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 روابط بانکی ایران با سایر کشورها توسعه موانع غیرتحریمی
 

 

 

 

 

 چکیده

برخالف ذهنيت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل توجهی از مشكالت برقراری روابط کارگزاری 

های سخت، روابط تحریم ههای دنيا، ناشی از علل غيرتحریمی است. در طول دورهای ایران با بانکبانک

 ازجملهاما رخدادهای جهانی در حوزه بانكداری ، با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد های ایرانبانک

مالی تروریسم، لزوم شناسایی  تأمينتر در حوزه پولشویی و گيرانه، قوانين سخت3اجرای استانداردهای بازل 

نار روز دنيا عقب باشد. در کهای ایران بيش از پيش از استانداردهای تر مشتریان و غيره، سبب شد بانکدقيق

ها و تضعيف ترازنامه، کفایت سرمایه، شرایط نامناسب اقتصادی کشور در دوره تحریم دليلبهاین مسئله، 

 ها شرایط نسبتاً بدتری پيدا کردند. های ایران نسبت به زمان قبل از تحریمبانک ،کيفيت دارایی و ...

ی پول و بانک جهانی در برنامه المللبينصندوق  ازسویشده  هارائاین گزارش با استفاده از چارچوب 

های ایران را بررسی کرده است. با وضعيت بانک ROSCs) (1«رعایت استانداردها و کدها»انه يسال

دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانكی  پنجتوان تجميع استانداردهای مطرح در این برنامه، می

(ISOاستاندارد ،)( های بازلBasel( استاندارد گزارشگری مالی ،)IFRS استانداردهای ارزیابی بخش ،)

( را مورد بررسی CFTمالی تروریسم ) تأمين( و AMLهای مبارزه با پولشویی )( و توصيهFSAPمالی )

ها ردایزوهای بانكی، وضعيت ایران در سایر استاندا جز دردهد های این گزارش نشان میقرار داد. بررسی

 های بسياری در بخش ایزوهای بانكی نيز وجود دارد.هرچند نقص، مناسب نيست

اند حداقل نسبت کفایت های ایران، هنوز نتوانستهدر زمينه استانداردهای بازل، بخش عمده بانک

درصد( را رعایت کنند. عمده دليل این امر، پایين  8) 1988در سال  1سرمایه تعيين شده شده در بال 

های با ضریب ریسک های انباشته و حجم باالی داراییبودن سرمایه پایه، کاهش سوآوری و افزایش زیان

بندی بازل همچون حاکميت شرکتی، رتبههای توصيههای دیگر هاست. مقولهباال در ترازنامه بانک

 3و  2های بيشتر در نسخهها در یكدیگر که گذاری دوبل بانکها و سرمایهمشتریان، بنگاهداری بانک

 شود.بيان شده یا اساساً در ایران مورد توجه قرار نگرفته یا بسيار ضعيف اجرا می

 تأیيدی مالی را هاصورتها در شده توسط بانک ارائهنيز که صحت اطالعات  IFRSاستانداردهای 

در این زمينه حداقلی بوده )مانند  کند، به تازگی مورد توجه قرار گرفته، اما اقدامات نهادهای نظارتیمی
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 ازسوی( و حتی اجرای همين استانداردهای حداقلی نيز 1394ترجمه بخشی از این استانداردها در سال 

تا سال  کشورهاآغاز شده و بسياری از  2445از سال  ها رعایت نشده است. این استانداردبانکبرخی 

)از  بوده است یکشور 23 ءن درحالی است که ایران جزایاند. به اهداف تعيين شده دست یافته 2411

تفاوت ساختار فعاليت بانكداری در  دليلبهکند. همچنين که این استانداردها را رعایت نمی کشور( 151

های جهان )همچون حرمت ربا(، نياز به یک چارچوب بومی برای این استانداردها وجود ایران با بانک

 توسط بانک مرکزی شروع شده است.  1394ه از سال دارد که با وقفه ده سال

ی پولی و مالی، مقررات بخش سياستگذار( شفافيت در FSAPبرنامه ارزیابی جامع بخش مالی )

دهد. قرار بر این بود که مالی و نظارت بر آن، یكپارچگی بازار و تضمين کيفيت را مورد توجه قرار می

که  شوندمیکه توسط این شاخص ارزیابی افزوده شود ایی به ليست کشوره 2445ایران نيز از سال 

این  براساسهای ایران های سياسی مانع از این امر شد. ارزیابی جامعی نيز از وضعيت بانکگيریتصميم

، سه بخش از این 1391شاخص در داخل کشور انجام نشده است. تنها پژوهشكده پولی و بانكی در سال 

. مرکز شودمیآن، وضعيت ایران در مجموع متوسط ارزیابی  براساسکه  شاخص را ارزیابی کرده

بخشنامه بانک مرکزی ارزیابی کرده که نشان  براساسهای مجلس نيز شفافيت در نظام بانكی را پژوهش

 یخوب عمل کردند و نمره قبول بخشنامه عمدتاً براساسخود  یمال یهاصورتها در انتشار بانکدهد می

قریباً تدر زمينه حاکميت شرکتی نيز  اند.عمل کرده فيضع اريبس سکیر تیریاما در مورد مد ،گرفتند

درصد از  54ها حتی در حدود در مجموع بانک .اندقابل قبولی عمل کرده صورتبهنيمی از مؤسسات 

 توان گفتاند و از این جهت میاین بخشنامه )که حداقل استانداردهای شفافيت است( را رعایت نكرده

 نظام بانكی ایران به ميزان مطلوب شفاف نيست.

در  فانهمتأسمالی تروریسم نيز مناسب نيست.  تأمينوضعيت ایران در زمينه مبارزه با پولشویی و 

ترین ریسکعنوان پربهران ای 2413 سال به غير از ،2412از سال  ی انتشار این گزارشهاسالتمامی 

یران برای نيز ا 2416در سال  .است شده بندیرتبه تروریسم مالی تأمين و پولشویی خطر نظر کشور از

یكی از البته  .جایگاه نخست خود را حفظ کرده است، بازل پولشویی سومين سال متوالی از نظر شاخص

 FATFاجماعی( و سهم باالی نظر  گيریتصميم) FATFگيری در تصميم هدالیل این وضعيت، شيو

 FATFدرصد در شاخص کلی بازل( است. تصميمات اتخاذ شده در  64بازل )وزن حدود  بندیدر رتبه

اجماعی باشد و با توجه به حضور کشورهایی نظير آمریكا، عربستان و ...، بدیهی است که  صورتبهباید 

 رأی به ضرر ایران داده خواهد شد.

ها مرسوم است. یكی ای ارزیابی بانکبرآنها  های عملكردی نيز وجود دارد که استفاده ازبرخی شاخص

ها، شاخص کملز است که کفایت سرمایه، کيفيت دارایی، مدیریت، سود و نقدینگی بانک را از این شاخص

های ایران در تمامی اجزای دهد بانکاین شاخص نشان می براساسهای ایران کند. بررسی بانکارزیابی می
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ی و استانداردهای تعریف شده در این زمينه است. لذا اگر یک بانک خارجی شاخص کملز بدتر از ميانگين جهان

های فارغ از استانداردها و صرف مقایسه بانک ایرانی با ميانگين جهانی، بخواهد بانک مربوطه را با شاخص

 خواهد آورد. دستبهای کنندهکملز ارزیابی کند، نتایج نااميد عملكردی همچون شاخص

ان با های ایری مالی بانکهاصورتهمخوانی ضعيفی بين ساختار  اوالً جموع باید گفت کهبنابراین در م

های ایران برای برقراری های خارجی قصد ارزیابی بانکاستانداردهای جهانی وجود دارد. بنابراین اگر بانک

رعایت ضعيف  دليلبه ثانياًروابط کارگزاری را داشته باشند، در اولين قدم با مشكل مواجه خواهند شد. 

شده در  ارائهتواند به اطالعات استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمی

ای ههای ایران در زمينهحتی در صورت اعتماد، وضعيت موجود بانکثالثاً ی مالی بانک اعتماد کند. هاصورت

مالی  أمينتحاکميت شرکتی، شفافيت، مبارزه با پولشویی و مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار 

های عملكردی همچون کملز نيز وضعيت ضعيف عملكرد تروریسم، و غيره مناسب نيست. حتی شاخص

کنند. تمام این موارد سبب خواهد شد بانک خارجی ارزیابی مناسبی از بانک ایرانی می تأیيدهای ایران را بانک

 های ایران تحریم هستند یا خير. غ از اینكه بانکفار، ارگزاری با وی برقرار نكندک نداشته و روابط

تمرکز  ی ایران، تأکید والمللبینتوسعه روابط بانکی  منظوربهرسد نظر میاین، بهاساس بر

ی ي خارجهابانكباید پیش از هرچیز بر اصالح درونی نظام بانکی باشد، نه اعطاي امتیاز به 

ي داخلی )با اصالح هابانكري روابط کارگزاري. به بیان دیگر، کاهش ریسك جهت برقرا

، ( باید در اولویت قرار گیردهابانكو نیز ساختار حاکمیت شرکتی در  هابانكوضعیت ترازنامه 

 ي ایرانی. هابانكي خارجی با هابانكصرفه ریسك همکاري  عنوانبهنه پرداخت هزینه 

ی ما، در للالمبينمتوجه این موضوع باشند که عدم توسعه روابط بانكی  همچنين سياستگذاران باید

، موانعی که به هاتحریمنيست، بلكه حتی در صورت برطرف شدن کامل  هاتحریمتوقف یا رفع  گرو

 .ی ایران خواهد بودالمللبينتفصيل در گزارش مورد بررسی قرار گرفت، همچنان فراروی روابط بانكی 

 

 مقدمه

ف ذهنيت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل توجهی از مشكالت برقراری روابط کارگزاری برخال

های سخت، روابط تحریم ههای دنيا، ناشی از علل غيرتحریمی است. در طول دورهای ایران با بانکبانک

 ازجملهه بانكداری اما رخدادهای جهانی در حوز، های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شدبانک

مالی تروریسم، لزوم  تأمينتر در حوزه پولشویی و گيرانه، قوانين سخت3اجرای استانداردهای بازل 

های ایران بيش از پيش از استانداردهای روز دنيا عقب تر مشتریان و غيره، سبب شد بانکشناسایی دقيق

زنامه، ها و تضعيف تراتصادی کشور در دوره تحریمشرایط نامناسب اق دليلبهباشد. در کنار این مسئله، 

دتری ها شرایط نسبتاً بهای ایران نسبت به زمان قبل از تحریمکفایت سرمایه، کيفيت دارایی و ... بانک
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ا ایران ر درخصوص های آمریكاگيریهای غرب و سختپيدا کردند. به این دو معضل، باید تداوم تحریم

های المللی شده است. بنابراین تحریمها برای احيای روابط بينچالش کنونی بانکبه  افزود که منجر

مللی است. الها برای پيوستن به شبكه بانكی بينروی بانکگذشته و فعلی تنها بخشی از موانع پيش

 ی برایهای ایران دچار چالش اساسها، باز هم بانکبنابراین تحليل، حتی در صورت رفع کامل تحریم

 های خارجی خواهند بود. برقراری روابط کارگزاری با بانک

استانداردها و فاکتورهای بسياری برای سنجش سالمت و پایداری بانک وجود دارد. اغلب این 

. شوندمیگسترده استفاده  طوربهحال اند، با اینالمللی پيشنهاد شدهاستانداردها توسط نهادهای بين

 15ا در ی رالمللبيناستانداردها و کدهای شناخته شده  مهمترینی پول و بانک جهانی، المللبينصندوق 

دهد که در آن ميزان می ارائه (ROSCs) با عنوان هاییساله گزارشکرده و هر تأیيدبندی و حوزه دسته

ندارد مربوط استا 2از این تعداد،  .شودمیکشورهای مورد مطالعه بررسی  ازسویرعایت این استانداردها 

ی در حوزه شفافيت سياستگذاراستاندارد مربوط به  4استاندارد مربوط به بيمه و  1به بازارهای سرمایه، 

های مشترکی استاندارد باقيمانده نيز حوزه 8ها ندارد. مالی است که ارتباط مستقيمی به عملكرد بانک

با عناوین ایزوهای بانكی، استانداردهای بازل،  دسته استاندارد اصلی 5توان میآنها  دارند که با تجميع

های ( و توصيهFSAP(، استانداردهای ارزیابی بخش مالی )IFRSاستانداردهای گزارشگری مالی )

 کرد.( را بررسی CFTمالی تروریسم ) تأمين( و AMLمبارزه با پولشویی )

ف ها را هدو زیرساختی بانک های فنیمجموعه ایزوهای تعریف شده در حوزه بانكداری بيشتر جنبه

 های ایران در ایزوهای بانكی بهتر از وضعيت موجود در سایر استانداردهاست.دهد. وضعيت بانکقرار می

استاندارد بازل در ورژن اوليه خود، عمدتاً بر شاخص نسبت کفایت سرمایه تأکيد داشت، اما به مرور در 

های ها، ریسکضریب ریسک برای انواع داراییمچون اصالح ، به مسائلی ه3و بازل  2های بازل نسخه

و شرایط بحران اقتصادی نيز  ها در یكدیگربانک های دوبلگذاریسرمایهحاکميت شرکتی،  عملياتی،

استاندارد مهم دیگر که اخيراً نيز در مورد ایران بيشتر مطرح شده و مورد توجه مجامع توجه کرده است. 

ان مالی تروریسم است که در ایر تأمينگرفته است، استانداردهای مبارزه با پولشویی و المللی قرار بين

 شود. ( شناخته میFATFآن ) هدهندارائهبيشتر با نام نهاد 

 ارائهها در صورتی قابل ارزیابی صحيح خواهد بود که اطالعات اما تمامی این استانداردها و شاخص

آن واقعی و صحيح باشد. در اینجا استانداردهای گزارشگری مالی  وضعيت دربارهبانک  ازسویشده 

(IFRSاهميت پيدا می ) دارای معادل جهانی مورد از استانداردهای گزارشگری مالی  2کند. تنها

 گزارشگری مالی ههای به روز شدحسابداری در ایران است. اکثر استانداردهای گزارشگری ایران با نسخه

 شوند. های ایران رعایت نمیبانک ازسویآنها  ادی دارد و اغلبجهانی فاصله زی
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ا های آمریكهای ناشی از تحریمموانع و چالش بجزاست که  پرسشاین گزارش به دنبال پاسخ این 

، چه موانعی برای برقراری روابط FATFای و فشارهای های هستهتحریم ازجملهو غرب عليه ایران 

 ها در دنيا وجود دارد؟های ایران با سایر بانکن بانککارگزاری گسترده بي

ی مالی و ابهامات در هاصورتها، شفاف نبودن های موهومی بانکدهد داراییها نشان میبررسی

های ایران با استانداردهای ، زیان انباشته قابل توجه، عدم همخوانی گزارشگری مالی بانکبخش دارایی

ی ایران، حجم باال یهاقابل توجه سایر استانداردهای جهانی با وضعيت موجود بانک المللی، فاصلهبين

های ها، بدهی باالی دولت به برخی بانکهای ایران به بانک مرکزی و تداوم اضافه برداشتبدهی بانک

ها لی بانکهای نظارت داخچالش 1،های خارجیایران با توجه به ریسک باالی دولت ایران از منظر بانک

ها در کنار نداشتن بسياری از استانداردها در این زمينه افزاری بانکو حاکميت شرکتی، چالش امنيت نرم

های های ایران برای برقراری ارتباط با سایر بانکهای غيرتحریمی است که بانکتنها بخشی از چالش

 خارجی با آن مواجه هستند. 

 

 المللی در حوزه بانکداريبین مهماستانداردهاي . 3

 یک از اینات مختلف منتشر شده، اما هيچمؤسسنهادها و  ازسویاستانداردها و اصول زیادی برای بانكداری 

ریک ه الزام جهانی منتشر نشده است، بلكه عموماً صورتبهالمللی یک مرجع رسمی بين ازسویاستانداردها 

شاخصی برای ارزیابی بخشی از عملكرد  عنوانبهالمللی اد بينه یا نهمؤسسیک  ازسویاز این استانداردها 

سو ها از یکالمللی برای سنجش عملكرد بانکفقر شاخص رسمی و بين دليلبهها پيشنهاد شده است. اما بانک

 ویازسها المللی پول و بانک جهانی از این شاخصالمللی همچون صندوق بينو استقبال مراجع رسمی بين

ميالدی،  1999آمده است. سرانجام در سال  دستبهها یگر، مشروعيت الزم برای برخی از این شاخصد

دهای استانداردها و ک مهمترینالمللی، ی پول و بانک جهانی برای تقویت معماری مالی بينالمللبينصندوق 

رعایت »ه گزارشاتی با عنوان کرده و هر سال تأیيدبندی و حوزه دسته 15المللی را در شناخته شده بين

کشورهای  ازسویدهد که در آن ميزان رعایت این استانداردها می ارائه ROSCs) (2«استانداردها و کدها

حوزه را مبنای ارزیابی وضعيت بانكداری ایران و  15. گزارش حاضر نيز این شودمیمورد مطالعه بررسی 

 دهد.دسته استاندارد را نشان می 15، این 1جدول  دهد.مقایسه آن با نظام بانكی جهان قرار می

  

                                                 

چند در استانداردهای بال، ضریب ریسک بسیار پایینی برای بدهی دولت به بانک در نظر گرفته شده است، اما از منظر هر .1

المللی یک بدهکار کم ریسک خواهد با بانک ایرانی رابطه کارگزاری برقرار کند، دولت ایران از منظر بینکه میبانک خارجی 
 شود، هرچند که ممکن است بر اساس محاسبات فرمول بال، وضعیت بانک ایرانی مناسب باشد.تلقی نمی

2. Reports on the Observance of Standards and Codes 
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 لیست استانداردها، کدها و اصول براي عملیات بانکی  .3جدول 

 تولیدگر و نظارتگر بر استاندارد توضیح استاندارد نوع استاندارد ردیف

 استانداردهای شفافيت 1
 وها شفافيت داده»استانداردهای مربوط به 

 «هاسياست
 المللی پولصندوق بين

 شفافيت اطالعات 2

 -IMFاستاندارد انتشار اطالعات ویژه 

سيستم انتشار عمومی اطالعات 

(SDDS/GDDS) 

 المللی پولصندوق بين

 شفافيت مالی 3
در مورد  IMFکدهای عملكرد صحيح 

 شفافيت مالی
 المللی پولصندوق بين

4 
 یسياستگذارشفافيت 

 مالیپولی و 

در  IMFکدهای عملكرد صحيح 

)معموالً توسط  های مالی و پولیسياست

IMF  وWB  تحت برنامه ارزیابی بخش

ارزیابی  (FSAP) مالی صندوق مشترک

 شود(می

 المللی پولصندوق بين

 ارزیابی می شوند FSAP معموالً تحت استانداردهای بخش مالی 5
یافته در نهادهای ایجادشده و توسعه

 تلفمخ

6 
استانداردهای مربوط به 

 یكپارچگی بازار

 برخی از این موارد ممكن است تحت

FSAP ارزیابی شود 

یافته در نهادهای ایجادشده و توسعه

 مختلف

 ؤثرماصول کميته بازل برای نظارت بانكی  های بانكینظارت 1
(BCP) 

 کميته بازل

 اهداف و اصول مقررات اوراق بهادار امنيت 8
 هایی کميسيونالمللبينسازمان 

 (IOSCO)  اوراق بهادار

 (IAIS) انجمن نظارت بر بيمه یالمللبيناصول نظارت بر بيمه ناظرین  بيمه 9

14 

های پرداخت و سيستم

های تسویه سيستم

 اوراق بهادار

های پرداخت اصول اساسی برای سيستم

 اهدارای اهميت سيستميک و نيز توصيه

 تسویه اوراق بهادار های برای سيستم

تسویه و پرداخت های کميته سيستم
(CPSS)  
ای هی کميسيونالمللبينو سازمان 

 (IOSCO)  اوراق بهادار

11 
ارزه و مب ییمبارزه با پولشو

 سمیترور یمال تأمينبا 

( FATFهای گروه ویژه اقدام مالی )توصيه

 توصيه 44+8شامل 
FATF 

 OECD OECD شرکت اصول نظارت بر حاکميت شرکتی 12

 ی حسابداریالمللبيناستانداردهای  حسابداری 13
المللی شورای استانداردهای بين

 (IASC)  حسابداری

 (IFAالمللی حسابداران )فدراسيون بين المللی در زمينه حسابرسیاستانداردهای بين حسابرسی 14

15 
ورشكستگی و حقوق 

 بدهكاران
 ــــ ــــ

Source: www.imf.org/external/standards/scnew.htm 
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ها، اطالعات، شفافيت مالی و شفافيت سياست پولی ها، سياستاستانداردها در زمينه شفافيت داده

المللی پول توسعه یافته و بانک جهانی بر سه مورد حسابداری و حسابرسی، و مالی توسط صندوق بين

ات ؤسسمرکز دارد. سایر استانداردها نيز توسط سایر حاکميت شرکتی و ورشكستگی و حقوق بدهكار تم

 2(BCPکميته بازل ) C(IAS،1( المللی حسابداریشورای استانداردهای بين ازجملهتنظيم استاندارد 

 شود.تنظيم می 3(FATF)و کميته اقدام مالی 

لی پول، دو الملنظر صندوق بين استاندارد مد 15مشخص است، از ميان  1طور که در جدول همان

(، یک استاندارد مربوط به بيمه 14و بخشی از ردیف  8استاندارد مربوط به بازارهای سرمایه )ردیف 

( است که 4الی  1ی بر حوزه شفافيت مالی )ردیف سياستگذار( و چهار استاندارد مربوط به 9)ردیف 

کی های مشترانده نيز حوزهها ندارد. همچنين هشت استاندارد باقيمارتباط مستقيمی به عملكرد بانک

دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای  5توان میآنها  دارند )مانند حسابداری و حسابرسی( که با تجميع

(، استانداردهای ارزیابی بخش مالی IFRSبانكی، استانداردهای بازل، استاندارد گزارشگری مالی )

(FSAPو توصيه )( های مبارزه با پولشوییAML)  تأمينو ( مالی تروریسمCFT را بررسی )کرد .

 دهد.را نشان می 1های پوشش آن نسبت به جدول حوزه و حوزه 5، این 2جدول 

 

 هاي مهم ارزیابی عملکرد بخش بانکی کشورهاحوزه .2جدول 

حوزه پوشش از 

 3هاي جدول ردیف
 توضیح استاندارد عنوان استاندارد

 زیرساخت فعاليت بانكی، شفافيت و سایر استانداردها ایزوهای بانكی 5-14

 (FSAPارزیابی بخش مالی ) 5-6
مربوط به  یاستانداردهای و بخش مال یاستانداردها

 بازار یكپارچگی

 (BCPنظارت بانكی ) 1-12
، مؤثراصول اصلی کميته بازل برای نظارت بانكی 

 كارانحاکميت شرکتی، ورشكستگی و حقوق بده

 (IFRSگزارشگری مالی ) 13-14
 یاستانداردهای و حسابدار یالمللبين یاستانداردها

 یحسابرس نهيدر زم المللینيب

11 
 مينتأو مبارزه با  ییمبارزه با پولشو

 سمیترور یمال

( شامل FATFهای الزامات اقدامات مالی )توصيه

 توصيه 8+44

 .حقيقالمللی پول، نتایج تصندوق بين مأخذ:

 

 شوند.میکليدی بررسی  هدر ادامه، این پنج حوز

 

                                                 

1. International Accounting Standards Committee 

2. Basel Committee on Banking Supervision 

3. Financial Action Task Force 
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 المللی حوزه بانکداريایزوهاي بین. 3-3

و سازمان  المللیایزو یک فدراسيون بين .است 1المللی استانداردمخفف سازمان بين( ISO)ایزو 

 1941 سالاست که در  نهاد( 144)بيش از  متشكل از نهادهای ملی استاندارد (NGO) 2غيردولتی

های گذشته هرچند در دهه .توسعه استانداردسازی در دنياست و ارتقا ایزو هوظيف. شد تأسيسميالدی 

غير از استثنایی همچون استانداردهای رایج صنعت بانكداری دارای استانداردهایی بوده است، اما به

های راکنشت بين حی و ایجاد ارتباططرا منظوربهبيشتر  ،کار رفتههسوئيفت، سایر استانداردهای بانكی ب

ها و نبود استاندارد دليلبهاما  .های خاص مانند دریافت و پرداخت شكل گرفتندسيستم در داخلی

با صرف زمان و هزینه باالیی همراه آنها  های بانكی، یكپارچگیهمچنين متفاوت بودن معماری سيستم

. به همين دليل، هماهنگی ها اهميت باالیی پيدا کردبانکات مالی و مؤسسها در بود. لذا وجود استاندارد

ر برقراری روابط بانكی با سای برایهای بانكی ایران با این استانداردها، یكی از الزامات اصلی زیرساخت

 م:دازیپردر ادامه به معرفی تعدادی از استانداردهای بانكی میکشورهاست. با توجه به تعداد باالی ایزوها، 
 

 برخی از ایزوهاي حوزه بانکداري  .1ل جدو

 توضیح مفاد اصلی استاندارد نام استاندارد

 خودپرداز هایدستگاه در کدينپ یا فردی شناسایی شماره 9564ایزو 

 9362ایزو 
 ،ID SWIFT ، BIC codeهای مختلفبا نام وکارکد شناسه کسب برایفرمت استاندارد 

 ICB-SWIFT 3یا کد سوئيفت 

 های کيف پول الكترونيكیمرتبط با تراکنش های الكترونيكیانتقال پيام مربوط به 8583ایزو 

 های مبادالتی اقتصادیمربوط به کارت 8583ایزو 

 های هوشمندمربوط به کارت 1816ایزو 

 عتباریو اهای مالی مربوط به استانداردهای کارت 1811ایزو 

 های مالیدر سرویس (PKI) چارچوبی برای زیرساخت کليد عمومی 21188ایزو 

 یک سيستم شماره حساب استاندارد (IBAN) هاشماره حسابسازی استاندارد 13616ایزو 

 1814ایزو 
از مواد کارت، ساختار،  اعم پالستيكی هایو عمومی کارتکننده مشخصات فيزیكی تعيين

 ، ابعاد و غيرهمشخصات

 هالمللی مرجع صدور گواهينامهای معتبر بينهای مرتبط با آنها از شرکتخذ گواهينامهأسرویس و مدیریت  24444ایزو 

 وکارکسبتداوم به مدیریت  22341ایزو 

 برای مدیریت تقلب سيستم مدیریت امنيت اطالعات 21441ایزو 

 برای مدیریت تقلب و پولشویی مدیریت ریسکمربوط به  31444ایزو 

  سازی، پردازش و یا ارسال اطالعاتذخيره، پرداختهای استاندارد امنيت اطالعات برای استفاده از کارت  PCI DSSتاندارداس

 EMVاستاندارد
های پایانه، های پرداخت هوشمنداستاندارد فنی کارت، احراز هویت ابزار پرداختمربوط به 

 پرداخت و دستگاه خودپرداز
Source: www.iso.org/standards.html 

                                                 

1. International Standard Organization 

2. Non-Government Organization 

3. SWIFT code 
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های فنی و های اجرایی و زیرساختایزوهای حوزه بانكداری عموماً مربوط به فرآیندها، روال

های ها و فرآیندهای مشابه در بانکهای ایران از تكنولوژیبانک هتكنولوژیک است. با توجه به استفاد

هرچند  ،المللی مربوط به این بخش استبينهای ایران در استانداردهای المللی، کمترین مشكل بانکبين

 نواقص بسياری نيز در همين بخش وجود دارد که در بخش بعد به آن اشاره خواهد شد.

 

 استانداردهاي نظارت بانکی )بال(. 2-3

 و یثبات داخل یبرا تواندیو درحال توسعه م افتهیتوسعه یدر کشورها یبانك ستميس یهاضعف

 نير قواناز نظ یجهان یمال یهانظام تیتوجه به اصالح و تقو ل،يدل نيباشد. به هم نیخطرآفر یالمللنيب

 یهاتماس با مقام قیرأساً از طر نهيزم نیدر ا 1بازل تهيکم است. تياز موارد حائز اهم یو مقررات نظارت

رها کشو در تمام یاطيو استحكام نظارت احت تیخود را به تقو تيدر سراسر جهان اقدام و فعال ینظارت

و  (G10) کشور بزرگ اقتصادی 14با عضویت ميالدی  1915معطوف کرده است. کميته بال در سال 

وقوع  یو در پاین تاریخ  ازدنبال ورشكسته شدن چند بانک بزرگ در اثر مشكالت ارزی تشكيل شد. به

 ليدل نيرد. به هممتعددی منتشر کهای يهبيانکميته بال ی، در صنعت بانك راتييتغی مالی و هابحران

شرح به 3الی  1های مفاد بالمهمترین  قابل توجه است. 3تا بال  1استانداردها از بال  راتيياست که تغ

 .است 4جدول 

 

  1 و 2، 3 هايسال، علت تدوین و مفاد استانداردهاي بال .5جدول 

 موضوع اصلی علت اصلی ایجاد سال شماره

 1988 1بال 
نكول کشورهای 

 آمریكای جنوبی

  های احتمالی سرمایه؛درصد جهت مقابله بانک با بحران 8نسبت کفایت سرمایه 

 ها و محاسبه نسبت سرمایه به تعيين ضریب ریسک برای انواع دارایی

 های موزون شده دارایی

 2444 2بال 
بحران مالی جنوب 

 شرقی آسيا

  و شفافيتسه رکن اصلی سرمایه، نظارت تعریف 

 بندی مشتریان، هایی برای رتبهرکن سرمایه: تعریف مشوق

، تعریف کفایت های تجاریگذاریسازی محاسبه ریسک سرمایهیكسان

 های عملياتیسرمایه و ریسک

  نظارت و شفافيت: تعریف شفافيت اطالعات و لزوم حاکميت شرکتی و

 مدیریت ریسک

 2414 3بال 
 2441بحران مالی 

 در جهان

 غيرمتداول بانكی هایهای تجاری به فعاليتممنوعيت ورود بانک 

 ، های پرخطر تجاری(گذاریداری و سرمایه)بنگاه

 گذاران؛های پرریسک با منابع سپردهممنوعيت فعاليت 

 و انتشار  ها در یكدیگربانک های دوبلگذاریجلوگيری از سرمایه

 ، بحران

                                                 

1. Basel Committeeهای فارسی، از استفادۀ بیشتر از کلمه بال در ترجمه دلیلشود. به، به آن کمیته بال نیز گفته می

 شود.این پس از این واژه در گزارش استفاده می
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 موضوع اصلی علت اصلی ایجاد سال شماره

  درصد جهت حفاظت  8ت سرمایه درصدی در نسبت کفای 5/2افزایش

سرمایه بانک در شرایط بحران اقتصادی )ممنوعيت توزیع سود در غير این 

 ، صورت(

  درصد به نسبت کفایت سرمایه جهت جلوگيری از پایين  5/2افزودن

آمدن کيفيت تسهيالت )در صورت باال رفتن ميزان تسهيالت اعطایی 

 نسبت به اندازه بانک(؛

 روز آینده )افزایش ضریب  34کافی برای  قواعد پوشش نقدینگی

 های بزرگ(؛ریسک سپرده

 سب ثبات و تنا براساسبندی منابع بانک هایی جهت طبقهتهيه فرمول

 با نياز بانک به نقدینگی؛

  ها برای محاسبه های داخلی بانکدر مدل عددسازیکنترل در مقابل

 ها(؛به کل داراییدرصد بودن سود انباشه  3)الزام بيش از  ضرایب ریسک

 های تعيين استرس تست جهت سنجش وضعيت بانک در برابر بحران

 اقتصادی؛

 ( 15تعریف مدل محاسبه سرمایه الزم برای مقابله با ریسک عملياتی 

 درصد از درآمدهای ناشی از عمليات(؛

  ایه تر )کفایت سرمهای بزرگدرصد سرمایه بيشتر برای بانک 5/2لحاظ

 هت کنترل توزیع بحران(درصدی ج 5/15
Source: www.bis.org/bcbs  

 

استاندارد بال در ویراست اوليه خود، عمدتاً بر شاخص نسبت کفایت سرمایه تأکيد داشت، اما به 

های ها، ریسکضریب ریسک برای انواع داراییهای بعد، به مسائلی همچون اصالح مرور در نسخه

و شرایط بحران اقتصادی نيز  ها در یكدیگربانک های دوبلذاریگسرمایهحاکميت شرکتی،  عملياتی،

 توجه کرده است. 

دهد که بانک چه ميزان سرمایه برای پوشش ریسک ناشی از نسبت کفایت سرمایه نشان می

گذاران منتقل نشود. برای دستيابی به این های وارده به سپردههای خود را در اختيار دارد تا آسيبفعاليت

 های عملياتی خود برخوردار باشند.ها باید از حداقل ميزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسکبانک هدف،

های با لحاظ ریسک 2درصد بود که در بال  8، تحقق نسبت کفایت سرمایه 1مهمترین هدف بال 

باید های بزرگ این نسبت برای بانک 3عملياتی باید همين نسبت کفایت سرمایه محقق شود. در بال 

 :زیر تعریف شده است صورتبه 1بال  براساس نرخ کفایت سرمایه هفرمول محاسبدرصد باشد.  5/15
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يچيدگی پ دليلبههای بعدی بال تغييراتی کرده است که این فرمول و ضرایب مربوط به آن در نسخه

ها و مؤسسات در بانک پایه همنظور از سرمایو حجم زیاد مطالب، جای بحث آن در این گزارش نيست. 

شرح اجزای این دو نوع سرمایه  .تكميلی پس از کسورات است هاصلی و سرمای هاعتباری، مجموع سرمای

 بيان شده است: 5در جدول 

 

 3اجزاي سرمایه پایه جهت استفاده در شاخص نسبت کفایت سرمایه در بال  .4جدول 

 اجزا نوع سرمایه

 سرمایه اصلی

 هپرداخت شد هسرمای 

 قانونی اندوخته 

 ای و سهامهای ثابت سرمایهتجدید ارزیابی دارایی هها به استثنای ذخيرسایر اندوخته 

 صرف سهام 

  سودِ انباشتهزیان یا 

 سرمایه تکمیلی

 های ثابتتجدید ارزیابی دارایی هاندوخت 

 هابه بانکهای موجود اعالم شده الوصول عمومی با توجه به محدودیتمطالبات مشكوک هذخير 

 هاهای اعالم شده به بانکتجدید ارزیابی سهام با توجه به محدودیت هاندوخت 

 کسورات
 اندمالی مادر تلفيق نشده همؤسسکه با بانک یا  ات اعتباریمؤسسها و گذاری در بانکسرمایه 

 ها و مؤسسات مالی با صالحدید بانک مرکزیگذاری در برخی از بانکسرمایه 
Source: www.bis.org-Basel I  

 

نسبت کفایت سرمایه در این  تفاوت اقالم زیرخط ترازنامه و اقالم باالی خط ترازنامه در محاسبه

، وندشمی اینكه مشمول ضرایب ریسک طبقات مختلف دارایی برعالوه ،است که اقالم زیر خط ترازنامه

م سازی اقالم زیر خط ترازنامه با اقالسطحمشمول ضرایب تبدیلی هستند که این ضرایب تبدیل برای هم

 .است 6شرح جدول ضرایب ریسک و تبدیل انواع دارایی به .هستندباالی خط ترازنامه ضروری 
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 یی و ضرایب تبدیل طبقات مختلف دارا يبرا سكیر بیاز ضرا یبرخ .6جدول 

 3براي اقالم زیرخط ترازنامه در بال 

ضریب ریسك 

 ضریب تبدیل

 نوع دارایی

 باالي خط ترازنامه، مشمول ضریب ریسك()

 نوع دارایی

 )زیر خط ترازنامه، مشمول ضریب تبدیل(

 صفر

 موجودی نقد شامل صندوق و طال و نقره 

 قانونی، حساب جاری نزد بانک مرکزی  هسپرد

 و موارد مشابه

 شده به دولت تسهيالت اعطا 

  ه شد بهادار تضمين اوراق هوثيق بامطالباتی

 یا بانک مرکزیتوسط دولت 

 هایتوسط دولت یا بانکه اوراق بهادار منتشر 

 مرکزی

 تعهدات بدون قيد و شرط قابل فسخ 

  سررسيد کمتر از یک سال باتعهدات 

 نگهداری آمار دیگر  برایهای انتظامی حساب

 هاحساب

24 

 ها و مؤسسات اعتباری داخلیمطالبات از بانک 

 اری بها و مؤسسات اعتمطالباتی که توسط بانک

 اندشده تضمين

 وجوه در راه 

 مطالبات از بانک مرکزی 

 شده که موضوع  یا صادر تأیيداسناد  اعتبار

 دریافتوثيقه است، پس از کسر پيشآنها 

 هایی که سررسيد آنها زیر یک نامهضمانت

 نقدی هپس از کسر سپرد سال است،

54 
 های اعطایی در مقابل رهن واحد مسكونیوام 

 به شرط تمليک تسهيالت اجاره 

 وع ضشده که مو یا صادر تأیيداسنادی  اعتبار

 دریافتآنها وثيقه نيست، پس از کسر پيش

 هایی که سررسيد آنها باالی یک نامهضمانت

 نقدی هسال است، پس از کسر سپرد

 شده توسط  تضمين اوراق مشارکت منتشر

 اشخاص حقوقی

144 

 مطالبات از نهادهای عمومی غيردولتی 

 یداری شده برای اجاره به شرط اموال خر

 تمليک با فروش اقساطی

 های ثابتخالص دارایی 

 بدهكاران موقت 

 وثایق تمليكی 

 سرقفلی 

 هاسایر دارایی 

 های غيردولتیگذاری در سهام شرکتسرمایه 

 ظهرنویسی اسناد 

 سایر تعهدات 

Source: www.bis.org-Basel I 

 

های اخير بال مورد تأکيد يت شرکتی در نسخهپس از نسبت کفایت سرمایه، رعایت قواعد حاکم

های اداره بانک است که در سطح است. حاکميت شرکتی به معنای مجموعه قواعد، ساختارها و رویه

کالن درصدد دستيابی به سالمت و ثبات نظام بانكی بوده و در سطح خرد درصدد دستيابی به منافع 

 شفافيت و پاسخگویی است.  قانونی ذینفعان و جلوگيری از فساد و ایجاد
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است و نتایج کار و  کميته بال فاقد هر گونه اقتدار رسمی فراملی در امر نظارت بانكیهرچند 

ی استفاده از استانداردها ه، اما گسترکندنمیوجه الزام قانونی برای کشورها ایجاد  دستاوردهای آن به هيچ

های دنيا تبدیل شده ا به یک عرف در ميان بانکاین کميته به حدی است که رعایت این استاندارده

است. به همين دليل در صورت عدم رعایت این استانداردها، شرایط الزم برای برقراری روابط بانكی با 

 سایر کشورها مهيا نخواهد شد. 

 هایهای اوليه بازل، دچار ضعفنسخه براساسهای ایران حتی در بخش بعد بيان خواهد شد که بانک

آنها  های ایران در سطح جهان، کاهش اعتماد بهبسيار جدی هستند. این امر موجب کاهش اعتبار بانک

 ها خواهد شد. و دشواری در ایجاد روابط کارگزاری با سایر بانک

 

 (IFRSاستاندارد گزارشگري مالی ). 1-3

قدی های نيت مالی و جریانی مالی مهمترین منبع اطالعاتی برای انعكاس نتایج عملكرد و وضعهاصورت

ی مالی از اهميت بسيار باالیی هاصورتواحدهای تجاری شناخته شده است و به همين دليل مبانی تهيه 

. همچنان که بازارها به سمت پيچيدگی و جهانی شدن در حرکت هستند، اختالفات هستندبرخوردار 

ایر گذاران و ستر و از منظر سرمایهاهميت االمللی به موضوعی ببين دو مجموعه استانداردهای ملی و بين

. شودشوند(، به امری غامض تبدیل میها مواجه میکنندگان اطالعات )که با انبوهی از تفاوتاستفاده

سازی استانداردهای طی دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگ یندهافزپيوستگی اقتصادی 

 برمبتنیرو نيازمند استانداردهای حسابداریِ پایدار، جامع و نایحسابداری در ميان کشورها شده است. از

که به اندازه کافی همسان بوده تا در جهان یكپارچه  بوداصولی روشن در ارتباط با واقعيات اقتصادی 

المللی گزارشگری استانداردهای بين. و مفهوم بودنشان برای همگان فراهم باشدآنها  امروز، استفاده از

 .های مالی استسازی فعاليت، همان زبان مشترک برای جهانیRS)(IF 1مالی

IFRS است که ذیل بنياد ای از استانداردهای حسابداری مجموعهIFRS هيئتتوسط  و 

 (IASB) المللیبيناستانداردهای حسابداری 

ی هاصورتاند. هدف این استانداردها، تهيه شده تدوین 2

 که است مستقل در لندن ینهاد IASB .استاندارد جهانی استهای سهامی در قالب یک مالی شرکت

المللی . اولين استاندارد بينآغاز کرده است 2441عضو از کشورهای مختلف دارد و کار خود را از سال  15

 ، رعایتکشور 141تاکنون بيش از  ميالدی منتشر شد. 2443ژوئن  1( در IFRS1گزارشگری مالی )

IFRS های رقيب خارجی شرکت اب ی مالیهاصورتت مشابه .اندی مالی الزامی دانستهدهرا برای گزارش

 .استزبان مشترک حسابداری مزایای این  مهمترینها قابليت مقایسه بين اطالعات این شرکت و

اهش ک)افزایش شفافيت(،  ی مالیهاصورتباعث افزایش قابليت مقایسه و کيفيت  IFRSاستانداردهای 

                                                 

1. International Financial Reporting Standards 

2. International Accounting Standards Board 
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ذاران گکمک به سرمایه (،تقویت پاسخگویی) گذارانبين دارندگان اطالعات و سرمایهشكاف اطالعاتی 

. ودشمی (یی اقتصادآمشارکت در کار) گذاری در سرتاسر جهانها و تهدیدهای سرمایهدرشناسایی فرصت

 :استشرح زیر نسخه به 62تعداد کل الزامات منتشر شده بالغ بر 

 

  (IFRS) گري مالیمجموعه الزامات گزارش .1جدول 

صفحاتتعدادالزاماتتعداد مجموعه نام

 (IAS)  المللیبين حسابداری استانداردهای

 (IFRS)  مالی گزارشگری المللیبين استانداردهای

  (IFRIC) مالی گزارشگری تفاسير المللیبين کميته هایبيانيه

 (SIC) ردهااستاندا تفاسير کميته هایبيانيه

 جمع

Source: www.ifrs.org 

 

تعيين  IFRS زمانی مشخصی را برای هماهنگی با استانداردهای تمام اقتصادهای بزرگ، مهلت

به اهداف تعيين شده  2411تا سال آنها  آغاز شده و بسياری از 2445ها از سال اند. اغلب این تالشکرده

س بررسی براسای که طوربه، ایران در برخورد با این استاندارد کوتاهی کرده است متأسفانهاند. دست یافته

کشور  153یِ بورسیِ هاشرکتاز بين  2415در سال  1،ه حسابرسی دیلویتمؤسسانجام شده توسط 

 مطلب تفصيل ایناند. هنشدگرفته  کاربهالمللی ایران، استانداردهای بين ازجملهکشور  23جهان، صرفاً در 

 در فصل بعد ارائه خواهد شد. 

سازی استانداردهای گزارشگری داخلی با استانداردهای های ایران برای هماهنگهرچند فعاليت

IFRS  از چند سال پيش آغاز شده است، اما تاکنون تنها دو استاندارد ملی ایران با استانداردهایIFRS 

بانكداری ایران  وکارکسبمدل  زیراه وجود دارد، های بسياری در این زمينهمخوانی کامل دارد. چالش

حرمت ربا در ایران و هم تفاوت ساختار فعاليت( با بانكداری متعارف دنيا متفاوت است. به  دليل)هم به

های ایران است که بانک وکارکسبهمين دليل ایران نيازمند طراحی چارچوب بومی متناسب با مدل 

جمهوری اسالمی  ساله توسط بانک مرکزیبا تأخيری ده 1394هم در سال ین مهای اوليه برای اقدم

 انجام شد.ایران 

 

 

                                                 

1. Deloitte 
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 (FSAPاستانداردهاي ارزیابی بخش مالی ). 5-3

  (FSAP)برنامه ارزیابی بخش مالی

( WB( و بانک جهانی )IMFالمللی پول )برنامه مشترک صندوق بين 1

لی آسيا آغاز شد. هدف ابتدایی این برنامه، کمک به کشورها ميالدی، پس از بحران ما 1999است که از سال 

یک چارچوب جامع را برای  FSAP، براساس اینها در بخش مالی بود. برای کاهش احتمال و شدت بحران

های های سيستم مالی را شناسایی کرده و سياستپذیریکند تا آسيبمتخصصان و مسئوالن کشورها فراهم می

ای نيز به اهداف های مالی در سطح جهان، هدف ثانویهدهند. اما بعدها با کاهش بحران ارائهرا یک هر متناسب با

FSAP  افزوده شد: اینكه کشورها بخش مالی خود را به نحوی اصالح کنند تا این بخش به رشد و توسعه

 است. 8ول شرح جددو مقوله به FSAP یابیهدف از ارز، براساس این 2اقتصادی کشور کمک کند.
 

 (FSAPاهداف استانداردهاي ارزیابی بخش مالی ) .8جدول 

 نظر نماگرهاي مد شاخص اصلی

 ارزیابی ثبات و

 بخش مالیاطمینان 

 یبانك ريو غ یبانكهای بخشپذیری انعطاف 

 استرس یهاآزمون 

 و  یبانكريغ نهادهای ها وبانک نيارتباطات ب :کيستميخطرات س ليو تحل هیتجز

 یالمللبينو  یداخل یهانيتضم

 هاخرد و کالن بانکهای چارچوب 

 یبانكريو غ ینكنظارت با تيفيک 

 یبازار مالهای رساختینظارت بر ز 

 درکاران انسياستگذاران، دستو ناظران،  گرانميتنظ ،یمرکز یهابانک ییتوانا یابیارز

 کيستميسترس سدر مورد ا مؤثر طوربه ییپاسخگو یبرا، یمال یمنیاهای و شبكه

هاي رشد و ارزیابی جنبه

 توسعه بخش مالی

  و غيرهها رساختیمؤسسات، بازارها، زبررسی 

 فصلوپرداخت و حلهای ستميو س یچارچوب قانون تيفيک 

 ییموانع رقابت و کارآ 

 یمال سازییكپارچهدر  شرفتيپ 

 یفروشپرداخت خرده تاليجید یبه تكنولوژ یدسترس 

  یدر رشد و توسعه اقتصاد یالنقش بخش مارزیابی 
Source: www.imf.org/Financial-Sector-Assessment-Program 

 

با توجه به تعدد معيارها در این استاندارد، اجزا به دو دسته معيارهای ضروری و معيارهای تكميلی 

در کشورهای  دبای مؤثراند. معيارهای ضروری عناصری هستند که برای انجام نظارت بندی شدهطبقه

مختلف وجود داشته باشند. اما معيارهای تكميلی صرفاً موجب تقویت بيشتر نظارت شده و کشورها باید 

حوزه قضایی الزامی است،  29تالش کنند. اجرای برنامه ارزیابی بخش مالی برای آنها  کارگيریبرای به

 دهد.را نشان می FSAP، اجزای 9اما الزامی برای سایر کشورها وجود ندارد. جدول 

                                                 

1. Financial Sector Assessment Program 

2. http://www.worldbank.org/en/programs/financial-sector-assessment-program 
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 (FSAP)اجزاي برنامه جامع ارزیابی بخش مالی  .3جدول 
 توضیح نماگرها FSAPاجزاي 

شفافيت در 

 یسياستگذار

 انتشار اطالعات
( و سيستم انتشار اطالعات SDDS) 1استاندارد انتشار اطالعات خاص

 (GDDS) 2عمومی

 3شفافيت مالی
تصویری  ارائهکمک به دولت برای  هایی برایای از اصول و شيوهمجموعه

مورد استفاده در بخش شفافيت مالی ، روشن از ساختار و امور مالی دولت
ROSCs 

ی و ی پولسياستگذارشفافيت 

 4مالی

های پولی و هایی در مورد شفافيت در سياستای از اصول و شيوهمجموعه

 (MFTP) 5مالی

مقررات بخش مالی و 

 نظارت بر آن

 كینظارت بان
انجام توسط بخش نظارت ، (BCP) 6بر بانک مؤثراصول اصلی برای نظارت 

 (BSBCبانكی در کميته بازل )

 هابيمه سپرده
( برای ایجاد یک IADI) 1هاالمللی بيمه سپردهاصول اساسی انجمن بين

 هابيمه سپرده مؤثرسيستم 

 های بازار مالیزیرساخت
( و کميته فنی CPMI) 8های بازاراختها و زیرساصول کميته پرداخت

 های مالیهای اوراق بهادار برای زیرساختالمللی کميسيونسازمان بين

 تأمينمبارزه با پولشویی و 

 مالی تروریسم
 (FATF) 9گانه برنامه اقدام مالیهای چهلتوصيه

 یكپارچگی بازار

 ميت شرکتی در بانکاصولی برای دستيابی به حاک حاکميت شرکتی در بانكداری

 (CG) 14حاکميت شرکتی
های اقتصادی و اصول مدیریت شرکت تدوین شده در سازمان همكاری

 (OECD) 11توسعه

 حسابداری
المللی المللی گزارشگری مالی هيئت استانداردهای بيناستانداردهای بين

 (IFRS) 12حسابداری

 حسابرسی
 13المللی حسابداراناسيون بيناستانداردهای حسابرسی تدوین شده در فدر

(ISA) 

ورشكستگی و حقوق 

 (ICR) 14بدهكاران

 دارانمو حقوق سها مؤثراصول بانكداری برای ورشكستگی  برمبتنیاستانداردی 

( در مورد UNCITRAL) 15المللراهنمای کميسيون حقوق تجارت بين

 قانون ورشكستگی

در راستای اهداف  FSAPای تضمين اجرای بهينه رهنمودهایی بر ROSCتضمين کيفيت  تضمين کيفيت
ROSCs 

Source: www.worldbank.org/en/programs/financial-sector-assessment-program 

                                                 

1. Special Data Dissemination Standard 

2. General Data Dissemination System 

3. Fiscal 

4. Financial 

5. Monetary and Financial Policies 

6. Effective Banking Supervision 

7. International Association of Deposit Insurers 

8. Committee on Payments and Market Infrastructures 

9. Financial Action Task Force 

10. Corporate Governance 

11. Organization for Economic Cooperation and Development 

12. Standards Board’s International Financial Reporting Standards 

13. International Standards on Auditing 

14. Insolvency and Creditor Rights 

15. United Nations Commission on International Trade Law 
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ی معرفی المللبينو استانداردهای  FSAPشود، مشابهت باالیی بين اجزای می که مشاهدهچنان

 IMFمرتبط با استانداردهای های ز نماگراای همجموع FSAPواقع، وجود دارد. در IMFشده توسط 

المللی ارزیابی نشده است، اما نهادهای بين ازسویکند. وضعيت ایران در این استاندارد می آوریرا جمع

وضعيت ایران را در برخی از اجزای این شاخص مورد بررسی  1391پژوهشكده پولی و بانكی در سال 

 خواهد شد. ئهاراقرار داد که نتایج آن در بخش دوم 

 

 (CFTمالی تروریسم ) تأمین( و ALMهاي مبارزه با پولشویی )توصیه. 4-3

های مبارزه با المللی برای توسعه و گسترش سياستنهادی بين  1(FATFگروه کاری اقدام مالی )

گروه های این است. اولين نسخه از توصيه 3(CFTمالی تروریسم ) تأمينو مبارزه با  2(ALMپولشویی )

نيز  1996ماده در زمينه مبارزه با پولشویی بود که در سال  44منتشر شد که شامل  1994در سال 

مالی  تأمينمبارزه با ی برارا  ژهیو شنهاديپ 9نظر مجدد،  تجدید برعالوه، 2444. در سال شدبازنگری 

 لیدتب مالی تروریسم تأمينمبارزه با  یبرا یجهان یبه استانداردها ،شنهاديپ 9 نیا. مطرح کرد تروریسم

 کند.گانه مبارزه با پولشویی را بيان می44های توصيه ه. جدول زیر، خالصشدند

 

 مبارزه با پولشویی هگان52هاي مفاد اصلی توصیه. 32جدول 

 هاي ذیل هر دستهتوصیه شماره عنوان دسته

 2-1 های کلیتوصيه

 4-3 پولشویی و مصادره (ب

 8-1-6-5 های کشتار جمعیسالحين مالی تروریسم و تأمين مالی برای اشاعه تأم (پ

 16-15-14-13-12-11-14-9 اقدامات پيشگيرانه  (ت

 19-18-11 اتكا به خدمات شخص ثالث -

 21-24 دهی معامالت مشكوکگزارش -

 23-22 های غيرمالی معينمشاغل و حرفه -

 25-24 شفافيت و ذینفع واقعی اشخاص حقوقی (ث

 38-26 های مراجع ذیصالح و سایر تدابير سازمانیاختيارات و مسئوليت (ج

 28-21-26 ات مالی مؤسسوضع مقررات و اعمال نظارت بر  -

 32-31-34-29 واحدهای عملياتی و مرجع اعمال قانون -

 38-31-36-35-34-33 الزامات کلی -

 44-39 المللیهای بينهمكاری (چ
Source: www.imf.org/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism 

 

                                                 

1. Financial Action Task Force 

2. Anti Money Laundering 

3. Combating the Financing of Terrorism 
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و ميزان رعایت است نكرده  ارائهکرده، اما شاخصی برای آن  ارائهها را این توصيه FATFهرچند 

های ه بازل با استفاده از توصيهمؤسس، کند. در عوضگيری نمیها توسط کشورها را اندازهاین توصيه

FATF الملل، ریسک پولشویی در کشورها را ی همچون سازمان شفافيت بينالمللبينیر نهادهای و سا

بندی ریسک ه بازل در رتبهمؤسسگانه 14 1زیرشاخص و نماگرهای 5. جدول زیر، کندمیارزیابی 

 دهد.پولشویی کشورها را به همراه وزن اختصاص یافته به این نماگرها در شاخص کلی، نشان می

 

 )درصد(  ریسك پولشویی کشورها بنديرتبهه بازل در مؤسسگانه  35هاي نماگر .33 جدول

 وزن ریسكهاي شاخص

 64 مالی تروریسم تأمینریسك پولشویی و 

  34 (FATFگانه گروه ویژه اقدام مالی )49های رعایت توصيه .1

 25 ت مالی و حجم معامالتضعف مقررا درخصوصگزارش شاخص اخفای مالی شبكه جهانی عدالت مالياتی  .2

 14 الیم جرائم و پولشویی درخصوص –ی مواد مخدر وزارت امور خارجه آمریكا المللبينبخش دوم گزارش استراتژی کنترل  .3

 32 ریسك فساد 

 14 شاخص درک فساد در بخش عمومی درخصوصی المللبينگزارش سازمان شفافيت . 4

 34 استانداردها و شفافیت مالی 

 8/1 وکارکسبافشای اطالعات  درخصوصبانک جهانی  وکارکسبشاخص سهولت  .5

 6/5 دهیرت استانداردهای حسابرسی و گزارشقد درخصوصجهانی مجمع جهانی اقتصاد پذیری گزارش رقابت. 6

 6/5 اوراق بهادارهای مقررات بورس درخصوصجهانی مجمع جهانی اقتصاد پذیری گزارش رقابت. 1

 8/1 ی توسعه بانک جهانی در حوزه مالیالمللبينتخصيص منابع سازمان شاخص . 8

 4 شفافیت عمومی و پاسخگویی

 6/1   پایگاه داده مسائل مالی عرصه سياست درخصوص International Ideaگزارش سازمان . 9

 6/1 شاخص بودجه باز درخصوصی بودجه المللبينگزارش سازمان مشارکت . 14

 6/1 شفافيت، پاسخگویی و فساد درخصوصی توسعه بانک جهانی المللبينی اعتبار سازمان شاخص اعطا. 11

 4 ریسك سیاسی 

 6/1 شاخص آزادی مطبوعات و آزادی مدنی درخصوص. گزارش خانه آزادی 12

 6/1 قدرت رقابت در اقتصاد جهانی درخصوصجهانی مجمع جهانی اقتصاد پذیری . گزارش رقابت13

 6/1 حاکميت قانون درخصوصازمان پروژه عدالت جهانی . گزارش س14
Source: www.bis.org/list/bcbs 

 

( درصد 65مالی تروریسم ) تأمينتمرکز این شاخص بر ریسک پولشویی و  هشود که عمدمالحظه می

است. در بخش دوم بيان خواهد شد  FATFگانه 49های درصد مربوط به رعایت توصيه 34است که 

د در این استاندارامتياز کشورها، وضعيت ایران  دربارهگيری دهی و تصميمتوجه به ساختار نمرهکه با 

 ای که ایران به همراه چند کشور محدود دیگر، بدترین وضعيت را دارد.گونهبه، مناسب نيست

                                                 

1. Indicator 
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 هاي عملکردي شبکه بانکیشاخصبرخی . 6-3

المللی جاد شده است که البته ناظر به استانداردهای بينهای دیگری برای ارزیابی بخش بانكی ایشاخص

)از حيث سودآوری، نقدینگی، کيفيت دارایی، کيفيت مدیریت  هابانکحوزه بانكی نيست و عمدتاً عملكرد 

بانک  یازسوها برای بررسی وضعيت یک بانک سنجند. با توجه به اینكه استفاده از این شاخصمی و...( را

، شناخته 12. جدول شودمی ها معرفیاین شاخص مهمترینت، در این بخش برخی از دیگر مرسوم اس

 های عملكردی را توصيف کرده است.ترین شاخصشده

 

 هاهاي عملکردي مرسوم براي بررسی وضعیت بانكشاخص .32جدول 
 

نظام 

 ارزیابی
 توضیح نماگرها

PATROL 
سرمایه، سودآوری، کيفيت اعتباری،  کفایت

 .نقدینگی مان وساز

انه يبندی سالسيستم رتبه 1993بانک مرکزی ایتاليا در سال 

یک ابزار نظارت خارجی بر سالمت  عنوانبهپاترول را 

 ی خصوصی تصویب کرد.هابانک

ORAP 

نقدینگی،  احتياطی )سرمایه، هاینسبت

های داخل و خارج ...(، فعاليت و کفایت سرمایه

های نامطلوب و ایی، وامای )کيفيت دارترازنامه

های نامطلوب( و معيارهای کيفی الزامات وام

)این  ،داران، مدیریت و کنترل داخلی()سهام

 .(است بخش 41 دارای شاخص

سيستم  1991کميسيون بانكداری کشور فرانسه در سال 

یک ابزار تحليلی  عنوانبهاوراپ را  انهيبندی سالرتبه

ات خصوصی معرفی کرد. سمؤسارزیابی  برای چندعاملی

هدف سيستم مزبور کشف و شناسایی نقاط ضعف بالقوه در 

ات بانكی از طریق بررسی همه اجزا و عناصر مؤسس

 از استفاده ها و محيط باهای مرتبط با فعاليتریسک

 کيفی است.واطالعات کّمی

GIRAFE 

(، Gگيری )فرآیندهای حاکميت و تصميم

ابزارهای  ،(Rیسک )تجزیه و تحليل و کنترل ر

ها و پرتفوی فعاليت ،(Iمدیریتی و اطالعاتی )

مالی حقوق صاحبان سهام و  تأمين(، (Aوام 

 .E)کارایی و بدهی ) ،(Fها )بدهی

 است که در سال ... «پالنت»بندی گروه مالی سيستم رتبه

خود  از کاربران ایبه طيف گسترده طراحی شد. این گروه

ات خدمات مالی خرد، حاميان مؤسس ات مالی،مؤسسشامل 

کنندگان، حسابرسان و مشاوران، مالی، ناظران و تنظيم

 دهد.ارائه می بندیخدمات رتبه

PEARLS 

(، کيفيت Rهزینه ) (، نرخ بازده وPپشتوانه )

(، E(، ساختار مالی اثربخش )Aدارایی )

 (.L( و نقدینگی)S) های رشدنشانه

با استفاده ميالدی  1933در سال  ،بندیسيستم رتبهاین در 

های های مالی، ثبات مالی اتحادیهای از نسبتاز مجموعه

المللی های در دست اجرای شورای بيناعتباری در پروژه

 .گرفتهای اعتباری تحت نظر قرار اتحادیه

CAMEL 
، (A) ، کيفيت دارایی(C) کفایت سرمایه

 .(L) و نقدینگی (G) ، سود(M) مدیریت

توسط ميالدی  1988در سال  اولين بار بندیسيستم رتبهین ا

الی ارزیابی کيفيت م منظوربهایاالت متحده  بانكی در مقامات ناظر

  های تجاری به کار گرفته شد.و مدیریتی نهادهای اعطاکننده وام

CAMELS 
کفایت سرمایه، کيفيت دارایی، مدیریت، سود 

 ازاربحساسيت نسبت به ریسک  و نقدینگی.

تم نوین بار سيسمالی ایالت ميشيگان نخستينهای همؤسسهيئت 

ت مالی امؤسسشورای نظارت بر  تأیيدبندی بانک را که مورد رتبه

های فدرال ( و مورد استفاده شرکت بيمه سپردهFFIECفدرال )

(FDICبود، به )جدید، عنصر بندیکار گرفت. سيستم رتبه 

  .اضافه کرد (CAMEL)ه ب را ربه ریسک بازا حساسيت
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 این مدل ابتدا با عنوان. استبيشتر در این زمينه، شاخص کملز  1ها با جامعيتیكی از شاخص

CAMEL  متحده آمریكا ارائه و های اعتباری ایاالتتوسط اداره ملی نظارت بر تعاونی 1988در سال

، S حوزه دیگری با حرف 1991امه توسعه این مدل و در سال شد و در اد تأیيدتوسط کميته بال نيز 

پوشش  هگستر .توسعه یافت CAMELS عنوان حساسيت به ریسک بازار نيز به آن اضافه شد و بهبه

 جشسن و شایستگی تعيين برای معيارها مهمترین ازجملهمناسب این شاخص سبب شده این شاخص 

همچنين از این شاخص برای بررسی سالمت بانكی نيز استفاده  مالی نيز قرار گيرد. همؤسس یک فعاليت

ات اعتباری بر مؤسسها و یک شيوه رایج جهانی برای ارزیابی عملكرد بانک مدل ارزیابی کملزشود. می

 شرح زیر است:ه بهحوز 6پایه 
 

 بانکیکملز جهت جامع ارزیابی وضعیت نظام  نماگرهاي معمول مورد استفاده در شاخص .31جدول 

 نماگرهاي معمول مورد استفاده حوزه

 2کفایت سرمایه
 پذیری ریسکهادارایینسبت سرمایه پایه به مجموع  -

 (موزون نشده با ریسکهای سرمایه به کل دارایی نسبت بدهی )نسبت -

 3کيفيت دارایی

 نسبت مطالبات غيرجاری -

 (هامشارکتها و یذارگسرمایه، تسهيالت اعطاییهای درآمدزا )نسبت دارایی -

ها تسهيالت اعطایی به هریک از بخش نسبتهای اقتصادی )نسبت تسهيالت در بخش -

 (به کل تسهيالت

 حتمالیا هایزیان پوشش برای اندوخته ذخيره مقادیر -

 4مدیریتکيفيت 

هر  ازایبههر شعبه، هزینه سرانه، سود  ازایبهنسبت هزینه وری )های بهرهنسبت -

 (شعبه و سود سرانه

 (نسبت تسهيالت به سپردهب و نسبت سپرده و تسهيالت به شعیی )آنسبت کار -

 و سود5درآمدکيفيت 

 (ROAنسبت بازده دارایی ) -

 (درآمدزاهای به کل داراییای هدرآمد خالص بهر نسبت حاشيه سود )نسبت -

 سود دریافتی و پرداختی التفاوتمابهدر آمد حاصل از  -

 کارمزد پرداختی و دریافتی التفاوتمابهمد حاصل از درآ -

  6نقدینگی

ردن برای تسویه کها های نقدی مورد نياز بانکمقدار دارایی)نسبت پوشش نقدینگی  -

 (نقدی در سی روز آیندههای مجموع همه جریان

 أمينتمالی ثابت موجود به ميزان  تأمينتقسيم ميزان )مالی ثابت خالص  تأميننسبت  -

 (مالی مورد نياز

 سرمایهنقد به کل های نسبت دارایی -

 هانسبت ذخایر نقد بانک به کل دارایی -

 (ی به سپرده فرارگذارسپرده سرمایه )نسبتنسبت ماندگاری سپرده  -

                                                 

 .رد بانکدر نشان دادن عملک جامعیت .1

2. Capital Adequacy 

3. Assets Quality 

4. Management Quality 

5. Earning 

6. Liquidity 
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 نماگرهاي معمول مورد استفاده حوزه

 (نقد به سپرده فرارهای صورت نسبت دارایی)نسبت پوشش نوسانات  -

 (مدتیی نقد به بدهی کوتاهنسبت دارا)مدت نسبت پوشش بدهی کوتاه -

 *ریسک بازار به حساسيت

 (ارزی به سرمایه پایه ارزیهای تقسيم فعاليت)شاخص حساسيت به نرخ ارز  -

بهره پس از کسر نرخ  برمبتنیهای درآمد حاصل از دارایی)حساسيت به نرخ بهره  -

 (هابه خالص داراییبهره نرخ  برمبتنیهای هزینه بدهی

 همان.: مأخذ

*Sensitivity to Market Risk 

 

 المللی در حوزه بانکداريهاي ایران در استانداردها و معیارهاي بینبررسی وضعیت بانك. 2

پس از بررسی استانداردهای مهم در حوزه بانكداری در دنيا، در این بخش وضعيت ایران در این 

های غيرتحریمی چالش مهمترینتوان ین بخش، میشود. با استفاده از نتایج ااستانداردها بررسی می

 های ایران را استخراج کرد.بانک

 

 حوزه بانکداري المللیایزوهاي بینارزیابی . 3-2

 دهد.شد، نشان می ارائه، وضعيت ایران را در ایزوهای مهم که در بخش قبل 14جدول 

 

 در ایرانآنها  روز بودنبه برخی از ایزوهاي حوزه بانکداري و وضعیت تحقق و .35جدول 

 روز بودن در ایرانوضعیت تحقق/به نام استاندارد

 نسخه هفتم شتابمحقق شده در  (ISO 8583) 8583استاندارد ایزو 

 محقق شده (ISO 7810) 1814استاندارد ایزو 

 محقق شده PCI DSSاستاندارد 

 محقق شده EMVاستاندارد

 محقق شده 9362ایزو 

 محقق شده 1811ایزو 

 محقق شده 1816ایزو 

 محقق شده 9564ایزو 

 روز بودنعدم به 8583ایزو 

 روز بودنعدم به 21188ایزو 

 روز بودنعدم به 13616ایزو 

 روز بودنعدم به پولشوییمدیریت تقلب و ضد استانداردهای

 .های محقق، یافتهwww.iso.org/standards خذ:آم
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شود، وضعيت ایران در اغلب ایزوها مناسب است و در برخی موارد نياز به برخی می همچنان که مالحظه

 های ایران دچارهای روز جهان است. لذا بخش فنی و تكنولوژی بانکها و همگام شدن با تكنولوژیروزرسانیبه

ین اقدام در ا مهمترینهای ایران در این زمينه قابل رفع است. لذا مشكالت اساسی نيستند و معضالت بانک

 روز جهانی است.های بههای بانكی ایران با نسخهرسانی و همگام کردن تكنولوژی و زیرساختروززمينه، به

 

 )بال( نظارت بانکیاستانداردهاي ارزیابی . 2-2

کميت اهمچنان که در بخش قبل بيان شد، محورهای اصلی استاندارد بال عبارتند از: نسبت کفایت سرمایه، ح

ر. جدول ها در یكدیگگذاری دوبل بانکبندی مشتریان، ممانعت از بنگاهداری و ممانعت از سرمایهشرکتی، رتبه

 .دهداستاندارد بازل نشان می براساسهای وضع موجود ایران را ضعف مهمترین، خالصه 15

 

 زلفاصله ایران از استانداردهاي تعیین شده در نظارت بانکی با .34جدول 

 مختلف استانداردهاي بالهاي وضعیت کنونی ایران در قبال ویرایش سال استاندارد

 1988 1بازل 
 1بازل  براساسها در ایران محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک. 

  های ایران. درصد در اغلب بانک 8عدم تحقق کفایت سرمایه 

 2444 2بازل 

  ده سال پس از انتشار(. 1394ماه ی در دیتوسط بانک مرکز 2ترجمه سند توافقنامه بال( 

 2بازل  براساسهای ایران در صورت محاسبه کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک. 

 به مقوله حاکميت شرکتی. توجهیبی 

 های عملياتی.به الزام درنظر گرفتن ریسک توجهیبی 

 تجاری. های پرخطرگذاریداری و سرمایهها از بنگاهبه منع بانک توجهیبی 

 گذاری دوبل در یكدیگر.ها از سرمایهبه منع بانک توجهیبی 

 2414 3بازل 

  1396توسط بانک مرکزی در مهرماه  3سند توافقنامه بال بخش اول ترجمه. 

 های ایران در صورت منفی شدن یا کاهش شدید نسبت کفایت سرمایه بسياری از بانک

 .3براساس بازل  محاسبه

  های ایران.در اغلب بانک 3بازل عدم رعایت مفاد 

 .های محققیافته مأخذ:

 پایین بودن نسبت کفایت سرمایه. 3-2-2

ی بانک ول داشته،توجهی  های قابلالمللی در زمينه کفایت سرمایه پيشرفتمقررات و استانداردهای بين

نامه کفایت سرمایه آیينی بانک مرکز کند.عمل می 1مرکزی ایران کماکان براساس استاندارد کميته بال 

 8تصویب کرده و حداقل نسبت کفایت سرمایه  1382ماه سال ات اعتباری را در بهمنمؤسسها و بانک

گسترش درحال  سرعتبازارهای مالی و اعتباری کشور به. درصد را برای این نهادها الزامی کرده است

ون تاکن اماللی با شرکای خارجی خود هستند، المهای بينهای جدید و توسعه همكاریاستفاده از نوآوری

مقام ناظر  ازسویتهيه و ابالغ استانداردهای کفایت سرمایه متناسب با سرعت تغييرات نظام بانكی کشور 
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ه گذاری شبكی و مقرراتسياستگذارنهاد متولی  عنوانبهدنبال نشده است. عدم همراهی بانک مرکزی 

 و ریسک مدیریت قدیمی هایمدل اشكاالت باعث خواهد شد ،ای روزهبانكی با اقتضائات جدید و یافته

های بانكی و اعتباری در شبكه بانكی باقی مانده و به تكرار بحران 1کفایت سرمایه بال  استانداردهای

 .تجربه شده دنيا در داخل کشور منجر شود

نسبت ، 14های جدول ادهبه استناد د اجرایی شده، 1حالی که تاکنون در ایران عمالً نسخه بال در

های بانککند. درحالی که حد نصاب این مقررات را تأمين نمی ایرانهای بانک بسياری ازکفایت سرمایه 

درصد هستند، ميانگين این عدد  12آماده شدن برای کفایت سرمایه درحال  ،3استاندارد بازل  براساسدنيا 

باید استانداردهای ، 3الم شده برای اجرایی کردن بازل مهلت اع براساسدرصد است.  5کمتر از در ایران 

های بانک عنوانبههای ایران ها به مرحله اجرا درآید تا بر این مبنا بانکدر بانک 2418سال  پایان تاالزم 

توان انتظار داشت بانكی که نمی. گذاری در دنيا مورد توجه قرار گيرندتر برای سرمایهقابل اطمينان

  1.های خارجی مورد پذیرش قرار گيرداز جانب بانک ،کندالمللی را رعایت نمیانداردهای بيناست

ن ی دولتی سپه، کشاورزی و مسكهابانکموارد مذکور، ميانگين نسبت کفایت سرمایه برای  برعالوه

ن طی درصد بوده است. همچني 81/4و  41/5 ،46/2ترتيب برابر با به 1393 - 1394ی هاسالطی 

 زیان انباشته قابل توجه، منفی بوده است. دليلبهی اخير کفایت سرمایه بانک ملی هاسال

و فقدان انگيزه در صاحبان سهام برای افزایش  هابانکپایين بودن سرمایه پایه  مواردی همچون

یاد های زعدم بازبينی مقررات کفایت سرمایه همگام با تحوالت جهانی، ضعف در افشا و تفاوت سرمایه،

ها، مشكالت عدیده در کفایت سرمایه ی مالی بانکهاصورتدر ارائه اطالعات مربوط به کفایت سرمایه در 

عدم های انباشته، کاهش سودآوری و افزایش زیان های دولتی ناشی از عوامل بيرونی و درونی،بانک

اندارد، تر از حد استسرمایه پایينهای با کفایت خصوص بانکاثربخشی اقدامات اصالحی و نظارتی الزم در

یل ها و... دالها همچون تجدید ارزیابی داراییهای افزایش سرمایه بانکی کانالآکيفيت پایين و غيرکار

  .است ایرانهای اصلی وضعيت نامناسب کفایت سرمایه در بانک

اخير مانع از افزایش ی هاسالهای انباشته و تداوم آن در ها و افزایش زیانکاهش سودآوری بانک

های کشور ی سود و زیان بانکهاصورتشده است. بررسی آنها  هها و افزایش سرمایه پایسرمایه بانک

دهی و افزایش نامتعارف تبدیل شدن به روند زیاندرحال  آنها دهد که روند کاهش سوددهینشان می

 اند. های باالیی ثبت کردهیان، ز1395های بزرگ کشور در سال زیان است. بسياری از بانک

شاهد ایجاد زیان انباشته پایان دوره و انتقال آن به  1394نكته قابل توجه آن است که از سال 

و حتی  هاسبب از بين رفتن اندوخته قانونی برخی بانک مسئلهی که این طوربه، ی بعد هستيمهاسال

 رگ شده است. های بزمنفی شدن نسبت کفایت سرمایه در برخی بانک

                                                 

1. http://www.cbi.ir/showitem/15384.aspx 
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ت های با ضریب ریسک باالسی ایران، حجم باالی داراییهابانکدليل دیگر کفایت سرمایه پایين در 

، برای 3و  2که سبب افزایش مخرج کسر در شاخص نسبت کفایت سرمایه شده است. در استاندارد بال 

درصد مانده وام  24از  درصد )وقتی ذخيره خاص وام اعطایی کمتر 154مطالبات غيرجاری وزن ریسكی 

مبلغ مانده وام است( تعيين شده است.  درصد 24درصد )وقتی ذخيره خاص بيشتر از  144است( و 

کند، اما واقعيت آن است که می هرچند ارقام رسمی، نسبت مطالبات غيرجاری را رو به کاهش اعالم

قالب  دام به امهال مطالبات درها برای گزارش کمتر حجم مطالبات غيرجاری خود، اقبسياری از بانک

ابل کنند. نكته قکنند و به نوعی مطالبات خود را از فرد به تسهيالت مجدد بدل میتسهيالت جدید می

های درصد مطالبات غيرجاری بانک 64توجه آن است که از ميان سه نوع مطالبات غيرجاری، بيش از 

 ع مطالبات غيرجاری( است. الوصول )بدترین نوایران از نوع مطالبات مشكوک

 

 هاضعف در حاکمیت شرکتی بانك. 2-2-2

های جدی نظام بانكی ایران که موجب فاصله گرفتن از استانداردهای کميته بال نيز شده، عدم یكی از ضعف

رعایت اصول حاکميت شرکتی است. کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از اصالح نظام بانكی در گرو اصالح 

رد. بندی کتوان به دو گروه درونی و بيرونی طبقهحاکميت شرکتی را میهای مقوله است. ارکان و مؤلفه این

 خالصه شده است. 16ارکان حاکميت شرکتی در بانكداری به تفكيک درونی و بيرونی در جدول  مهمترین

 

 هامحورهاي اصلی حاکمیت شرکتی در بانك .36جدول 

 مفاد عنوان کلی نوع

 ونیدر

 تمرکز مالكيت
داران حقيقی یا حقوقی مانند از سهامهریک  مالكيت نسبی

 گذاران نهادیسرمایه

 مدیرههای هيئتساختار و مسئوليت

و این مسئوليت را از  هستند نفعانکه مسئول حفظ منافع ذی افرادی

توسط مدیریت  اجرای تصميمات راهبردی و استراتژیک طریق کنترل

 ، کنندمی ارشد ایفا

 .فرآیندهای انتصاب مدیران و کارکنان بانكی

 جبران خدمات

 ، نظام پرداخت حقوق و پاداش

تطبيق و همسو  منظوربههای بلندمدت استفاده از سود، پاداش و محرک

 .منافع مالكان و مدیران نمودن

 ساختار سازمانی چندبخشی
نترلی جهت ها و واحدهای ککميته، وکارکسبهای جابجایی بخش

 های راهبردی مدیریتیکنترل تصميم

 و کارآمد انواع ریسک جانبههمهمدیریت  مدیریت ریسک

 حسابرسی و کنترل داخلی
تطبيق عملكرد بانک ، حسابرسی کارآمد و اثربخش داخلی و خارجی

 های سازمانیقوانين، مقررات و رویه براساس

 عملكرد، تصميمات و مسائل مهم شفافيت و افشای شفافيت و افشای اطالعات
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 مفاد عنوان کلی نوع

 بيرونی

 ملكردبهبود ع منظوربههای با عملكرد ضعيف گرفتن کنترل شرکت دستبه بازار کنترل شرکتی

 هاقوانين برای ایجاد رقابت ميان زیرمجموعه های رقابتچارچوب قانونی سياست

 آن داران و نحوه اعمالحقوق سهام
داران و طریق اعمال حقوق مذکور در ساختار انواع حقوق مربوط به سهام

 سازمانی

 حسابرسی خارج از شرکت نظام حسابداری و حسابرسی

 فرآیندها و سازوکارهای ورشكستگی ورشكستگی
Source: www.bis.org/bcbs/publ/d328 

 

ازمانی س بنابراین تحقق حاکميت شرکتی در بانک مستلزم ایجاد نهادها، ساختارها، قوانين و مقررات

ای حوزه مذکور، مشكالت عدیده چهاردهد در هر نشان می 1هاهای مرکز پژوهشاست. حال آنكه بررسی

رغم اهميت بسيار زیاد حاکميت شرکتی در اصالح نظام بانكی کشور و رفع مشكالت بهوجود دارد. 

يا، مقوله حاکميت شرکتی ها و همچنين توجه به این مقوله در نظام بانكداری دنزیرساختی در بانک

 . ها در ایران نداردهای سازمانی و اداری بانکجایگاه مناسبی در بين قوانين و مقررات بانكی و نيز رویه

بررسی قوانين مربوط به محورها و ارکان حاکميت شرکتی همچون قوانين تجارت، پولی و بانكی، 

ينه در این زم الزمکه زیرساخت و ابزارهای قانونی  ددهمی بانكداری بدون ربا و سایر قوانين موردی نشان

. قواعد حاکميت شرکتی در ساختارهای مالكيتی رعایت نشده و نظارت بر استقرار بينی نشده استپيش

ساختارهای خاص قانونی،  دليلبههای دولتی نيز حاکميت شرکتی با خألهای جدی روبرو است. بانک

 کميت شرکتی دارند. ای در استقرار حامشكالت عدیده

حال حاضر نهادهایی همچون سازمان در هابانکمسائل مربوط به حاکميت شرکتی  درخصوص

ازمان بورس و حسابرسی، جامعه حسابرسان مستقل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، س

ب ه این مسئله موجک دارندها و وظایفی دیگر مسئوليت ازسویسو و بانک مرکزی نيز اوراق بهادار از یک

ها همچون بازرسی و حسابرسی، نظارت بر برخی ف نظرهایی در برخی حوزهالاخت الًشده است عم

الی . این درحکنند ابالغای را به شبكه بانكی های جداگانهها و بخشنامهعملكردهای بانک، دستورالعمل

 درخصوصهای روشن و واحدی عملاست که تاکنون در نظام بانكی کشور، مجموعه مقررات و دستورال

نحوی که متضمن تعریف و تبيين دقيق شرح  به ،ارکان و اجزای حاکميت شرکتی ارائه نشده است

 های هریک از نهادهای مذکور باشد. وظایف و مسئوليت

در راستای استقرار حاکميت  هابانکقوانين و مقررات ناظر بر عملكرد  درخصوصمشكل دیگر 

اعم از تجاری،  هابانکدر ایران متناسب با نوع  هابانککه مقررات مربوط به اداره  شرکتی این است

های ناظر . نبوده و این مسئله موجب شده است که سازوکارها، فرآیندها و رویه.ای و .تخصصی، توسعه

 د.اربندی نشوساخت هابانکمتناسب با اهداف و حوزه فعاليت  هابانکبر ساختار سازمانی و چارچوب اداره 

                                                 

 .های ایرانهای کالن ضعف حاکمیت شرکتی در مدیریت بانکها و آسیببا موضوع چالش 15941گزارش شماره  .1
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-گيریهای بسياری همچون عدم تفكيک ساختارهای تصميمعد سازمانی، چالشهمچنين در بُ

مدیره از هيئت عامل، عدم اثربخشی و نبود استقالل کافی واحدهای نظارتی از اجرایی، عدم تفكيک هيئت

 (شده ولتی و خصوصید)ی کشور هابانکآن بخش زیادی از  برعالوهحاکميت شرکتی و ... وجود دارد. 

و این مسئله  دارندای با اصول حاکميت شرکتی فاصله زیادی و اساسنامه یساختارهای ادار دليلبه

 هابانکسایر قوانينی که به نوعی در اداره این  اصالحو همچنين  هابانکاساسنامه این  اصالحضرورت 

مقررات واریز سود  درخصوصالی دولت همچون قانون تنظيم بخشی از مقررات م)اند ورود پيدا کرده

 .کندمیرا ضروری  ...( سهم دولت و

ست، اهبانکورشكستگی در  وقوعایجاد زمينه برای كه موجب آن برعالوهحاکميت شرکتی ضعيف 

هایش دهیو ب هاداراییممكن است به از دست رفتن اعتماد بازار نسبت به توانایی یک بانک برای مدیریت 

تواند موجب هجوم شده و ریسک شهرت به همراه داشته باشد. این امر میمنجر های آن ازجمله سپرده

 بانک را با بحران نقدینگی مواجه کند. و ها شده مردم برای برداشت گسترده سپرده

 

 ( IFRSاستاندارد گزارشگري مالی )ارزیابی . 1-2

انک، در صورتی قابل ارزیابی صحيح خواهد های عملكردی بتمامی استانداردهای بال و بسياری از شاخص

بانک در مورد وضعيت آن واقعی و صحيح باشد. در اینجا استانداردهای  ازسویشده  ارائهبود که اطالعات 

مورد از استانداردهای گزارشگری  دوحاضر تنها درحال  متأسفانهکند. گزارشگری مالی اهميت پيدا می

 نشان داده شده است.  11است که در جدول دارای معادل در ایران جهانی مالی 

مدنظر است که اساساً  IFRSاستاندارد نيز در  11دهد، نشان می 18طور که جدول همچنين همان

 هروز شدهای بهمعادل ملی در ایران ندارد. اکثر استانداردهای گزارشگری مالی ایران نيز با نسخه

بيان شده است. برخی استانداردهای  19ه در جدول گزارشگری مالی جهانی فاصله زیادی دارد ک

 (.24ندارد )جدول  IFRSگزارشگری نيز در ایران تعریف شده است که معادلی در استانداردهای 

 

 مطابقت دارند یمل يبا استانداردها باًیکه تقر یالمللنیب ي: استانداردها3گروه  .31جدول 

شماره استاندارد 

 المللیبین

آخرین سال 

 یشویرا

شماره 

 استاندارد ملی

آخرین سال 

 ویرایش
 عنوان فارسی

IAS  قراردادهای پيمانكاری 

IAS  
حسابداری و گزارشگری توسط 

 ی مزایای بازنشستگیهاطرح

Source: http://ifrs.seo.ir 
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 ندارند یملکه معادل  یالمللنیب ي: استانداردها2گروه  .38جدول 

 عنوان فارسی آخرین سال ویرایش المللیشماره استاندارد بین

IAS 12 ماليات بر درآمد 

IAS 29 گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم بسيار باال 

IAS 32  ارائهابزارهای مالی: نحوه 

IAS 39 گيریابزارهای مالی: شناسایی و اندازه 

IAS 40 گذاری در امالکسرمایه 

IFRS 1  پذیرشIFRSs برای اولين بار 

IFRS 2  سهام برمبتنیپرداخت 

IFRS 4 قراردادهای بيمه 

IFRS 6 اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی 

IFRS 7 ابزارهای مالی: موارد افشا 

IFRS 9 ابزارهای مالی 

IFRS 10 مالی تلفيقی یهاصورت 

IFRS 11 ترتيبات مشترک 

IFRS 12 منافع در سایر واحدهای تجاری یموارد افشا 

IFRS 13 گيری ارزش منصفانهاندازه 

IFRS 14 های معوق قانونیحساب 

IFRS 15 2416درآمد حاصل از قرارداد با مشتریان 

IFRS 16 2416دهیاجاره 

IFRS 11 2416واع قراردادهای بيمهان 
Source: Ibid. 

 

 د، انشده دنظریکه تجد یالمللنیب ي: استانداردها1گروه  .33جدول 

 به روزرسانی نشده استآنها  ولی استاندارد ملی معادل

استاندارد 

 المللیبین

آخرین سال 

 ویرایش

استاندارد 

حسابداري 

 ملی مشابه

 آخرین 

 سال ویرایش
 عنوان فارسی

IAS 1 141و  
های جاری و دارایی، مالی یهاصورت ارائه نحوه

 های جاریبدهی

IAS 2 موجودی مواد و کاال 

IAS 10 رویدادهای بعد از دوره گزارشگری 

IAS 16 آالت و تجهيزاتاموال، ماشين 

IAS 17 هااجاره 

IAS 18 درآمد عملياتی 

IAS 19 مزایای کارکنان 

IAS 20 
های بالعوض دولت و موارد حسابداری کمک

 های دولتافشای کمک

IAS 21 تغيير در نرخ ارز آثار 
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استاندارد 

 المللیبین

آخرین سال 

 ویرایش

استاندارد 

حسابداري 

 ملی مشابه

 آخرین 

 سال ویرایش
 عنوان فارسی

IAS 23 های استقراضهزینه 

IAS 24 موارد افشای اشخاص وابسته 

IAS 25 2444 هاگذاریحسابداری سرمایه* 

IAS 27 ی مالی تلفيقیهاصورت 

IAS 28 گذاری در واحدهای تجاری وابستهسرمایه 

IAS 31 2411  ی خاصهامشارکتمنافع در** 

IAS 33 سود هر سهم 

IAS 34 ایدورهميان مالی گزارشگری 

IAS 36  هاداراییکاهش ارزش 

IAS 37 ی احتمالیاهداراییهای احتمالی و ذخایر، بدهی 

IAS 38 ی نامشهودهادارایی 

IAS 41 کشاورزی یهافعاليت 

IAS 7 وجوه نقد جریان صورت 

IAS 8 
های حسابداری، تغييرات در برآوردهای رویه

 حسابداری و اشتباهات

IFRS 3 های تجاریترکيب 

IFRS 5 
ی غيرجاری نگهداری شده برای فروش هادارایی

 و عمليات متوقف شده

IFRS 8 ی عملياتیهاقسمت 

Source: Ibid. 

 .شد جایگزین 44IASبا  2444* این استاندارد در سال 

 .جایگزین شد IFRS11ا ب 2411در سال این استاندارد * *

 

 ندارند یالمللنیکه معادل ب یمل ي: استانداردها5گروه  .22جدول 

 عنوان فارسی آخرین سال ویرایش استاندارد ملی

 برداریگزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره 

 های ساخت امالکفعاليت 

 های بيمه عمومیفعاليت 

Source: Ibid. 

 

 المللیهای ایران با استانداردهای بينبرای هماهنگ کردن گزارشگری مالی در بانکگام اول  بانک مرکزی

ی مالی ابالغ شده توسط هاصورتکرد.  اجرایی 1IFRSی مالی همگرا با هاصورتبا ابالغ  1394را در سال 

تغييرات بنيادین آنها  مورد از 16فاوت دارد که مورد ت 169ی مالی قبلی در هاصورت بهبانک مرکزی نسبت 

                                                 

 .44/11/1195مورخ  ،95/151341طی بخشنامه شماره  .1
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سال از تصویب قانون عمليات بانكی  32بار بعد از گذشت داری بدون رباست که برای اولينو متناسب با بانك

اضافه شدن صورت عملكرد اندیشی شده است. اهم این موارد عبارتند از: بدون ربا در ارتباط با آن چاره

نحوه محاسبه سهم منابع  اصالحگذاری، ت و سرمایهالح افشای درآمد تسهيالگذاری، اصهای سرمایهسپرده

مورد تغييرات  144الحسنه. همچنين الوکاله و کارمزد قرضبانک از درآمدهای مشاع و نحوه محاسبه حق

، تقيمجزئی در جهت ارتقای افشا و شفافيت داشته است مانند ارائه صورت جریان وجوه نقد به روش مس

 امالتمعاشخاص مرتبط و  معامالتی غيرعملياتی بانک، افشای کيفيت سود، افشای کامل هاداراییافشای 

بوده است مانند افشای  IFRSمورد از تغييرات در جهت همگرایی با استانداردهای  35گروهی و نيز درون

 و... . (ارعملياتی، نقدینگی، اعتباری و باز)های چهارگانه صنعت بانكداری ریسک

شد، بسياری از سودهای صوری که در  هابانکاین اقدام که موجب افزایش شفافيت وضعيت مالی 

ی ادسته استاندارده پنج. در صورت رعایت کردشد را نيز آشكار می شناسایی هابانکی قبل توسط هاسال

های کرد، تعداد قابل توجهی از بانکملزم آنها  ها را به رعایتبانک 1394ماه حسابداری که بانک مرکزی از دی

های اند. همچنين برخی از بانکهای قابل توجهی را نيز ثبت کردهتنها سود خالص ندارند، بلكه زیانایران نه

 ند. شوتعاریف موجود ورشكسته محسوب می براساسهای انباشته، حجم باالی زیان دليلبهبزرگ کشور، 

ها و های ایران در بازار سرمایه طی دو سال اخير، حسابداریانکعلت بسته شدن نماد برخی ب

های بانک مرکزی که طی بررسی براساسی مالی بود. هاصورتدر آنها  محاسبات ناصحيح و خالف واقع

خورد که تأثيرات به چشم میآنها  ها ابالغ شد، مشكالت متعددی در گزارشگری مالیای به بانکنامه

ها داشته است. شناسایی سود از ناحيه مطالبات از دولت، کسری ی مالی این بانکهاصورتجدی بر 

ها برای صندوق بازنشستگی ای که بانکالوصول، عدم اقدام در مورد ذخيرهذخيره مطالبات مشكوک

 یکنند، شناسایی سود از تسعير ارزهای مورد مطالبه از بانک مرکزی و شناسایکارکنان خود لحاظ می

های تحت مالكيت به شرکت دیگر از مهمترین مشكالتی است که در سود از محل انتقال صوری شرکت

ها مالحظه شده است. طبيعتاً هر بانكی پيش از برقراری روابط کارگزاری با ی مالی بانکهاصورت

های ایران ی مالی، از پذیرش درخواست همكاری بانکهاصورتچنين  ههای ایران، با مالحظبانک

 در گزارش مستقل دیگری مورد بررسی قرار گرفته است. استنكاف خواهد کرد. تفصيل این مطلب،

 

 ( در ایرانFSAPاستانداردهاي ارزیابی بخش مالی ). 5-2

وجود ندارد و حتی آنها  این استانداردها در ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته، هيچ الزامی برای رعایت

ایران را در  2445المللی پول در گزارش سال شود. صندوق بينهای آن نيز یافت نمیامهنترجمه توصيه

های بعدی اما در شماره 1،آورده شود FSAP ههای اوليگروه کشورهایی ذکر کرد که قرار است در ارزیابی

                                                 

1. www.imf.org/external/np/fsap/2005 
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های سياسی گيریجهت های مربوط به این کشور آورده نشد. با توجه بههرگز نامی از ایران و ارزیابی

 2445ی بعد از هاسالهای آمریكا در المللی پول، بعيد نيست که این اقدام ناشی از تحریمصندوق بين

صورت  FSAPهایی در داخل برای ارزیابی بخش مالی کشور با استفاده از معيارهای ميالدی باشد. تالش

مالی در کشورهای دیگر، چنين ارزیابی از ایران  اتمؤسسها و اما مهم آن است که بانک 1،گرفته است

تاندارد های اس، خالصه نتایج مطالعه پژوهشكده پولی و بانكی در برخی حوزهحالبا این در دسترس ندارند.

FSAP است: 21شرح جدول در ایران به 

                                                 

 اشاره کرد. 1191توان به طرح پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در سال در این زمینه می .1
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 FSAPمیزان انطباق ایران با برخی اجزاي استاندارد  .23جدول 

 انطباق میزان اصول FSAPاجزاي 

 ی پولی و مالیسياستگذارشفافيت در 

 شفاف ها و اهداف بانک مرکزی در مورد سياست پولیشفافيت وظایف، مسئوليت اول ـاصل 

 شفاف دهی تصميمات سياست پولیروشن شدن فرآیند تنظيم و گزارش دوم ـ اصل

 تا حدودی شفاف ميزان در دسترس بودن اطالعات سياست پولیاصل سوم ـ 

 تا حدودی شفاف مسئوليت نگهداری سوابق پولی و مالی و تضمين انسجام توسط بانک مرکزی اصل چهارم ـ

 تا حدودی شفاف ها و اهداف نهادهای مالی پاسخگو به سياست مالیسازی مسئوليتشفاف اصل پنجم ـ

 شفاف مالیدهی تصميمات مربوط به سياست روشن شدن فرآیند تنظيم و گزارشاصل ششم ـ 

 تقریباً شفاف ميزان در دسترس بودن اطالعات سياست مالی هفتم ـاصل 

 تقریباً شفاف های مالیپاسخگویی و تضمين انسجام سازمانهشتم ـ اصل 

 بر آن )اصول کميته بال( نظارتمقررات بخش مالی و 

 نامنطبق ها و استقالل عملياتیتعيين اهداف، مسئوليت اول ـاصل 

 نامنطبق ات بانكیمؤسسهای مجاز تعيين فعاليت دوم ـ اصل

 منطبق ات بانكیمؤسسضوابط قانونی برای صدور مجوز  سوم ـاصل 

 منطبق حمایت قانونی از ناظران بانكی برای بررسی انتقال مالكيت و کنترل منابع بانكی چهارم ـاصل 

 منطبق ده بانک از طرف ناظران برای جلوگيری از ریسکگذاری و یا خرید عموضع معيارهای سرمایهپنجم ـ اصل 

 منطبق تعيين حداقل الزامات کفایت سرمایهششم ـ اصل 

 تا حدودی منطبق فرآیند جامع مدیریت ریسک هفتم ـاصل 

 تا حدودی منطبق فرآیند مدیریت ریسک اعتباری هشتم ـاصل 

 تا حدودی منطبق دارمسئلههای ها و مدیریت داراییارزیابی ميزان کفایت ذخایر و اندوخته نهم ـاصل 

 منطبق شناسایی نقاط تمرکز پرتفوی و ایجاد محدودیت از تمرکز منابع در معرض ریسکدهم ـ اصل 

 منطبق تعيين حدود استفاده از منابع عمده بانکیازدهم ـ اصل 

 تا حدودی منطبق المللیهای بينوه وامشناسایی و کنترل ریسک کشوری و ریسک انتقال وج دوازدهم ـاصل 

 نامنطبق کنترل ریسک بازار سيزدهم ـاصل 

 تا حدودی منطبق کنترل و مدیریت ریسک نقدینگی چهاردهم ـاصل 
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 انطباق میزان اصول FSAPاجزاي 

 تا حدودی منطبق مدیریت ریسک عملياتی پانزدهم ـاصل 

 نامنطبق کنترل ریسک نرخ بهره شانزدهم ـاصل 

 منطبق ی داخلی متناسب با ماهيت و مقياسهاکنترلهفدهم ـ اصل 

 منطبق مقررات صریح مربوط به شناخت مشتریهجدهم ـ اصل 

 تا حدودی منطبق های بانكیها و گروهبانک درک جامع از نوزدهم ـاصل 

 منطبق متشكل از نظارت حضوری و غيرحضوری مؤثرنظارت بانكی بيستم ـ اصل 

 منطبق ی مالی تلفيقیهاصورترشگری مالی و تهيه گزا ویكم ـبيستاصل 

 تا حدودی منطبق ی مالیهاصورتهای رایج حسابداری و انتشار منظم شيوه براساسحفظ سوابق  ودوم ـبيستاصل 

 تا حدودی منطبق اختيارات ناظران در زمينه انجام اقدامات اصالحی و ترميمیوسوم ـ بيستاصل 

 تا حدودی منطبق ظارت یكپارچه مراجع نظارتی کشورهانوچهارم ـ بيستاصل 

 تا حدودی منطبق نظارت جامع تلفيقی مراجع نظارتی کشورهای مبدأ و مقصدوپنجم ـ بيستاصل 

 اصول نظام پرداخت

 شفاف شفاف صورتبهها های قانونی برای سيستم پرداختزیرساخت یكم ـاصل 

 تقریباً شفاف  شفاف سيستم های کامالًمقررات و رویه دوم ـاصل 

 تقریباً شفاف های مدیریت ریسک اعتباری و ریسک نقدینگیروشسوم ـ اصل 

 شفاف ها روزانه توسط سيستم پرداخت مؤثرتسویه نهایی  چهارم ـاصل 

 فتا حدودی شفا اعضای سيستم در تسویه وجوه ناتوانیبينی سازوکارهای الزم در صورت پيش پنجم ـاصل 

 شفاف ها نزد بانک مرکزی برای امر تسویهترجيح در استفاده از سپرده بانکششم ـ اصل 

 شفاف امنيت باالی سيستمهفتم ـ اصل 

 شفاف کنندگانابزارهای پرداخت کارآمد به استفاده ارائه هشتم ـاصل 

 شفاف معيارهای شفاف و روشن برای پذیرش اعضا نهم ـاصل 

 تا حدودی شفاف كرد نظارتی جهت تحقق اهداف تعيين شدهعملدهم ـ اصل 

 .1391 ،پژوهشكده پولی و بانكی مأخذ:
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را مورد بررسی قرار داده است. علت این امر  FSAPالبته این مطالعه تنها چند حوزه از استاندارد 

ن جزای آکليه ا براساسآن است که این شاخص نماگرهای بسيار زیادی دارد که بررسی وضعيت ایران 

موضوع شفافيت  1های مجلسمطالعه پژوهشكده پولی و بانكی، مرکز پژوهش بجزرا دشوار کرده است. 

ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافيت و » 2موجب بخشنامهبه بانک مرکزیرا ارزیابی کرده است. 

 ارليه اطالعات قابل انتشار کد تا کرها را مكلف ، بانک«انتشار عمومی اطالعات توسط مؤسسات اعتباری

 به همراه «کنترل داخلی»، «حاکميت شرکتی»، «مدیریت ریسک»، «مالیی هاصورت»در چهار بخش 

 یبررس براساس .دنزمانی مشخص شده در بخشنامه منتشر کنهای اخبار مربوط به اتفاقات مهم در بازه

خوب عمل کردند و  بخشنامه عمدتاً ساسبراخود  یمال یهاصورتها در انتشار ها، بانکمرکز پژوهش

 .گرفتند ینمره قبول

 منظور از مدیریت ریسکاند. عمل کرده فيضع اريبس سکیر تیریدر مورد مد هابانک ،اینوجود با 

های مربوط به ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک اطالعات و داده شاخص(، 33)مشتمل بر 

 نمره قبولی بخشنامه بانک مرکزی عمدتاً براساسار این اطالعات ها در انتشعملياتی است که بانک

مربوط به انتشار نيز  (شاخص کلی 8شامل ) و کنترل داخلی حاکميت شرکتیهمچنين شاخص  .نگرفتند

دهد تا قرار میها داران را در جریان اطالعات مربوط به مدیریت شرکتاطالعاتی است که سهام

بتوانند در جریان مدیریت قرار بگيرند. از این نظر، تقریباً  -هااصلی بانک انمالك عنوانبه -دارانسهام

 .اندقابل قبولی عمل کرده صورتبهنيمی از مؤسسات 

درصد از این بخشنامه  54ها در حدود ، بانک1394این مطالعه، در پایان سال  براساسدر مجموع 

توان گفت نظام بانكی اند و از این جهت میرده)که حداقل استانداردهای شفافيت است( را رعایت نك

بانک در حد  6بانک مورد بررسی، تنها دو بانک در حد مناسب و تنها  24ایران شفاف نيست. در ميان 

بانک( نمره شفافيت نزدیک به یكدیگر و  18ها )اند. سایر بانکقابل قبول به این بخشنامه عمل کرده

  اند که به معنای عدم کسب نمره قبولی در شفافيت است.را داشتهدرصد نمره کامل  34کمتر از 

 

 

 

                                                 

ضوابط ناظر بر حداقل »با موضوع درآمدی بر شفافیت بانکی: مطالعه موردی بخشنامه  15349در گزارش شماره  .1

 .1195سال  ،«سسات اعتباریؤای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط ماستاندارده

 .45/5/1191بخشنامه مورخ  .4
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 بخشنامه شفافیت بانك مرکزي براساسات مؤسسها و بندي بانكرتبهنمودار 

 
 .1394درآمدی بر شفافيت بانكی، ، هامرکز پژوهش مأخذ:

 

 (CFTمالی تروریسم ) تأمین( و AMLمبارزه با پولشویی )هاي توصیه. 4-2

است. این قانون مشتمل  در ایران پولشوییترین قانون حاکم بر اقدامات ضداصلی ،شویینون مبارزه با پولقا

 11مجلس تصویب شد و در تاریخ  1386 ماهبهمن 2بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی 

الی مبارزه با عاین قانون، شورای (4)موجب ماده به .رسيد شورای نگهبان تأیيدبه  1386 ماهبهمن

نامه و دستورالعمل تدوین شده است. همچنين قانون مبارزه پولشویی تشكيل شده و شمار زیادی آیين

شورای  تأیيدبه  1394 ماهاسفند 13در مجلس تصویب و در  1394 ماهبهمن 13مالی تروریسم  تأمينبا 

ورد جامع نبودن این قانون، دولت در اما با توجه به فشارهای آمریكا و غرب به ایران در م ،نگهبان رسيد

 دررا تقدیم مجلس کرد.  «مالی تروریسم تأميناصالح قانون مبارزه با »الیحه ، 1396ماه آبان 1تاریخ 

 طرح بدین شرح آمده است:  ارائهالیحه، دالیل  این مقدمه توجيهی

  نظير لزوم مشخص  در مواردی -1394 مصوب -مالی تروریسم تأمينرفع ایرادات قانون مبارزه با

 های تروریستیم تروریستی موضوع قانون فوق و لزوم تفكيک افراد یا سازمانئشدن دایره شمول جرا

 ،المللی فاقد نمایندگی در ایرانهای بينم عليه سازمانئشناخته شده از سایر افراد، پيگرد جرا

  اخل و خارج از کشورمالی تروریسم در د تأمينتعریف دایره شمول جغرافيایی پيگرد جرم، 

 المللی توسط شورای عالی امنيت ملیهای تروریستی داخلی و بينها و سازمانتعيين مصادیق افراد، گروه، 

  مالی تروریسم تأمينفراهم شدن سازوکار قانونی مناسب جهت توقيف اموال و ابزار ارتكاب، 

  های تروریستیهایی افراد و گروهمصادره اموال و دارایی . 

در آنها  دهد که فاصله بين این اقدامات ایران با زمان تصویب و اجراینشان می 22حال، جدول با این

سال است. البته اجرای  14مالی تروریسم  تأمينسال است، هرچند این فاصله در مورد  18جهان حداقل 

نسبت  ر کشورها نيز با تأخير زیادی در مبارزه با پولشویی و تأمين مالی تروریسم در سایالمللبينهای توصيه

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

35 

 با سختگيری بيشتر انجام شده است. 2444به زمان تصویب آنها همراه بوده و عمدتاً پس از سال 

 

 المللی در حوزه مبارزه با پولشویی مقایسه اقدامات ایران و اقدامات بین .22جدول 

 مالی تروریسم تأمینو 

  
 سال

 میالدي

سال 

 شمسی

اقدام در 

سطح 

 یالمللینب

 1994 1368 (FATFای برای مبارزه با پولشویی )ماده 44قانون 

 1314 1996 ماده مبارزه با پولشویی 44بازنگری در 

 1382 2444 مالی تروریسم تأمينماده مبارزه با  9ماده مبارزه با پولشویی+  44بازنگری در 

اقدام 

 ایران

 1386 2448 تصویب قانون مبارزه با پولشویی

 1394 2416 مالی تروریسم تأمينتصویب قانون مبارزه با 

 1396 2411 مالی تروریسم تأمينبازنگری در قانون مبارزه با 

 .های تحقيقیافته مأخذ:

 

بندی کشورهای مختلف دنيا در شاخص مبارزه با به رتبهميالدی،  2412از سال ه بازل مؤسس

ه که مالک بسياری از تصميمات در برقراری روابط کارگزاری کرداقدام تروریسم  مالی تأمينپولشویی و 

ی انتشار هاسالدر تمامی  متأسفانههای بانكداری دنيا قرار گرفته است. المللی در نظامو توسعه روابط بين

 الیم تأمين و پولشویی خطر نظر  کشور ازترین ریسکپر عنوانبهران ای 2413 سال این گزارش به غير از

 پولشویی یران برای سومين سال متوالی از نظر شاخصنيز ا 2416در سال  .است شده بندیرتبه تروریسم

در ادامه توضيح داده خواهد شد که سهم باالی  .جایگاه نخست خود را حفظ کرده است، بازل

 رتبه ضعيف ایران در این شاخص است. بندی، عامل اصلیهای سياسی در این رتبهگيریتصميم

 

 مالی تروریسم  تأمینبندي خطر پولشویی و کشور نخست در رتبه هشت .21جدول 

 میالدي 2231-2232طی 

      رتبه

 ایران ایران ایران ایران افغانستان ایران 1

 افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان ایران کنيا 2

 گينه بيسائو كستانتاجي تاجيكستان کامبوج کامبوج کلمبيا 3

 تاجيكستان اوگاندا گينه بيسائو تاجيكستان تاجيكستان هائيتی 4

 الئوس گينه بيسائو مالی گينه بيسائو عراق تاجيكستان 5

 موزامبيک کامبوج کامبوج عراق گينه بيسائو مالی 6

 مالی موزامبيک موزامبيک مالی هائيتی اوگاندا 1

 اوگاندا مالی ااوگاند ميانمار مالی پاراگوئه 8
Source: https://index.baselgovernance.org 
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ایران را همچنان در ليست سياه خود حفظ کرد، اما با  ،2416 در ماه ژوئن گروه کاری اقدام مالی

ود فرصت داد تا برای تقویت قوانين خ ایرانسال، به یکمدت تعليق اقدامات متقابل خود عليه این کشور به

های کشورها در مورد توصيه هرچند این گزارش مبنایی برای ارزیابی تطبيق فنی .کنداقدام  در این زمينه

م مالی تروریس تأمينو بررسی سطح کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی و  بازبينی شده گروه ویژه اقدام مالی

یی ایسه با کشورهایافته به کشور ما در مقرسد الاقل در مورد رتبه اختصاصنظر میکشورهاست، لكن به

قانونی در زمينه انتقال مبالغ کالن نامشروع و غيرونقلدرحال  آشكار صورت کامالًحاضر و بهدرحال  که

که جنبه انصاف در آن رعایت نشده و ممكن  کندروشن میتجارت انسان، اسلحه، مواد مخدر و... هستند، 

  .ایران تنظيم شده باشد جمهوری اسالمیهای ضداست نتایج آن در راستای سياست

قانون بسيار مهم ازسوی جمهوری اسالمی ایران شامل قانون مبارزه با پولشویی مصوب  دوتصویب 

اقداماتی است که البته  ازجمله (2415) 1395مالی تروریسم مصوب  تأمينو قانون ضد( 2446) 1386

خواهد  را باقی سؤالجای این  مسئلهمين المللی نشد و همنجر به تغيير رتبه ایران از نظر این نهاد بين

ران تنها رتبه ایشود که نهتر میعجيبگذاشت که دليل عدم تغيير رتبه ایران چيست؟ موضوع زمانی 

است. در گزارش  به جایگاه اول بازگشتهبه بعد  2413بندی کشورها از بهبود نيافته که در جدول رده

ترین کشور و دارای رتبه بدتری رای پولشویی و پرریسکایران در صدر کشورهای جذاب ب ،بازل 2416

های مالی، لحاظ ساختارنسبت به کشورهایی مثل سودان، گينه بيسائو، مالی، افغانستان و... است که به

مللی و الناکارآیی، فساد سازمان یافته، ضعف بسيار باال در زمينه حاکميت قانون از منظر نهادهای بين

کند خوف سازمان یافته در دنيا مشهور هستند. این درحالی است که بازل ادعا میهای مانجام تجارت

کند المللی دریافت میبندی اطالعات مورد نياز خود را از نهادهایی مثل سازمان شفافيت بينبرای رتبه

  .که از نظر این سازمان همه کشورهای مورد اشاره وضعيت بسيار نامطلوبی دارند

بندی در رتبه FATFو سهم باالی نظر  FATFگيری در تصميم هن وضعيت، شيویكی از دالیل ای

اجماعی باشد و با توجه به حضور کشورهایی  صورتبهباید  FATFبازل است. تصميمات اتخاذ شده در 

که در بخش قبل چنان نظير آمریكا، عربستان و ...، بدیهی است که رأی به ضرر ایران داده خواهد شد.

در شاخصی که بازل در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمين مالی تروریسم  FATFشد، سهم ارزیابی بيان 

، از FATFاجماعی در  گيریتصميمدرصد است. با توجه به شيوه  64کند، حدود می محاسبه و منتشر

در  رتبه ایران پيش روشن است که بسياری از اقدامات مثبت ایران در این راستا، اساساً اثری بر ارتقای

 بازل نخواهد داشت. بندیرتبه
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 ایراندر بانکی  شبکههاي عملکردي شاخص برخی ارزیابی. 6-2

است،  CAMELSترین شاخص عملكردی در حوزه بانكی، شاخص ترین و کاملبا توجه به اینكه رایج

داردها و متوسط برای ایران در مقایسه با آخرین استان CAMELSهای ميانگين شاخص 24در جدول 

 . شودمی ارائههای جهان بانک

 

 میانگین نماگرهاي شاخص کملز در مقایسه با آخرین استانداردها و  .25جدول 

 2234هاي جهان در سال میانگین بانك

 ارزیابی استاندارد جهان ایران شاخص انتخابی حوزه

4165/4 4495/4 نسبت بازده دارایی کيفيت درآمد و سود  فضعي --- 

21318/4 1935/4 اهنسبت ذخایر نقد به کل دارایی نسبت نقدینگی  ضعيف --- 

 کفایت سرمایه
ی هاداراییسرمایه پایه به مجموع 

 موزون به ریسک
4181/4 14415/4  خيلی ضعيف 1354/4 

43925/4 114/4 نسبت مطالبات غيرجاری کيفيت دارایی  خيلی ضعيف 45/4کمتر از  

 . های تحقيق(، یافتهIMFمللی پول )الصندوق بين خذ:آم

 

های ایران در تمامی اجزای شاخص کملز بدتر از ميانگين جهانی که وضعيت بانک شودمیمالحظه 

و استانداردهای تعریف شده در این زمينه است. لذا حتی اگر یک بانک خارجی فارغ از استانداردها و 

كردی های عملجهانی، بخواهد بانک مربوطه را با شاخص صرفاً برمبنای مقایسه بانک ایرانی با ميانگين

 خواهد آورد. دستبهای کنندهنااميدهمچون شاخص کملز ارزیابی کند، نتایج 

 

 هاگیري و پیشنهادنتیجه

حوزه  15المللی را در استانداردها و کدهای شناخته شده بين مهمترینی پول و بانک جهانی المللبينصندوق 

 ارائه ROSCs) (1«رعایت استانداردها و کدها»با عنوان  هاییکرده و هرساله گزارش تأیيدو  بندیدسته

ها، اطالعات، شفافيت مالی و شفافيت سياست ها، سياست. استانداردها در زمينه شفافيت دادهکندمی

 ابداری والمللی پول توسعه یافته و بانک جهانی بر سه مورد حسپولی و مالی توسط صندوق بين

حسابرسی، حاکميت شرکتی و ورشكستگی و حقوق بدهكار تمرکز دارد. سایر استانداردها نيز توسط 

 4( و کميته اقدام مالیBCP) 3کميته بازل 2،بانک جهانی ازجملهات تنظيم استاندارد مؤسسسایر 

(FATF) اصلی با عناوین دسته استاندارد  پنجتوان شود. با تجميع این استانداردها، میتنظيم می

                                                 

1. Reports on the Observance of Standards and Codes 

2. Woeld Bank 

3. Basel Committee on Banking Supervision 

4. Financial Action Task Force 
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(، استانداردهای ارزیابی بخش IFRSایزوهای بانكی، استانداردهای بازل، استاندارد گزارشگری مالی )

( را مورد بررسی CFTمالی تروریسم ) تأمين( و AMLهای مبارزه با پولشویی )( و توصيهFSAPمالی )

ی، وضعيت ایران در سایر استانداردها بخش ایزوهای بانك بجزهای این گزارش نشان داد قرار داد. بررسی

 های مهمی در بخش ایزوهای بانكی نيز وجود دارد.هرچند نقص، اصالً مناسب نيست

اند حداقل نسبت کفایت های ایران، هنوز نتوانستهدر زمينه استانداردهای بازل، بخش عمده بانک

نند. عمده دليل این امر، پایين بودن درصد( را رعایت ک 8) 1988در سال  1سرمایه تعيين شده در بال 

های با ضریب ریسک باال های انباشته و حجم باالی داراییآوری و افزایش زیاندسرمایه پایه، کاهش سو

ان، بندی مشتریهای دیگر استاندارد بازل همچون حاکميت شرکتی، رتبههاست. مقولهدر ترازنامه بانک

ده، یا های بعدی بيان شها در یكدیگر که بيشتر در نسخهگذاری دوبل بانکها و سرمایهداری بانکبنگاه

 شود.اساساً در ایران مورد توجه قرار نگرفته یا بسيار ضعيف اجرا می

 تأیيدی مالی را هاصورتها در شده توسط بانک ارائهنيز که صحت اطالعات  IFRSاستانداردهای 

گرفته، اما اقدامات نهادهای نظارتی در این زمينه حداقلی بوده )مانند کند، به تازگی مورد توجه قرار می

 ازسوی( و حتی اجرای همين استانداردهای حداقلی نيز 1394ترجمه بخشی از این استانداردها در سال 

به  2411تا سال  کشورهاآغاز شده و بسياری از  2445از سال  ها رعایت نشده است. این استانداردبانک

کشوری بوده است  151کشور از  23 ءاین درحالی است که ایران جزاند. تعيين شده دست یافتهاهداف 

تفاوت ساختار فعاليت بانكداری در ایران با  دليلبهکند. همچنين که این استانداردها را رعایت نمی

جود دارد که با های جهان )همچون حرمت ربا(، نياز به یک چارچوب بومی برای این استانداردها وبانک

 توسط بانک مرکزی شروع شده است.  1394ساله از سال  14وقفه 

ی پولی و مالی، مقررات بخش مالی و سياستگذار( شفافيت در FSAPبرنامه ارزیابی جامع بخش مالی )

ز سال ا دهد. قرار بر این بود که ایران نيزنظارت بر آن، یكپارچگی بازار و تضمين کيفيت را مورد توجه قرار می

های گيریگيرند، افزوده شود که تصميمبه ليست کشورهایی که توسط این شاخص مورد ارزیابی قرار می 2445

این شاخص در داخل کشور  براساسهای ایران سياسی مانع از این امر شد. ارزیابی جامعی نيز از وضعيت بانک

، سه بخش از این شاخص را ارزیابی کرده که 1391انجام نشده است. تنها پژوهشكده پولی و بانكی در سال 

های مجلس نيز شفافيت در نظام . مرکز پژوهششودمیآن، وضعيت ایران در مجموع متوسط ارزیابی  براساس

خود  یمال یهاصورتها در انتشار بانکدهد بخشنامه بانک مرکزی ارزیابی کرده که نشان می براساسبانكی را 

عمل  فيضع اريبس سکیر تیریاما در مورد مد ،گرفتند یخوب عمل کردند و نمره قبول تاًبخشنامه عمد براساس

در مجموع  .دانقابل قبولی عمل کرده صورتبهتقریباً نيمی از مؤسسات در زمينه حاکميت شرکتی نيز  اند.کرده

 اند وست( را رعایت نكردهدرصد از این بخشنامه )که حداقل استانداردهای شفافيت ا 54ها حتی در حدود بانک

 توان گفت نظام بانكی ایران به ميزان مطلوب شفاف نيست.از این جهت می

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

39 

ر تمامی د متأسفانهمالی تروریسم نيز مناسب نيست.  تأمينوضعيت ایران در زمينه مبارزه با پولشویی و 

 خطر نظر ترین کشور ازپرریسک انعنوبهران ای 2413 سال به غير از ،2412از سال  ی انتشار این گزارشهاسال

یران برای سومين سال متوالی از نظر نيز ا 2416در سال  .است شده بندیرتبه تروریسم مالی تأمين و پولشویی

گيری تصميم هیكی از دالیل این وضعيت، شيو .جایگاه نخست خود را حفظ کرده است، بازل پولشویی شاخص

درصد در  64بندی بازل )وزن حدود در رتبه FATFسهم باالی نظر  اجماعی( و گيریتصميم) FATFدر 

اجماعی باشد و با توجه به حضور  صورتبهباید  FATFشاخص کلی بازل( است. تصميمات اتخاذ شده در 

 کشورهایی نظير آمریكا، عربستان و...، بدیهی است که رأی به ضرر ایران داده خواهد شد.

ها مرسوم است. یكی از برای ارزیابی بانکآنها  وجود دارد که استفاده از های عملكردی نيزبرخی شاخص

ها، شاخص کملز است که کفایت سرمایه، کيفيت دارایی، مدیریت، سود و نقدینگی بانک را ارزیابی این شاخص

ی شاخص های ایران در تمامی اجزادهد بانکاین شاخص نشان می براساسهای ایران کند. بررسی بانکمی

کملز بدتر از ميانگين جهانی و استانداردهای تعریف شده در این زمينه است. لذا اگر یک بانک خارجی فارغ از 

ی های عملكرداستانداردها و صرف مقایسه بانک ایرانی با ميانگين جهانی، بخواهد بانک مربوطه را با شاخص

 خواهد آورد. دستبهای همچون شاخص کملز ارزیابی کند، نتایج نااميدکننده

ا های ایران بی مالی بانکهاصورتبنابراین در مجموع باید گفت که همخوانی ضعيفی بين ساختار 

های ایران برای برقراری های خارجی قصد ارزیابی بانکاستانداردهای جهانی وجود دارد. بنابراین اگر بانک

 رعایت دليلبهدیگر،  ازسویكل مواجه خواهند شد. روابط کارگزاری را داشته باشند، در اولين قدم با مش

 هارائتواند به اطالعات ضعيف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمی

های ایران در ی مالی بانک اعتماد کند. حتی در صورت اعتماد، وضعيت موجود بانکهاصورتشده در 

 أمينتبت کفایت سرمایه، ساختار حاکميت شرکتی، شفافيت، مبارزه با پولشویی و های مختلف مانند نسزمينه

های عملكردی همچون کملز نيز وضعيت ضعيف عملكرد مالی تروریسم و غيره مناسب نيست. حتی شاخص

یرانی اکنند. تمام این موارد سبب خواهد شد بانک خارجی ارزیابی مناسبی از بانک می تأیيدهای ایران را بانک

 های ایران تحریم هستند یا خير. فازغ از اینكه بانک، نداشته و روابط کارگزاری با وی برقرار نكند

د پيش ی ایران، تأکيد و تمرکز بایالمللبينتوسعه روابط بانكی  منظوربهرسد نظر میبهبر این اساس 

ی خارجی جهت برقراری روابط هاانکباز هرچيز بر اصالح درونی نظام بانكی باشد، نه اعطای امتياز به 

اختار و نيز س هابانکی داخلی )با اصالح وضعيت ترازنامه هابانککارگزاری. به بيان دیگر، کاهش ریسک 

اری صرفه ریسک همك عنوانبه( باید در اولویت قرار گيرد، نه پرداخت هزینه هابانکحاکميت شرکتی در 

 ی ایرانی. هابانکی خارجی با هابانک

ی ما، در للالمبينهمچنين سياستگذاران باید متوجه این موضوع باشند که عدم توسعه روابط بانكی 

ه ، موانعی که بهاتحریمنيست، بلكه حتی در صورت برطرف شدن کامل  هاتحریمتوقف یا رفع  یگرو

 ود.خواهد ب ی ایرانالمللبينتفصيل در گزارش مورد بررسی قرار گرفت، همچنان فراروی روابط بانكی 
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