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 چکیده

از جترائم   پیشتییری دهد که در این راستتا   بانکی رخ می ةترین جرائم اقتصادی در حوز کنونی مهم ةدر دور
داری،  یکی از موضوعات مهم نظتا  بانت    عنوان به« حاکمیت شرکتی»رسد.  بانکی امری ضروری به نظر می

از جترائم بتانکی    پیشتییری الیتو و راهکتار جهتت     ۀدر پاسخ به جرائم بانکی تأسیس شد که بته دناتال ارائت   
 درواقت  هتا از اهمیتت بتا یی بردتوردار استت.       های حاکمیت شترکتی در بانت    مقرره سازی پیادهباشد.  می

جترائم   ۀتواند دامن می راحتی بهکه اعمال ضوابط آن  الیوی حاکمیت شرکتی ی  اصطالح تخصصی است
ها برقرار نماید. در این مقاله سعی بتر آن   نموده و تعادل را در بان  پیشییریبانکی را محدود و از وقوع آن 

از جترائم بتانکی    پیشییریحل اساسی کاربردی به تحلیلی و با هدف ارائه ی  راه -است به روش توصیفی
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اساً، حاکمیت شرکتی در بان ، دربرگیرنده کلیه قوانین و مقررات، سازوکارهای مدیریتی پردادته شود. اس
گتویی،   پاستخ »و فرآیندهای حسابداری و حسابرسی است کته راه را بترای رستیدن بته  هتار هتدف اصتلی        

 سازد و ضمن ایجاد ی  سادتار شفاف و قابل اعتماد هموار می« نفعان شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی
الیتوی متذکور، یت  ابتزار مت  ر       درواق رساند. در بان ، احتمال بروز انواع جرائم را در آن به حداقل می

از جرائم بانکی کارساز بوده و اصول کمیته بازل، عناصر مهم فرآیندی  پیشییرینظارتی است که در حوزه 
 دهند.آن را تشکیل می

 

 نکی، اصول بازل.، حاکمیت شرکتی، جرائم باپیشییری ها:کلیدواژه

  JEL: K14ی بند طبقه

 

 مقدمه 

های گذشته که مااد ت پولی بین افراد جامعه عمدتاً از طریت  فیزیکتی صتورت    بردالف زمان
 ۀواستط  بته گیترد و  مااد ت پولی از طری  نهادی به نا  بان  صتورت متی   ةگرفت، امروزه عمدمی

المللی نیز توسعه پیدا کترده استت.   المللی، این ماادله از سطح دادلی به سطح بین تجارت بین ۀتوسع
سهولت انجا  این مااد ت و نیز ایمن بودن فیزیکی آن، بان  را به نهادی قابل اعتمتاد بترای مترد     

لت   گتذاران نیتز در جوامت  مخت    دتا  تاتدیل کترده استت. قتانون      طور بهعا  و برای تجار،  طور به

مقتررات، معرفتی بانت      نیت ا یتمتام انتد و هتدف   مقرراتی را برای تضمین این اعتماد وضت  کترده  
 است.   اتکا قابلای قابل اعتماد و واسطه عنوان به

اشتاره نمتود. بترای م،تال، نقتش       ها در روابتط متالی  بان  توان به نقشاین مقررات، می ۀازجمل
ها و مسئولیت مطلت  بانت    شود، قاول سپرده  سپرده میامانتداری بان  نسات به اموالی که به بان

هتا بته شمتتار    ها از جملته آن به مشتریان در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن سپرده ییپاسخیودر 
(. امتتروزه بانت ، یت  نتتهاد و ستازمان متتالی و اقتصتتادی بستیار         Rahmdel, 2013: 24رود )می

توانتد بستتر سوساستتفاده و تخلفتات     نظامات نظارتی م  ر متی گردد که عد  وجود حساس تلقی می

ای را در آن فراهم آورد که عواقب اجتماعی و اقتصادی وستیعی در ستطح اجتمتاع بته بتار      گسترده
کل نظا  اقتصادی و بانکی ی  کشور، بلکه کل نظا  مالی جهان را نیز تحت  تنها نه بسا  هآورده و 

ادی، به دلیتل پیییتدگی ستادتار و عملیتات اعتاتاری متنتوع، در عتین        تأ یر قرار دهد. این نهاد اقتص
حقتوقی نیتز، اقتصتاد کشتور را متورد       دیتدگاه تواند از ستون اقتصاد کشور، می عنوان بهلحاظ شدن 
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ماننتد ارتشتاس، پولشتویی،     جرائمتی  ستاز بتروز انتواع    کیفری نیز زمینه دیدگاهمخاطره قرار دهد و از 
بتانکی شتود. بنتابراین     جترائم ، ادتالس و انواع درامانت انتیدالمحل، کالهارداری، صدور    ب

هتای  ز  در جهتت   استقرار ی  نظا  حقوقی دقیت  و منستجم در جهتت ایجتاد و استتمرار مقترره      
ناپتذیر استت.   احتمتالی، اجتنتا    جرائمو مجازات مرتکاین  پیشییریتضمین سودآوری و همینین 

پتولی و متالی همتاهنیی داصتی وجتود       نظمیسات به بیالعمل جوام  مختل  ندر دصو  عکس

 2یتتا پیشتتییرانه و اقتتدامات پستتینی، 1نتتدارد و کتتتشورها از نظتتر شتتدت و ضتتع  اقتتدامات پیشتتینی 
رویکردهای متفاوتی دارند. بدیهی است که در این میان، اقدامات پیشینی یا پیشییرانه، قطعاً نستات  

ترین زدهی و ا ربخشی بیشتری بردوردارند. یکی از مهمها، از بابه مقررات پسینی از جمله مجازات
و به تعایتر بانت  مرکتزی،     3های مربوط به راهاری شرکتی یا حاکمیت شرکتیها، مقررهاین مقرره
در  4اطمینان حاصل کردن و جلوگیری از دطتر  منظور بهاداره سازمانی است که  ای یسهامحاکمیت 

(. پتیش از هتر   Jaafari, 2014: 179باشتد ) ها متی طراف آنها و مسائل اهای مدیران شرکتفعالیت
بتتا   یتتز، در بتتا  مفهتتو  اولیتته حاکمیتتت شتترکتی، بایتتد بتته نظتتا  ارتاتتاطی بتتین مالکیتتت ستتهامی   

هتا، عتد    سازوکارهای کنترل و نظارت اشاره کرد. اساستاً، تفکیت  مالکیتت و کنتترل در ستازمان     
داران بتا ریست     ، ستها  جته یدرنتآورد. بته وجتود متی   داران و مدیران را  تقارن اطالعات میان سها 

شوند. ریس  نمایندگی بدین معناست که اصو ً تمایالت شخصی در مدیران نمایندگی مواجه می
توانتد منجتر بته    نماید و این امر متی گرفتن مناف  شخصی دود می در نظرها، ایشان را وادار به بان 

 تون   ی جرائمطلاان شود و موجب وقوع دییر فرصت ها و یامحیطی مساعد جهت سوساستفاده آن

تخلفات اداری بزرگ، حسابرسی و حسابداری صوری و متقلاانه، ادتالس و ادالل در نظا  پولی و 
گتذاری متدیران بتر    مالی کشور گردد و یا حتی در بهترین حالت، بتا تمرکتز متالی نابجتا و سترمایه     

، زمینته ورشکستتیی بتانکی را موجتب شتتود     یتتا کتاذ  دارنتد   متدت  کوتتاه هتایی کته منتاف     طترح 
(Aghelinezhad, 2015: 3 .) 

________________________________________________________________ 

1. Ex ante 
2. Ex post 
3. Corporate Governance 
4. Risk 
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   2، حاکمیت شرکتی را بدین شرح تعری  نموده است:1سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
باشتد  نفعان ی  شرکت می داران و دییر ذی ، سها مدیره هیئتمجموعه روابط میان مدیریت، »

، اهتداف شترکت و ابتزار دستتیابی بته ایتن اهتداف و        سادتاری است که توستط آن  ةکنندکه تعیین
هتای مناستای را   گردد. حاکمیت شرکتی دتو ، بایتد انییتزه   ها مشخص مینظارت بر عملکرد آن

دناال نمودن اهداف سازمان و در راستای منتاف  شترکت و    منظور بهعامل  هیئتو  مدیره هیئتبرای 

یل نماید. وجتود یت  سیستتم حاکمیتت شترکتی      داران آن فراهم نموده و نظارت م  ر را تسه سها 
در عرصه اقتصاد، به ایجاد اطمینتان  ز    طورکلی بهها یا م  ر در ی  شرکت یا گروهی از شرکت

 (. Ahmadi, 2015: 7« )نمایدبرای عملکرد صحیح اقتصاد ماتنی بر بازار کم  می
وقی کنتترل و نظتارت بتر    بدون ش ، وض  قوانین و مقررات کلی، با استتفاده از ابزارهتای حقت   

ها، از سازوکارهای مدیریتی حاکمیت شرکتی بوده که از اولویت زیربنایی بردتوردار استت.   بان 

هتا  هتای مربتوط بته حستابداری و حسابرستی بانت       بدون تهیه و تدوین و اصالح مقرره که نحوی به
تتوان بته   ضوابط کلی، نمی عنوان بهها، بورس و بازار سرمایه ضوابط جزئی تا قوانین شرکت عنوان به

-بینی  نین راهکارهای حقوقی استت کته متی   اهداف پایدار حاکمیت شرکتی نائل شد. لذا با پیش

آورد. عالوه بر فوایتد حقتوقی    به عملتوان از بروز جرائم پولی و مالی در بان  جلوگیری م  ری 

حقتوق کیفتری نیتز توجته      استقرار نظا  حاکمیت شرکتی در بان ،  ز  است بر فوائد آن از منظر
از جتر ، همتواره از اولویتت داصتی نستات بته ضتمانت اجراهتای          3پیشییریای به عمل آید. ویژه

از  پیشتییری   راکهتر است، داری پررنگ بان  ةبردوردار و این مهم در حوز 4کیفری و مجازات

ز ا ربخشتی  شتود، ا تتری را شتامل متی   کتم  ۀضمن آن که نستات بته مجتازات، هزینت     5جرائم بانکی،
هتا  پتس از وقتوع جترائم بتانکی، بتا مجتازات عتاملین آن        کته  نحتوی  بته بیشتری نیز بردوردار است. 

________________________________________________________________ 

1 . Organization for Economic co-operation and Development- OECD 

تجتار  حاصتل از   »ی را برای اصطالحات مربوط به حاکمیت شرکتی در سند ا نامه. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، واژه  2

گردآوری نموده که در این نشانی قابل دسترسی است. باید توجه داشتت  « 2003ی حاکمیت شرکتی، در سال ا منطقهمیزگردهای 

 که بکارگیری دقی  این اصطالحات در کشورهای مختل ، ممکن است متفاوت باشد.  
www.oecd.org/dataoecd/19/26/23742340.pdf 
3 . Prevention 
4 . Punishment 
5 . Banking Crimes 
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کته ابزارهتای   جر  را جاتران نمتود. ضتمن آن    وسیله بههای وارده توان بخش زیادی از دسارت نمی
ر ایتن بتین،   های مالی و اقتصادی را نیز به دناال دود دواهتد آورد. د ، مجموعه از بازدهیپیشییری

از جرائم بانکی بته آن   پیشییریتوان برای ، م  رترین ابزاری است که می1حاکمیت شرکتی بانکی
 ۀگانت  14تتوان بته اصتول     در حاکمیت شرکتی می درواق (. Aghelinezhad, 2015: 3بسنده کرد )

محسو  شده و  ها اشاره کرد که از مناب  نر  تنظیم بانکی استانداردهای بازل و اجرای آن در بان 

بینتی شتده    های مربوطه برای فعالیت بهتر بان  در سطح جهانی پیشاستانداردهای مذکور با توصیه
گتتردد. در بتتانکی متتی ۀاستتت و عملیتتاتی کتتردن آن موجتتب کتتاهش جتترائم و تخلفتتات در حیطتت 

سادتاراین مقاله، به روش توصتیفی و تحلیلتی، در ابتتدا بته تعریت  مختصتر جترائم بتانکی جهتت          
نایی با آن و سپس به مفهو  و تعری  حاکمیت شرکتی پردادته و بعتد بته توضتیح آن در قالتب     آش

های آن برای و کاربست  پیشییریفرآیندی مهم در ماحث  عنوان بهاصول و آ ارحاکمیت شرکتی 

، در ایتن  درواقت  از جرائم بانکی در ایران با بیان نقش بان  مرکتزی دتواهیم پردادتت.     پیشییری
از جترائم بتانکی    پیشتییری مقاله هدف اصلی تحقی ، بررسی الیویی نوین و تشریح آن در راستای 

توانتد از  کند، این است کته آیتا حاکمیتت شترکتی متی     باشد. اولین سوالی که به ذهن دطور میمی
و  نماید؟ که در پاسخ به این پرسش، فرضیه ایتن استت کته اجترای ضتوابط      پیشییریجرائم بانکی 

از جرائم بانکی، تأ یرگذار بوده و باعث کاهش جرائم بانکی  پیشییریدر  حاکمیت شرکتی اصول
 ۀگردند. لذا با لحاظ افزایش روزافزون فسادهای مالی، تحقی  حاضر با توجه به عد  وجود ستابق می

، امید استت بتا نیتارش    پیشییری ةدا  کافی در این دصو  و ضمن اهمیت فراوان آن در حوز

 حاضر، گامی م،ات و عملیاتی  در این مقوله از سوی بان  مرکزی برداشته شود. ۀالمق
 

 بانکی و حاکمیت شرکتی  جرائممفهوم  

دالصه ابتدا مفهو  جترائم بتانکی و ستپس، مفهتو  حاکمیتت شترکتی تشتریح         طور بهدر اینجا 

 دواهد شد.  

 

________________________________________________________________ 
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 جرائم بانکی

هتا را بته حمایتت از نظتم     و مجتازات  ائمجتر بتانکی، بخشتی از    جترائم ناظر بتر   1حقوق کیفری

های نامشتروع و ناعاد نته ادتصتا  داده کته عمتدتاً      ها و دارا شدناقتصادی در مقابل سوساستفاده
 ,Azari matinدارای مانایی سودجویانه یا باعتث ایتراد دستارت بته نظتا  اقتصتادی دواهتد شتد )        

رائم بانکی تعری  تا بتتوان از ایتن طریت ،    (. بنابراین، شایسته است در این راستا دود ج265 :2017
 ۀبتانکی بته کلیت    جترائم از آن را ارائه نمود. بدین ترتیتب،   پیشییریهای مربوط به راهکارها و مدل

گردد که در قلمرو عملیات بانکی به مفهو  دا  دود، قابتل ارتکتا  هستتند و    اطالق می جرایمی
 -2اشتخا    ةتجهیز مناب  یا قاول سپرد -1م کرد: کلی تقسی ۀتوان به سه دسترا می 2عملیات بانکی

ددمات بانکی نظیر گشایش اعتاتارات استنادی و    ۀارائ -3تخصیص مناب  یا اعطای وا  و تسهیالت 

 (. Samii zonoz, 2016: 37های بانکی )صدور ضمانت نامه
 

 حاکمیت شرکتی 

، متدیره  هیئتای از روابط بین مدیریت شرکت، حاکمیت شرکتی، سادتاری مشتمل بر مجموعه

ابزاری  ز  برای تحق   عنوان بهنفعان است که در آن اهداف سازمان تایین و  داران و سایر ذی سها 
تفتوی  ادتیتار و    ةشتود. ایتن ستادتار بته نحتو      بر عملکرد واحتدها تعریت  متی    3اهداف و نظارت
 Department of Education andکنتد )  یها کم  شتایانی مت   گیری در سازمان یونیی تصمیم

Knowledge Development, 2016: 33  در ی  تعری  کلی و جام ، حاکمیت شرکتی بترای .)
نفعتان دتارجی ایجتاد شتده      نفعان دادلی )با نمایندگی متدیران( در برابتر ذی   میان ذی 4ایجاد تعادل

حقوقی حاکمیتت شترکتی    ۀ، جنادرواق و  5است. در این معادله است که ریس  نیز، بهتر مدیریت
در بان  نیز که همان تعادل بخشیدن به روابط برای جلوگیری از ورود مراحل قضتایی، جلتوه پیتدا    

داران بختش   نفعتان شتامل ستها     رسد در مفهو  عا ، ذی (. به نظر میJaafari, 2016: 295کند ) می

 گردد.    جامعه میهای مختل  اقتصادی، دولت و کل نظا و دصوصی، فعا ن بخش عمومی

________________________________________________________________ 

1 . Criminal Law 
2 . Banking Operation 
3 . Supervision 
4 . Balance  
5 . Management 
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 تعریف بنیادین حاکمیت شرکتی 

به معنای هدایت  1«گوبرانن»ترین مفهو  عاارت حاکمیت شرکتی، از واژه  تین  اولین و قدیمی

در ایتن راستتا،    2رفتته استت.   کردن گرفته شتده کته معمتوً  در متورد هتدایت کشتتی بته کتار متی         
داران  نونی ی  کشور بترای حفتح حقتوق ستها     های نظا  قا های محدود، متمرکز بر قابلیت تعری 

هتای اقتصتادی    ستامانه  ۀاساساً بترای مقایست   3اقلیت است. تعاری  محدود مانند تعری  پارکینسون،
ای در نظا  حاکمیتت شترکتی دارد.   مختل  کشورها مناساند و قوانین هر کشور، نقش تعیین کننده

تتری نستات بته    گتویی وستی    ح پاستخ هتای موست  حاکمیتت شترکتی بتر ستط       اما در مقابل، تعری 
و رابرت مانیز و نتل   5، میینسون4های ترییر نفعان تأکید دارند. م،ل تعری  داران و دییر ذی سها 
نظتران  نفعتان تأکیتد دارنتد و از مقاولیتت بیشتتری نتزد صتاحب        تری از ذیوسی  ةکه به گستر 6مینو

تتر آن  های کلی  ل منطقی در دیدگاه(. همینین استدAghelinezhad, 2015: 4بردوردار هستند )
نفعتان شناستایی و ستپس     ذی تتوان بتا درنظتر گترفتن منتاف  تمتامی       داران را تنهتا متی   که، مناف  سها 

 7برآورده کرد.
حاکمیت شترکتی   2001و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال  8المللی پول صندوق بین

هتتا در میتتان یتت  گتتروه اصتتلی، شتتامل  ستتادتار روابتتط و مستتئولیت»انتتد:  را  نتتین تعریتت  کتترده

و متدیر عامتل، بترای تترویت بهتتر عملکترد رقتابتی  ز ، جهتت          متدیره  هیئتت داران، اعضای  سها 
   9«های اولیه مشارکت. دستیابی به هدف

________________________________________________________________ 

1 . Gouberance 
2 . See: MC Ritchie, James, what is corporate governance? Online magazine of corpgov.net 
(http://corpgov.net/library/corporate-governance-defined) 
3 . Parkinson and Juanson, Tribunal Academic Investigation Century Overview, no 58/12 
AS (1969) 
4 . Trigguer 
5 . Madginson 
6 . Muangese and Mainou 
7 . FRC News about Corporate Governance at: (http://www.frc.org.uk/our-work/codes-
standards/corporate-governance.aspx). 
8 . IMF (International Monetary Fund) 
9 . Wingelton, J and others, Principles of corporate governance in OECD organization, 
2006 (http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernance 
principles/oecdcountriesagreenewcorporategovernanceprinciples.htm)  

http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernance%20principles/oecdcountriesagreenewcorporategovernanceprinciples.htm
http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernance%20principles/oecdcountriesagreenewcorporategovernanceprinciples.htm
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 دهد:   نیز حاکمیت شرکتی را  نین شرح می 1بان  جهانی
حاکمیت شرکتی، به حفح تعادل میان اهتداف اجتمتاعی، اقتصتادی، اهتداف فتردی و جمعتی       »

گویی  ز  جهت نظتارت   شود.  ار و  حاکمیت شرکتی، استفاده م  ر از مناب ، پاسخ مربوط می
  2«.باشد ها و جامعه می راد، شرکتبر آن مناب  و هم راستا نمودن هر ه بیشتر مناف  اف

حاکمیت شرکتی، درصدد ارتقتای انصتاف،   »رئیس پیشین بان  جهانی گفته است: 3ول  سون

حاکمیت شترکتی، قتوانین،   »در ی  تعریفی دییر کلی،  4«گویی در شرکت است. شفافیت و پاسخ
هتای   ی بته هتدف  هتایی استت کته موجتب دستتیاب      ها و سیستم مقررات، سادتارها، فرایندها، فرهنگ

« شتتتود نفعتتتان در ستتتازمان متتتی ذی ۀگتتتویی، شتتتفافیت، عتتتدالت و رعایتتتت حقتتتوق کلیتتت پاستتتخ
(Aghelinezhad, 2015: 8.) 

تتوان تعریت  جتام      ها، متی  های یاد شده و تحلیل بررسی آن ، با مرور تعری گانبه نظر نیارند

ستادتاری   ةکننتد تعیتین حاکمیت شترکتی یتا راهاتری شترکتی،     »زیر را از نظر سادتاری ارائه کرد: 
از  پیشتییری است که با استفاده از قوانین و مقررات مرتاط، موجتب دستتیابی بته اهتداف تعیینتی و      

گتویی،   گردد. به عاارتی، ی  ابزار نظارتی است که در راستای تحق  اهتدافی نظیتر پاستخ    جر  می
 «کند.نفعان تالش می شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی

 

 حاکمیت شرکتی تعریف اصطالحی 

هتتای بکتتار گرفتتته شتتده توستتط متتدیران شتترکت بتتا هتتدف تعیتتین    حاکمیتتت شتترکتی، شتتیوه»
هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیتین شتده، کنتترل ریست  و مصترف       استراتژی

________________________________________________________________ 

1 . World Bank  
2 . OECD organization official website, corporate governance, 2010, pp 9-11 
(http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37776417.pdf)  
3 . Wolf Soun 
4 .see:cincanelli P.Reyes-Gonzalez J.A.(2000.June)corporate Governance in 

Banking:conceptual FrameworkوEFMA conference Athens and Also:La porta R and others 

Investor protection and corporate Governance Journal of Financial Economics volum 58  
Issues 1-2, 2000, pp3-27 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/so30440sx00000659) 

http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37776417.pdf
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   1«شود. بهینه مناب  می
 حاکمیت شرکتی، فراینتد نظتارت و کنتترل عملکترد متدیران شترکت      »در ی  تعری  مشابه، 

(. و در تعریفتتی دییتتر Hart, 2011: 2« )داران باشتتد ای کتته متضتتمن منتتاف  ستتها استتت بتته گونتته
« هتای عتا  استت    گتویی در شترکت   حاکمیت شرکتی به دناتال ارتقتاس انصتاف، شتفافیت و پاستخ     »
(Sheleifer, 1997: 737بنابراین با توجه به تعاری  مزبور و تحلیل آن .)   ها، یکی از وجوه مهتم در

گویی افراد دتا  در یت  ستازمان استت. وجتوه مهتم دییتر،         شرکتی، اطمینان از پاسخ حاکمیت
هتا از اهمیتت زیتادی     هتای مالکیتت استت کته بته ویتژه در بانت         شفافیت اطالعات و تایین سیستم

 طتور  بته گردد. پتس   ها محسو  می از وقوع تخلفات در آن پیشییریترین ابعاد بردوردار و از مهم
اکمیت شرکتی، فراهم آوردن سازوکارهای  ز  جهت دستتیابی بته  هتار    مجمل، هدف اساسی ح

 .5نفعان و رعایت حقوق ذی 4، عدالت )انصاف(3، شفافیت2گویی مورد است: پاسخ

 

 6)اصول کمیته بازل( پیشگیریاصول راهبری شرکتی در راستای 

اشتاره کترد.    7تتوان بته استتانداردهای بتازل     از مناب  نر  تنظیم بتانکی و حاکمیتت شترکتی، متی    

-المللی بانکی را پیشاستانداردهای بازل برای فعالیت بهتر بان  و جلوگیری از ریس ، قواعد بین

منتشتر   2010بازل کته در ستال    ۀگانهایی ارائه شده است. اصول  هارده بینی، که به صورت توصیه

________________________________________________________________ 

1 . see. Writers, The Journal of American Finance, Vol. 52, June 1997, p737 
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04520.x/full).  
2 . responsibility 
3 . Transparency  
4 . Equanimity, Justice 
5 . Beneficiaries 
6 . Basel Committee on Banking Supervision 

م در دصو  موضوعات مربوط به نظارت بانکی تشتکیل داده و  کمیته نظارت بانکی بازل، مرجعی را به منظور همکاری منظ -7

باشتد. کمیتته متذکور متشتکل از نماینتدگانی از       های نظارت و مدیریت ریس  در سطح جهتانی متی   در پی بهاود و تقویت شیوه

یتا، ژاپتن، کتره،    انتدونزی، ایتال  کشورهای آرژانتین، استرالیا، بلژی ، برزیل، کانتادا،  تین، فرانسته، آلمتان، هنتگ کنتگ، هنتد،       

لوکزاماورگ، مکزی ، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنیاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، ستوئیس، ترکیته، انیلستتان و    
( در Bank for international settlements-BISالمللتی تستویه )   باشد. جلسات کمیته معمتو ً در بانت  بتین    آمریکا می

 شود.    دبیردانه آن تشکیل می سوئیس، مقر دائمیشهر بال بال واق  در کشور 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04520.x/full
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گانه عتالوه بتر   ول  هاردهمورد بازبینی قرار گرفته است. در این اص 2014شده، ادیراً در اکتار سال 
دهتی  دهتی متدیران، افشتاگری و شتفافیت، نظتا  گتزارش      مانند نظا  پاداش پیشییریسازوکارهای 

-های دا  بانکی نیز پیش و غیره، نقش مدیره هیئت، نحوه انتخا  اعضاس مدیره هیئتکارمندان به 

تتوان بته نقتش     نمونه متی  عنوان بهاز جر  است.  پیشییریها تقویت، که در جهت  بینی یا حضور آن
( اشاره کرد. مسئول ریس  از جمله مسئو ن ارشتد  CCO( و مدیر حقوقی )CROمسئول ریس  )

 ة( مسئولیت دارد. مستئول ریست ، ضتمن ریاستت ادار    CFOسطح با مدیر مالی )بان  بوده که هم
ارد. مضتاف  را د مدیره هیئترسانی به اعضای ریس ، وظیفه بررسی و تحلیل متدولوژی  و اطالع

عتالی   ۀکمیتت »بینی شده استت کته بته ایتن کمیتته،      ای پیش، کمیتهمدیره هیئتبر آن در بطن اعضاس 
-ها راه اندازی و در آن به بررسی و گتزارش  شود که هم اکنون در بان  گفته می« مدیریت ریس 

 ,Jaafariپردازند و مدیر عامتل حت  اعمتال نفتوذ در جلستات آن را نتدارد )       دهی مسائل بان  می

کنتیم   اشتاره متی   2 1بازل ۀکمیت هگان(. بدین ترتیب، به صورت دالصه به اصول  هارده295 :2016
 دهند.   عناصر مهم ی  فرایند حاکمیت شرکتی م  ر را تشکیل می طورکلی بهکه اصول مذکور، 

اهداف ، از مسئولیتی جام  در قاال بان ، شامل تصویب و نظارت بر اجرای مدیره هیئت: 1اصل
باشتد.   های شترکتی بردتوردار متی    استراتژی  بان ، استراتژی ریس ، حاکمیت شرکتی و ارزش

  3عامل است. هیئت، مسئول نظارت بر عملکرد مدیره هیئت نین هم
، بایستی از صالحیت  ز  بردوردار بوده و از طری  آموزش مرتاط مدیره هیئت: اعضای 2اصل

حاکمیتت   ۀها باید درک روشنی از نقش دتود در زمینت   انند. آنبا سمت دود، واجد شرایط باقی بم

  4امور بان  را دارا باشند. ةطرفانه دربارشرکتی داشته و همینین توانایی انجا  قضاوت صحیح و بی

________________________________________________________________ 

1 . www.bis.org/publ/bcbs122.htm 
2 . www.CBI.ir/nezaratebanki 
3 . The board has overall responsibility for the bank, including approving and overseeing 
the implementation of the bank’s strategic objectives, risk strategy, corporate governance 
and corporate values. The board is also responsible for providing oversight of senior 
management.  
4 . Board members should be and remain qualified, including through training, for their 
positions. They should have a clear understanding of their role in corporate governance and 
be able to exercise sound and objective judgment about the affairs of the bank. 
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های حاکمیت شرکتی مناسای را برای فعالیت دود تعیین نموده و  ، بایستی شیوهمدیره هیئت: 3اصل 

استمرار  منظور بهها  اطمینان از رعایت و بازنیری منظم این شیوه ناسب جهتمدارای ابزاری 

  1پیشرفت دود باشد.

 هیئتت  ةنهایی اجرای حاکمیت شترکتی مت  ر، بتر عهتد     ۀ: در ی  سادتار گروهی، وظیف4اصل
 ۀهای مناسب در زمین ها و مکانیز  از وجود سیاست مدیره هیئتمادر است.  ز  است  ۀم سس ةمدیر

روی گتروه و م سستات مربوطته اطمینتان حاصتل      های پتیش  های تجاری و ریس  لیتسادتار، فعا
  2نماید.

هتای بانت  بتا راهاترد      ، از انطاتاق فعالیتت  مدیره هیئتعامل با هدایت  هیئت:  ز  است 5اصل 
  3، اطمینان حاصل نماید.مدیره هیئتهای مصو   های کلی ریس  و سیاست تجاری، رویه

:  ز  است بان  دارای ی  نظا  کنترل دادلی کارآمد و واحد مدیریت ریست  مت  ر   6اصل
)شامل ی  مدیر ارشد ریس  یا معادل آن( بوده کته دارای ادتیتارات، جاییتاه، استتقالل و منتاب       

 4بان  را دارا باشند. مدیره هیئتبوده و امکان دسترسی مناسب به 

ها نظتارت شتود. پیییتدگی     مستمر بر آن طور بهسایی و های سازمان، بایستی شنا : ریس 7اصل
های کنترلی دادلی باید منطا  بر سترعت تیییترات پرتفتوی ریست       مدیریت ریس  و زیرسادت

  5ها باشد. بان  )شامل افزایش آن( و دورنمای بیرونی ریس 
________________________________________________________________ 

1 . The board should define appropriate governance practices for its own work and have in 
place the means to ensure that such practices are followed and periodically reviewed for 
ongoing improvement. 
2 . In a group structure, the board of the parent company has the overall responsibility for 
adequate corporate governance across the group and ensuring that there are governance 
policies and mechanisms appropriate to the structure, business and risks of the group and its 
entities.   
3 . Under the direction of the board, senior management should ensure that the bank’s 
activities are consistent with the business strategy, risk tolerance/appetite and policies 
approved by the board.  
4 . banks should have an effective internal controls system and a risk management function 
(including a chief risk officer or equivalent) with sufficient authority, stature, 
independence, resources and access to the board. 
5 . Risks should be identified and monitored on an ongoing firm-wide and individual entity 
basis, and the sophistication of the bank’s risk management and internal control 
infrastructures should keep pace with any changes to the bank’s risk profile (including its 
growth), and to the external risk landscape. 
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: مدیریت م  ر ریس ، مستتلز  تعتامالت دادلتی جتام  در درون بانت ، هتم از طریت         8اصل
 1باشد. عامل می هیئتو  مدیره هیئتدهی به تعامل در کل سازمان و هم از طری  گزارش

عامتل بایستتی از اقتدامات انجتا  شتده توستط حسابرستان دادلتی،          هیئتو  مدیره هیئت: 9اصل
  2ای م  ر استفاده نمایند.های دادلی به شیوه کنترل ةحسابرسان مستقل و نیز حوز

اطمینان از فعالیتت سیستتم جاتران دتدمات، مطتاب  اهتداف        منظور به، باید مدیره هیئت: 10اصل

  3مورد نظر بطور م  ر بر طراحی وکارکرد این سیستم نظارت نماید.
پتذیری  مت  ری متناستب بتا میتزان ریست       طتور  بته : جاران ددمات ی  کارمنتد بایتد   11اصل

 4عملکرد وی باشد.
از ستادتار عملیتاتی بانت  و نیتز      عامتل بایستتی درک روشتنی    هیئتت و  متدیره  هیئتت : 12اصل
  5«(.سادتار دود را بشناس»ها را بشناسند )به عاارت دییر،  های مربوط به آن داشته و آن ریس 

: در صورتی که بان  از طری  سادتارهای دا ، فعالیت نمتوده و یتا در کشتورهایی    13اصل 
المللتی تاعیتت    آورند یا از استانداردهای بانکی بتین  فعالیت دارند که از شفافیت ممانعت به عمل می

گونته  های منحصر به فرد ایتن  عامل بایستی هدف، سادتار و ریس  هیئتو  مدیره هیئتنمایند،  نمی
های شناسایی شده، اقدا  نماینتد )بته عاتارت دییتر،      ها را شنادته و در جهت کاهش ریس  فعالیت

   6«(.سادتار دود را بشناس»
نفعتان مربوطته و    گذاران و دییتر ذی داران، سپرده امور بانکی، بایستی برای سها  ة: ادار14اصل

________________________________________________________________ 

1 . Effective risk management requires robust internal communication within the bank 
about risk, both across the organization and through reporting to the board and senior 
management.  
2 . The board and senior management should effectively utilize the work conducted by 
internal audit functions, external auditors and internal control functions. 
3 . The board should actively oversee the compensation system’s design and operation, and 
should monitor and review the compensation system to ensure that it operates as intended. 
4 . An employee’s compensation should be effectively aligned with prudent risk taking. 
5 . The board and senior management should know and understand the bank’s operational 
structure and the risks that it poses (i.e. ‘know-your-structure’).  
6 . Where a bank operates through special-purpose or related structures or in jurisdictions 
that impede transparency or do not meet international banking standards, its board and 
senior management should understand the purpose, structure and unique risks of these 
operations. They should also seek to mitigate the risks identified (i.e. ‘understand-your-
structure”).  
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  1نیز فعا ن بازار از شفافیت کافی بردوردار باشد.
مذکور بایستی محیطی بترای پشتتیاانی از حاکمیتت     ۀگان 14با مالحظه و تحلیل اصول  بنابراین،

شرکتی م  ر، ایجاد و توسعه یابد، که از نظر کمیته بازل مسئولیت اصلی حاکمیت شرکتی م  ر، بتر  
باشتد.   عامل بانت  متی   هیئتشود( و  های کنترلی پشتیاانی می حوزه ۀ)که به وسیل مدیره هیئت ةعهد
های حاکمیت شرکتی بان  دارنتد.   در توسعه و ارزیابی شیوه بر آن ناظران بانکی نقش مهمی عالوه

تواننتد حاکمیتت شترکتی مطلتو  را بهاتود بخشتند. ماننتد         الاته افراد دییری هم به شرح آتتی متی  
گتذاران و دییتر   مت  ر و آگاهانته، ستپرده    طتور  بته داران، که از طری  اعمال حت  ریی دتود،    سها 

ای نادرستت عمتل   هایی که بته شتیوه   ها از طری  عد  ورود به انجا  معامالت با بان  بان  مشتریان
ای کنند، حسابرسان مستقل از طری  اجرا و بکارگیری استانداردهای حسابرسی و ضتوابط حرفته   می

داری، از  های فعال در صتنعت بانت    عامل و ناظران بانکی، انجمن هیئت، مدیره هیئتو نیز تعامل با 

ۀ مربتوط بته حرفت    2ای کته در رابطته بتا بکتارگیری داوطلاانته اصتول      طری  انجا  اقدامات ماتکرانته 
-داری مفیتد واقت  متی    های م  ر صتنعت بانت    داری و نیز تواف  بر بکارگیری و انتشار روش بان 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: های مذکور میشوند. از روش
هتتا در رابطتته بتتا اجتتراس و   ، از طریتت  کمتت  بتته بانتت ای ریستتم سستتات و دفتتاتر مشتتاوره -

 های م  ر حاکمیت شرکتی.   بکارگیری شیوه
 ها و ایجاد ی  نظا  قضایی کارآمد.  ها از طری  وض  قوانین و مقررات، اجرای آن دولت -
های حاکمیت شرکتی بتر   بندی اعتااری، از طری  بررسی و ارزیابی ا رات شیوهم سسات رتاه -

 ها.  یس  بان وضعیت ر
از طریت  افشتاس و    3ناظران بازار سرمایه و اوراق بهادار و نیز م سسات دودانتظا  )دودکنترل( -

 بیان الزامات. 
هتای غیرقتانونی و غیرادالقتی یتا ست ال       کارکنان، از طری  بازتا  مااحتث مربتوط بته شتیوه     -

________________________________________________________________ 

1 . The governance of the bank should be adequately transparent to its shareholders, 

depositors، other relevant stakeholders and market participants.  

2 . Voluntary industry principles 
3 . Self-regulatory organization 
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 حاکمیت شرکتی.  ۀ های موجود در زمین برانییز یا دییر کاستی
را با طترح بردتی مااحتث قتانونی ارتقتاس بخشتید. از جملته:         1توان حاکمیت شرکتی بنابراین می

تایتین نقتتش   -نفعتتان.   گتذاران و دییتر ذی  داران، ستتپرده صتیانت و ارتقتتای حقتوق ستها     -الت  
هتا در محیطتی    حصول اطمینان از این که عملکرد بان  -واحدهای بانکی در حاکمیت شرکتی. ج

افتزایش هماستتیی میتان منتاف  متدیران، کارکنتان،        -گیترد. د  و ارتشاس صتورت متی  عاری از فساد 

تواننتد بته    این موارد می داران از طری  بکارگیری قوانین و مقررات، که تمامی گذاران و سها سپرده
 2پیشارد و ایجاد بسترهای سالم تجاری و قتانونی، کته حاکمیتت شترکتی مت  ر و اقتدامات نظتارتی       

 Department of Education and Knowledgeرا پشتتتیاانی و کمتت  نمایتتد )متترتاط بتتا آن 

Development, 2016: 45.) 
تترین استتاندارد    مهتم  عنوان بهنظارت بانکی م  ر، ۀ گان 25اقدامات نظارتی نیز، اصول ة در حوز

ل (. بترای اجترای کامت   Sedghi, 2014: 32رود ) جهانی برای کنترل و نظارت احتیاطی به شمار متی 
آن اصول، باید ارزیابی دقیقی از قابلیت انطااق هر کشور با اصول مزبور انجا  شتود. در اصتل اول،   

اهداف، استقالل و تعیین حدود و امتیازات و شفافیت ناظر بتانکی یعنتی بانت  مرکتزی متورد نظتر       
ی  ها به بخشی از وظاهایی است که هری  از این زیربخشاست. این اصل شامل اجزا و زیربخش

 پردازد.و ادتیارات ناظر و استقالل عملیاتی بان  مرکزی می
قتانون پتولی و بتانکی کشتور، بانت  مرکتزی مستئول تنظتیم قتوانین و           11و  10مطاب  بتا متاده   
های پولی در کشور است. بنابراین در میزان مشتخص بتودن اهتداف و مستئولیت     مقررات و سیاست

ق کامتل بتا اصتول بتازل وجتود دارد. در زمینته استتقالل        ها )بان  مرکتزی(، انطاتا  مالی ناظر بان 
نظارتی بایتد بته روشتی تتأمین اعتاتار      ۀ بازل بیان شده که م سسۀ عملیاتی مالی ناظر، در اصول کمیت

شود که استقالل آن به مخاطره نیفتد و امکان نظارت م  ر با وجود حقوق و دستمزد مناستب بترای   
خصص و امکان استتخدا  و بکتارگیری افتراد متخصتص     جذ  و حفح کارکنان واجد شرایط و مت

________________________________________________________________ 

( Good Governanceشرکتی که از مااحث کسب و کار است با بحث حکمرانی مطلتو  )  . باید توجه نمود که حاکمیت 1

 است، نااید اشتااه گرفت.  که از مسائل مربوط به حقوق عمومی
مجلته  « داری استالمی  های کشور بر استاس دیتدگاه دارگتان بانت      الیوی نظارت شرعی بر بان ». برای مطالعه بیشتر به مقاله  2

 نوشته آقای میرعااس موسویان مراجعه شود.   1392سال  18بانکی شماره  -های پولی پژوهش
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هتای انجتا    های دا  وجود داشته باشد. بر اساس بررسیدارج از سازمان برای مواجهه با موقعیت
شده و نظر کارشناسان مربوطه، استقالل بان  مرکزی در کشور از نظر مالی و عملیاتی مورد تردید 

ظارت بانکی که در بختش دییتری از اصتول متورد     است. در مورد  ار و  مناسب قانونی برای ن
قانون پولی و بانکی کشور بته تایتین    37تا  30توان اشاره کرد که مواد قانونی تأکید قرار گرفته، می

پردازد و این بخش با وجود این که در اصل سو  اصتول  ها میضوابط صدور مجوز و تأسیس بان 

شود، ارزیتابی ایتن بختش در ایتران منطات  بتا       سی میتر بررنظارت م  ر بانکی نیز به صورت کامل
اصول کمیته بازل است. بخش  هار  در اصل اول نیز به بررسی  ار و  مناسب برای نتاظران در  

پردازد که مطتاب  بتا   ها با قوانین و اجرای اقدامات تنایهی و اصالحی میمورد انطااق عملکرد بان 
توان اجرای این اصل را در ایران نیز منطات   بانکی کشور میقانون پولی و  41و  40، 39مواد قانونی 

دانست. با وجود این در ارزیابی کلی، اصل اول را به علتت مترد د بتودن استتقالل متالی و عملیتاتی       

توان ارزیابی این اصل را در ایران کامالً منطا  دانستت  لتذا ارزیتابی ایتن اصتل      بان  مرکزی نمی
 ای در ارزیابی این اصل بردوردار است.  بان  مرکزی از اهمیت ویژهنامنطا  است  زیرا استقالل 

های مجاز م سساتی که دارای مجتوز هستتند و   در اصل دو ، اصول نظارت م  ر بانکی، فعالیت
واضتح بایتد تعریت  شتده باشتد و استتفاده از واژه        طتور  بهبان  تحت نظارت قرار دارند،  عنوان به

بان  در عناوین م سسات تا آنجا که ممکن است باید تحت کنترل ناظر باشتد. در قتوانین پتولی و    
و شترح وظتای  و دتدمات    « بانت  »بانکی کشور به صورت مشخص تعریت  واضتح و روشتن از    

تعریت  مشخصتی از    1339سال بانکی صورت نیرفته است. در قانون پولی و بانکی کشور مصو  

بان  وجود داشت که در قانون پولی و بانکی کنونی ایتن تعریت  حتذف شتده استت. بنتابراین بتا        
 توجه به  نین موردی، ارزیابی این اصل در ایران نامنطا  است.  

، متدیریت  متدیره  هیئتت در اصل سو ، فرایند صدور مجوز به همراه ارزیتابی ستادتار مالکیتت،    
بینی وضعیت مالی م سسه مالی و اعتااری در آینده  های دادلی و پیشعملیاتی، کنترل ارشد، برنامه

هتای غیردولتتی مصتو     مورد تأکید قرار گرفتته استت کته ایتن متوارد در ضتوابط تأستیس بانت         

شورای پول و اعتاار به دوبی بیان شده است و ارزیتابی ایتن اصتل در ایتران منطات  بتا        20/9/1379
 باشد.   می اصول کمیته بازل

در اصل  هار ، حمایت قانونی از ناظران بانکی برای بررسی انتقال و کنتترل منتاب  بتانکی بیتان     
 30/2/1380های غیردولتتی مصتو    الرعایه در اساسنامه بان شده است، که با توجه به نکات  ز 
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دود و یا اشتخا  و   داران شورای پول و اعتاار، هدف بان  نااید صرفاً تأمین مناب  مالی برای سها 
ة های دا  باشد. بنابراین مطاب  با اصل  هار ، باید تعریت  کامتل و جتامعی از ستهم عمتد     گروه

مالکیت وجود داشته باشد که در ایران این اصل بر اساس قوانین و مقررات به دتوبی تصتریح شتده    
ارد بر روی کاغذ بته دتوبی   کارشناسان معتار نظا  بانکی ایران، این موة است. الاته با توجه به مشاور

 شود.  بیان شده، ولی به صورت کاربردی اجرا نمی

شتود و  ی  بان  پردادتته متی  ة ها و یا دریدهای عمدگذاریدر اصل پنجم، به بررسی سرمایه
کند که ی  بان  باید معیارهایی را در این زمینته وضت  کنتد کته ستادتارها یتا ارتااطتات        بیان می

های نادواسته قترار نتداده و یتا متان  از نظتارت کارآمتد نشتوند.        ریس  شرکتی دود را در معرض
شورای پتول و اعتاتار، بته     18/1/1386گذاری مصو  دستورالعمل سرمایه 3قوانین مندرج در ماده 
پردازد و بنابراین ارزیابی ایتن  ها و م سسات اعتااری میگذاری مختلت  بان تعیین حدود سترمایه

 بازل است.  ۀ با اصول کمیت اصل در ایران منطا 
ها اشتاره شتده استت.    در اصل ششم، به ماحث تعیین حداقل الزامات کفایت سرمایه برای بان 

شورای پول و اعتاار، حداقل نسات کفایتت   25/11/1382نامه کفایت سرمایه مصو  مطاب  با آیین
ۀ نامته، مربتوط بته سترمای    ینآی 2سرمایه نیز در ماده ة دهنددر ایران مشخص شده است. اقال  تشکیل

شورای پول و اعتاار به صورت مشروح بیان  27/10/1382ها و م سسات اعتااری مصو  بان ۀ پای
هتای مختلت    بازل اقدا  به انتشار بیانیته ۀ ها، کمیتشده است. الاته با توجه به اهمیت سرمایه در بان 

و دومین بیانیته   1بازل تحت عنوان بازل ۀ کمیتای کرده است. نخستین بیانیه در زمینه الزامات سرمایه

 مشهور است.  2تهیه شده است، تحت عنوان بازل  1که در جهت رف  اشکا ت بازل 
بتازل صتورت گرفتته استت و ستاده بتودن       ۀ اول کمیتۀ اجرای بیانی 1382در ایران، عمالً از سال 

کفایتت  ۀ نامت وطه با عنوان آیینکم  شایانی در اجرایی کردن مقررات مرب 2نسات به بازل  1بازل 
هتا و  معیارهتای کفایتت سترمایه بانت      2سرمایه در ایران کرده است، ولی بتا وجتود آن کته بتازل     

های اعتااری، بازار و عملیاتی را با مقاصد اجرایی طراحی کرده است، بته  های برآورد ریس روش

نیازهتای  ز  را فتراهم   ز پتیش نیت  2نظر  ز  است که بان  مرکزی در اجرایی کردن ضوابط بازل 
 نماید.  2های کشور را ملز  به اجرای بازل کرده و بان 

، اصول نظارت م  ر بتانکی بته ترتیتب فراینتد جتام  متدیریت ریست  و فراینتد         8و7در اصول 
مدیریت ریس  اعتااری مورد بررسی قرار گرفته استت. ارزیتابی فراینتد جتام  متدیریت ریست ،       
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های موجود در نظا  بانکی دارد که با توجه به نقایصتی کته در نظتا     ریس ۀ لیبستیی به ارزیابی ک
های کشتور وجتود دارد، ارزیتابی ایتن اصتل در کشتور تتا        بان ۀ مدیریت ریس  کشور، بین کلی

 حدودی منطا  است.  
هتا و  اهمیت و لزو  بردورداری بانت   19/4/1386در اصل هشتم نیز با توجه به بخشنامه مورخ 

اعتااری جهت اجرا و بسترسازی برای مدیریت م  ر ریس  اعتاتاری بیتان شتده استت و      م سسات

 ارزیابی این اصل در ایران تاحدودی منطا  با اصول نظارت م  ر بانکی است.  
دار و هتای مستئله  بتازل( بتر متدیریت دارایتی    ۀ در اصل نهم، اصول نظتارت مت  ر بتانکی )کمیتت    

بنتدی  دستورالعمل طاقته  2ة ها تأکید شده است. بر اساس ماددتهاندو ارزیابی میزان کفایت ذدایر و
-بندی شتده شورای پول و اعتاار، تسهیالت طاقه 9/10/1385های م سسات اعتااری مصو  دارایی

هتا در کشتور   مطالاات معوق بان ۀ های موجود در زمیناند و ارزیابی این اصل با توجه به نابسامانی

 تاحدودی منطا  است.  
هتا و  یتونیی   صل دهتم و یتازدهم، بته بررستی و شناستایی نقتاط تمرکتز پرتفتوی بانت          در ا

هتای ناشتی از ارائته وا  بته بستتیان      از سوساستتفاده  پیشتییری  نتین  ها و هممدیریت پرتفوی بان 
نامته تستهیالت و تعهتدات    بتازل بتا توجته بته آیتین     ۀ شود. این دو اصتل از اصتول کمیتت   پردادته می

شورای پول و اعتاار اجرایی شده و ارزیتابی ایتن دو    27/7/1389اشخا  مرتاط در کشور مصو  
 اصل در کشور منطا  با اصول کمیته بازل است.  

از اصل دوازدهم تا شانزدهم، بته بررستی متدیریت ریست  کشتوری، ریست  بتازار، ریست          

ه پردادته شده استت. در هتر یت  از متوارد، بانت       نقدینیی و ریس  عملیاتی و ریس  نرخ بهر
هتا و همینتین اجرایتی کتردن ایتن رهنمودهتا       های مختلفی جهت رهنمود بانت  نامهمرکزی بخش

، با توجه بته  طورکلی بههای مختل  در نظا  بانکی کشور ارائه کرده است که جهت کنترل ریس 
ریت ریست  را در کشتور تتا حتدودی     توان ارزیابی مدیمدیریت ریس  در نظا  بانکی کشور می

 ها مانند ریس  بازار نامنطا  دانست. منطا  و در بردی زمینه

ۀ هتا تأکیتد شتده استت کته مطتاب  بتا بخشتنام        هتای دادلتی بانت    در اصل هفدهم نیز بر کنترل
ها از پنت عنصتر بته هتم پیوستته شتامل محتیط       بان  مرکزی، نظا  کنترل دادلی بان  31/3/1386

ناسایی و ارزیابی ریس ، فعالیت کنترلی، اطالعات و ارتااطات و دودارزیابی و اصتالح  کنترلی، ش
ترین الیوی کنترل دادلی تحتت نتا    ها تشکیل شده است. این پنت عنصر بر اساس معروفنارسایی
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COSO متالی و  ۀ و دییتر کارکنتان م سست    متدیره  هیئتکند که توسط بوده و فرایندی را ایجاد می
شود. این فرایند با هدف کستب اطمینتان منطقتی و معقتول از دستتیابی بته اهتداف        ا میاعتااری اجر

گتری متالی و پایانتدی بته قتوانین و مقتررات        ا ربخش و کارایی عملیاتی، قابلیت اعتماد به گزارش
جاری تدوین شده است. در ایران با توجه به قوانین و مقررات موجود، فرآیند اجرای کنترل دادلی 

 بازل است. ۀ اصول کمیت منطا  با

-در اصل هجدهم، تأکید بر مقررات شنادت مشتری است که با توجه به قتانون ماتارزه بتا پتول    

و قانون  11/9/1388شویی مصو  نامه اجرایی قانون ماارزه با پولو آیین 1386شویی مصو  سال 

 ا  با اصول بازل است. این اصل در ایران کامالً منط 1397اصالح قانون ماارزه با پولشویی مصو  
پردازد کته بتا توجته    های بانکی میها و گروهاصل نوزدهم به بیان درک جام  از عملیات بان 

توان این اصل را در ایران تاحتدودی منطات  دانستت. در    به سادتارهای بانکی با مالکیت موازی می

 24و  23متاده  اصل بیستتم بتر نظتارت حضتوری و غیرحضتوری تأکیتد شتده استت کته مطتاب  بتا            
دستورالعمل تأسیس فعالیت و نظارت کلیه م سسات اعتااری، ارزیابی این اصل در ایتران منطات  بتا    

 نظارت بانکی است.ۀ اصول بازل در زمین
گتری متالی تأکیتد شتده استت. نتاظران بتانکی بایتد دارای          در اصل بیست و یکم، بتر گتزارش  

احتیاطی و اطالعات آمتاری را بته هتر دو صتورت     گری  ها گزارشآنۀ ابزارهایی باشند که به وسیل
ها، گردآوری کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. ارزیتابی ایتن اصتل    انفرادی و تلفی  از بان 

های مالی و در ادتیار قرار دادن اطالعات هفتیی و ماهانته و فصتلی و   در ایران به علت تهیه صورت

 ا اصول کمیته بازل است.  ها منطا  بشش ماهه بان  مرکزی از بان 
در اصل بیست و دو ، انتشار منظم اطالعاتی و رعایت استتانداردهای حستابداری بررستی شتده     

است که در ایران با توجه به استانداردهای موجود در زمینه حسابرسی و حستابداری و تتالش بترای    
ل بیستت و ستو  بته    برقراری  نین استانداردهایی در کشور، این اصل تا حدودی منطا  استت. اصت  

قتانون   44و  39اعمال اقدامات اصالحی و ترمیمی توسط ناظران بانکی پردادته است. مطاب  با ماده 

قتانون   40ها مشخص شتده استت و در متاده    پولی و بانکی کشور، مقررات کیفری و انتظامی بان 
پردادتته شتده    سیتأسة زالیاس اجاة و نحو 39ة ها در موارد مذکور در مادبان ة مذکور به طرز ادار

ة اقتدامات اصتالحی و ترمیمتی برعهتد    ۀ است. باید توجه داشت که بردی ادتیارات نظارتی در زمین
هتا گذاشتته شتده استت. در     شورای پول و اعتاار است و بردی دییر در ادتیار هیئت انتظامی بان 
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ز ادتیتارات بته هیئتت    گتذار، بردتی ا   بردی موارد برای محدود کردن ادتیارات مقا  نظارتی قانون
ها داده شده که از این نظر، اقدامات مقا  نظارتی بسیار محتدود شتده استت. بنتابراین     انتظامی بان 

 مطاب  با موارد یاد شده، ارزیابی این اصل در ایران تاحدودی منطا  است. 
تته  ، نظارت یکپار ه و تلفیقی مراج  نظارتی کشورها مورد بررستی قترار گرف  25و  24در اصل 

ة اجرایی نحوۀ ناماند که مطاب  با آییناست و بیشتر این دو اصل، بر نظارت برون مرزی تأکید داشته

های دارجی در ایتران، ارزیتابی ایتن دو اصتل در کشتور تاحتدودی       تأسیس و عملیات شعب بان 
برای اجترای ضتوابط حاکمیتت شترکتی، بایستتی       درواق (. Shahchera, 2013: 119منطا  است )

 1ها اعمال شود. روش نظارت مستتقیم،  نظارت احتیاطی اعم از نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر بان 
شود که از نزدی ، بان  را جهت ارزیابی اطالعتات  های ویژه بازرسی انجا  میمعمو ً توسط تیم

دهنتتد. در روش نظتتارت حتتت بررستتی قتترار متتیهتتا ترستتیده از دفتتاتر یتتا مصتتاحاه بتتا کارکنتتان آن

را تجزیته و تحلیتل و    م سستات غیرمستقیم، ناظرین بان  مرکزی، اطالعات و آمار عملکرد متالی  
کنند کته هتدف   های بان  مرکزی تهیه میگیریهای  ز  را برای تصمیمارزیابی نموده و گزارش

هتای  یر در عملیات و نظارت بر فعالیتاصلی این نظارت، آشکارسازی اطالعات مالی، کنترل بر تیی
توان به کارآمتدی آن   شود که نمیباشد. در ایران، بیشتر بر روی نظارت مستقیم تأکید می بانکی می

انیتاری و تقلتب و رشتوه در ایتن روش     دطتر اشتتااه، غفلتت، ستهل      راکته روش اطمینان داشت  
بازرستی  ة م توجته بیشتتری از ستوی ادار   با ست. بنابراین  ز  است در ایران هم به روش غیرمستقی

هتای  نقش بان  مرکزی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانت   درواق بان  مرکزی به عمل آید. 

شتود. از جملته   هتای متالی متی   گتزارش ۀ کشور تأ یرگذار بوده که بیشتر شامل ابعاد نظتارتی و ارائت  
دستور کار دود قرار دهتد، تتدوین   اقداماتی که  ز  است بیش از پیش، بان  مرکزی هر ساله در 

-های دولتی و دصوصی بتدون تأ یرپتذیری از سیاستت    های سیاستی و نظارتی به بان و ابالغ بسته

های شرکت سیتأسها به ایجاد واحد نظارت و ارزیابی، ممنوعیت  های دولت است. م،ل الزا  بان 
محتدودیت در پردادتت اعتاتار بته      اجرای مقررات بازل،ۀ بانکی، الزا  به تشکیل کمیتۀ زیرمجموع

-فهرست مشتریان بدحسا  به صورت واقعی. الاته بردی از این سیاستۀ بان  و ارائۀ نسات سرمای
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 ها ابالغ شده است. های ادیر توسط بان  مرکزی به بان ها در سال
تواند به دوبی عمتل   در صورت عد  استقرار حاکمیت شرکتی م  ر، نظارت بانکی نمی درواق 

وافری به حصول اطمینان از استتقرار حاکمیتت شترکتی مت  ر     ۀ ماید. از این رو، ناظران بانکی عالقن
در هر واحد بانکی دارند. تجار  نظارتی بتر ضترورت بردتورداری هتر بانت  از ستطوح مناستب        

ای روشتن و  نماینتد. ایجتاد حاکمیتت شترکتی بته شتیوه      پذیری، بازبینی و تطای  تأکید میمسئولیت

همکتاری  ۀ توانتد رابطت   کند. حاکمیتت شترکتی مت  ر متی    تر مینهایت آسانکار ناظران را بیم  ر، 
(. Shahbazi & Torabi far, 2016: 47جمعتی بتین متدیریت بانت  و نتاظران را بهاتود بخشتد )       

نظتارت بتانکی   ۀ گانت 25اقدامات نظارتی بایستی اصتول  ة بنابراین با عنایت به مراتب معنونه، در حوز
رود، به صورت کامل در قانون پتولی  یکی از استانداردهای جهانی برای کنترل به شمار میم  ر که 

بینی گردیده و اصتول آن بته صتورت کامتل رعایتت گتردد تتا شتاهد کتاهش           و بانکی کشور پیش

الخصو  مجرمین یقه سفید باشیم  مجرمینی که بتا  تخلفات و جرائم بانکی از سوی مجرمین و علی
ای ناتوده و نیتاز بته همتدلی،     از آن کار ستاده  پیشییریها و نکی، کش  جرائم آنباۀ نفوذ در شاک

، بتدون  درواقت  شفافیت، عدالت و انصاف در بین کارکنان و مدیران بانکی بیش از پیش احساس و 
 پذیر نخواهد بود.و یا کش  جرائم  نین مجرمینی به سادگی امکان پیشییریهمت این افراد، 

 

 از جرائم بانکی پیشگیریآثار اصول راهبری یا حاکمیت شرکتی در 

تترین فستادهای متالی در    تترین و مهتم  توان ادعتا کردکته بتزرگ    با بررسی اصول گفته شده می

هتای دتالص    ها، دود محتل انااشتت اعتاتارات و سترمایه     بان   راکهدهد.  های بانکی رخ می نظا 
ودجویان برای انواع فسادهای مالی را بیشتر از هر نهتادی  ها طم  س هستند و پیییدگی حسابرسی آن

تتوی ،   طور بهتوان  داری را می انییزد. مقوله ماارزه با جرائم و فساد مالی در اقتصاد پول و بان  برمی
مصتائب   تتوان گفتت تمتامی    از آ ار ارتقای حاکمیت شرکتی بانکی و هم از ابتزار آن دانستت. متی   

تا پرونتده فستاد بتزرگ بتانکی      های پس از انقال  اسالمی ایران از سال بوجود آمده در نظا  بانکی
سته هتزار میلیتارد تومتانی، ناشتی از فقتدان یت  سیستتم حاکمیتت           1مشهور به ادتالس 1390سال 

________________________________________________________________ 
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ها در ایران با وجود نیروی انستانی فعتال، شتعاات     ها بوده است. امروزه بان  شرکتی م  ر در بان 
اندازی مجاری گوناگون مجازی، سرمنشأ بسیاری از دتدمات  نترنتی و راههای ای الکترونی ، درگاه

انتد و بتدین ترتیتب    ای از آسایش، رفاه، رشد و توسعه اقتصادی را به ارمیتان آورده بوده و مجموعه
داری  اند. با ایتن وجتود، نظتا  بانت     ها نفر از مشتریان دود را فراهم سادته موجاات رضایت میلیون

بترد و بستتر فستاد متالی و جترائم و تخلفتات        متفاوتی رنتت متی   1مختل  از تهدیدهایما، به د یل 

هتای ادیتر فستاد اقتصتادی و بتانکی بته یکتی از مشتکالت مهتم           باشتد. اساستاً در ستال    متنوعی متی 
اند که با توجته بته نظتا  سیاستی و     ای بر این عقیدهکشورهای در حال توسعه تادیل شده است. عده

حلی اساسی و بدون بازگشت برای حل ایتن مشتکل وجتود نتدارد.     ها، اصالً راهاقتصادی این کشور
 2حل مشکالت مقابلته بتا فستاد اقتصتادی    ای نیز برآنند که مجازات و تنایه عاملین فساد، تنها راهعده

ها حل نخواهد شد، میر آن کته عوامتل    است. واقعیت این است که مشکل فساد اقتصادی در بان 

-کنی از عوامل برای مقابله با فساد مهیتا و مهتم  این پدیده کش  و ابزارهای ریشه های بروز و ریشه

، محقّ  گتردد. هتدف اصتلی اصتالحات اقتصتادی بتانکی،       پیشییریترین عامل در این راستا یعنی 

-ها است تا از این طری  فضای مته  ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمت

دهد و کتارایی اقتصتادی جتای رفتارهتای نتامعقول،       3اقتصادی جای دود را به شفافیتة آلود و تیر

ترین جرائم و تخلفات مالی ترین و رایتداری را بییرد. مهم طلاانه و غیرموجه در نظا  بان فرصت
 5ارتشتاس،  4توان ادتتالس، رانتت دتواری،    هاست را می داری ایران ماتال به آن بزرگی که بستر بان 

 (. Khoshvaghti, 2015: 42سازی نا  برد )و حسا  7تخلفات در زمینه وا  6ویی،پولش

های حاکمیت شرکتی از اهمیت وا یتی بردتوردار    از ادتالس بانکی با برقراری نظا  پیشییری
-است که وقوع این جر ، لزوماً متضمن دیل متواتری از جرائم و تخلفات دییری از جمله حستا  

ری و متقلاانه، حسابرسی و نظارت بیرونی میرضانه و تاتانی میتان متدیران و    سازی و حسابداری صو

________________________________________________________________ 

1 . Threat 
2 . Economic corruption 
3 . Transparency 
4 . Bribery 
5 . Bastard 
6 . Money laundering 
7 . Facility 



 )علمی( دهمانزششماره  ،دانشنامه حقوق اقتصادی                                                           98

هتای حاکمیتت    نماید. حاکمیت م  ر نظا  کارمندان است که زمینه را برای ارتکا  به آن فراهم می
ایتن جتر  را محتدود و بته جتای مجتازات       ۀ دامنت  راحتی بهتواند  شرکتی در شاکه بانکی کشور، می

آن توجته بیشتتری نمایتد.     پیشتییری هتای   حاس بترای عتامالن آن، بته جناته     سنیینی  ون اعدا  و
 پیشتییری ترین استفاده از آن مورد تأکید بوده و ضرورت استفاده حداقلی از مجازات و کم درواق 

 (. Von Hirsh, 1993: 131از جر ، بسیار م  رتر از به کارگیری مجازات دواهد بود )

کرامتت انستانی و الزامتات آن و متناستب بتا وضتعیت بزهکتار و        ها باید مطاب   مجازات درواق 
آمیتز اجتنتا  گتردد    های غیرانسانی و تتوهین  های بازپروری آن، از پاسخ ضمن در نظر گرفتن جناه

(Von Hirsh, 1999: 83 .) 
پتذیری و تعقیتب مرتکتب    بدین ترتیب مجازات متناسب، تابعی از شدت جر  و قابلیت سرزنش

های نظا  اصتالح و   ، هزینهدرواق (. Von Hirsh and Ashworth, 2005: 78) عمل مجرمانه است

تربیت و بازگشت گفتمان کیفردهی از د یل احیای سزادهی است، اما بایستی متناسب بتا وضتعیت   
(. در این راستا نیز باید طوری رفتار و سیاست جنتایی متناستب   Duf, 2011: 76جر  ارتکابی باشد )

 ,Gholamiمیسور نخواهد شتد )  پیشییریار جر  کاهش یابد و این مقوله جز با لحاظ، تا نرخ تکر

، از جملته  پیشتییری بترای کتاهش نترخ تکترار جتر ، بایستتی بته الیوهتای          درواقت  (. 120 :2014

 ای ماذول داشت.حاکمیت یا راهاری شرکتی توجه ویژه
کی، معمتو ً توستط متدیران    های اطالعاتی از جمله تخلفات بان جرائم بانکی نیز رانتة در حوز

پتذیری از  گذاری یا سترمایه بان  که از اطالعات نهانی بردوردار و از اشخاصی که مایل به سرمایه

ها و بر اساس اطالعات اقتصادی آینده، از عمو  مترد  بته دلیتل عتد  دسترستی بته آن        سوی بان 
هایی کته دتود متدیران نیتز در      بان شود و عالوه بر مضرّات اقتصادی، برای  ها، ادذ میتوسط آن

ای را شتامل  ها، عالوه بر عد  احساس مسئولیت و صرفاً حقوق بییری، ستودهای بتادآورده   قاال آن
طلاتی  هتای اساستی دتود بته ستوی منفعتت       گیران کرده و لذا مدیران را نیتز از مستئولیت  حال رانت

میتت شترکتی و رعایتت غاطته     دهد. امری که در تناق  کامل با اصول اولیه حاک شخصی سوق می

انتتد. وضتت  مقتتررات  نفعتتان بانکی،کتته آن را جهتتت اداره ستتالم بتته نماینتتدگان دتتود ستتپرده    ذی
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و ددالتت ستایر عوامتل     1سازیگشا بوده، اما فرهنگمحدودکننده در این زمینه، تا حد زیادی گره
داری رایتت   بانت  مهتم دییتری کته در     3برای مدیران، حائز اهمیت بیشتری است. جر  2سازانییزه

ها است کته بتا تخلفتات مالیتاتی،      و به ویژه مدیران بان  4است، ادذ و پردادت رشوه به کارمندان
نزدیکی دارد. مدیران بانکی همتواره و احتمتا ً جهتت    ۀ های بانکی رابط حسابرسی و ادتصا  وا 

های متالی   و صورتکسب و حفح مناف  شخصی، دست به اقداماتی زده که مایل نااشند در ترازنامه 

ها بر اساس طات  متدیر یتا     بان  منعکس گردد. لذا طایعی است در  نین مواردی حسابداران بان 
مدیرعامل عمل و بدین وسیله مناف  دود را تأمین نمایند. این مشکل زمانی حتادتر دواهتد شتد کته     

ظارتی دود بر بانت  و  ها در امور ن کاریحسابرسان بیرونی و مأموران مالیاتی نیز جهت بردی پنهان
شود به تساهل متمایتل و بتدین   یا تعیین عوارض بانکی، در قاال پیشنهادهایی که از سوی مدیران می

را متضرر نمایند. بتر استاس گتزارش مشتترک انجمتن حستابداران        5نفعان و جامعه وسیله بان ، ذی

رای حسابرستی بایتد   رسمی آمریکا و انجمن حسابرسان دادلی، حسابرسان دادلی بان  هنیا  اجت 
ادتصتا    پیشییریهای دادلی مربوط به زمان و توجه کافی را به ارزیابی طراحی و اجرای کنترل

ۀ شتود، مطتاب  برنامت   های بالقوه کته در جریتان کتار حسابرستی کشت  متی      ها باید با تقلبدهند.آن
 99ة حسابرستی شتمار  ای و قانونی بردتورد نماینتد کته در استتاندارد     سازگار با استانداردهای حرفه

-ای و روشهتای حسابرستی رایانته   گرایانه و نه واکنشی با استفاده از روشحسابرسی کنش عنوان به

 (. Goldman, 2013: 328های تحلیلی اشاره شده است )
های بانکی به اشخا  مدنظر مدیران بانکی هم، یکی از مسائل مهتم نظتا     امروزه ادتصا  وا 

هتای کتالن و بستیار کتالن،      ی کته متدیران در فراینتد ادتصتا  وا     طور هبداری ایران است.  بان 
هتا، ستود بیشتتری را     هتا بته آن   گونته وا  معمو ً داوطلاانی را مورد تأیید قرار داده که ادتصا  این

نفعتان و   نماینتد کته ایتن امتر بته روشتنی یکتی از وجتوه بتارز نقت  منتاف  ذی            شامل حال آنان متی 
از جمله پردادت رشوه برای آن است، که در متواردی ممکتن    6د مالیبسترسازی جهت رشد مفاس
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درصد مالغ وا  ادتصا  یافته را نیز شامل حال مدیر نماید. بردی از کشتورهای پیشتیا     50است 
مقررات ادتصا  عاد نه وا ، در آدترین تحتو ت حقتوقی    ة حاکمیت شرکتی، در زمرة در حوز

متقاضتیان  ۀ انتد و متدیران را وادار بته ارائته لیستت کلیت      گذاشتته بانکی دود گا  را از این هم فراتتر  
ای در بتین آنتان   مقایسه طور بههای بانکی نموده، تا جاییاه شخصی که موف  به ادذ وا  شده را  وا 

شوند، ممکتن استت    گرایی میمدیرانی که در ادتصا  وا ، مرتکب رابطه  راکهمشخص گردد، 

ادتصتا  وا  بته او موافقتت شتده، واقعتًا بهتترین گزینته در بتین         مدعی شوند که شخصتی کته بتا    
های ( که در این راستا تدوین سیاستRajabiyeh & Tavakoli, 2017: 154متقاضیان بوده است )

اعتااری شفاف بانکی با ذکر جزئیات آن و نه به صورت کلی که اوایل هر ستال)تا دترداد متاه( بته     
گتردد، بایستتی   ها ابتالغ متی  نظارت اعتااری و بررسی طرحة ادار ها در قالب بخشنامه از سویبان 

نظارت م  ر و دقی  بر آن از سوی بان  مرکزی و یا سیستم نظارتی درونی بان  معمول تا از بروز 

  نین مسائلی جلوگیری به عمل آید.
هتای مناستب بترای سوساستتفاده رانتت دتواران و        تترین عامتل ایجتاد زمینته     یکی دییر از مهتم 

داری استت. در ایتران، دولتت از قاتل      های بیش از حد دولت در نظتا  بانت    انحصارگران، ددالت
های صنعتی و کشاورزی یارانه ادتصتا  و لتذا کستب رانتت در      مناف  بانکی، به بسیاری از فعالیت

 تواند مناف  سرشاری داشته باشد. پردادت تسهیالت بانکی، زمین و متواد اولیته بته نترخ     این میان می
دولتی از جمله تستهیالت ارائته شتده از ستوی دولتت بته متقاضتیان احتدای واحتدهای صتنعتی یتا            
کشاورزی است که هم شهروندان متقاضی کا ها و ددمات و هم کارمندان مستئول را در استتفاده   

هایی را که روش توزی  دولتی برای کستب منتاف  از طریت  رانتت ایجتاد کترده، ترغیتب         از فرصت
است که هر قدری میزان مدادلته دولتت در امتور تولیتدی و تتوزیعی بیشتتر باشتد،         کند. واضح می

های فاسد نیز بیشتر است. مصداق دییر، مدادله اقتصادی دولتت در   تقاضا و تمایل نسات به فعالیت
ارز با نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد و کسب درآمتدهای کتاذ  و رانتتی از ایتن      ۀ امر ماادل

اند. طایعی  های کشور و حتی بان  مرکزی به آن گرایش نشان داده ت، که ادیراً بان ادتالف قیم

وقتوع فستاد بتانکی را مهیتا و در نتیجته، ستطح بتا ی فستاد بتانکی           ۀ است که  نین اقداماتی زمینت 
رستد فستاد بتانکی باعتث کتاهش      های دولتی شود. به نظر متی  تواند موجب ناکارآمدی سیاست می

هتای   توانتد فعالیتت   در نتیجه کاهش رشد اقتصادی دواهتد شتد. فستاد بتانکی متی      گذاری و سرمایه
های زیرزمینی سوق دهتد.   ها و فعالیت گذاری و اقتصادی را از شکل مولّد آن به سوی رانت سرمایه
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تتر استت، ادتتالس، رشتوه و     الوقتوع داری ستهل  کته در بستتر بانت     شناسی، جرائمتی از لحاظ جر 
ترین جرائم بانکی رایت که ادیتراً توجته زیتادی را بته      ایران از بین نامحسوس پولشویی است، اما در

هتای حاکمیتت    مستتقیم فقتدان نظتا    ۀ بتدیهی نتیجت   طتور  بهدود معطوف داشته، پولشویی است که 
هتا، منتاب  و    هایی که بتا توستل بته آن    شرکتی بانکی کارآمد است. پولشویی هم عاارت است از راه

ای دییتر  های فریانتده بترده و آن را بته گونته     های نامشروع را، زیرپوشش ز راههای مکتساه ا نقدینه

گر سادته، تا بدین طری  تیییر شکل یافته و ماهیت عوامل ناشی از اعمال مجرمانه پنهان گردد جلوه
(Daneshjo, 2016: 7و در تعریفی دییر، پولشویی به مجموعه عملیاتی گفته می )  شود که شخص

یقی یا حقتوقی بترای مشتروعیت بخشتیدن بته درآمتدهای نامشتروع، آن عملیتات را         یا اشخا  حق
هتای   های آغشته به دون، پول های ک،ی  و یا پول های نامشروع، به سه گروه پول انجا ،که این پول

 (. Yousefi & Taghizadeh, 2016: 47شوند ) های داکستری تقسیم می سیاه و پول

ناشی از فقدان سیستم حاکمیت شرکتی بانکی م  ر باشد، زیترا   تواند بدین ترتیب، پولشویی می
و  1داری، بتا میتزان فستاد    هتای حاکمیتت شترکتی در نظتا  بانت        ابت شتده کته استتحکا  سیستتم    

عکتس دارد.  ۀ ها و م سسات اعتااری، پولی و مالی رابط های نامشروع در بان  گستردگی منشأ پول
برجتای   4و سیاستت  3، امنیتت 2هتای اقتصتاد   اوانتی در زمینته  جا که ایتن پدیتده، آ تار منفتی فر    از آن

ای و اک،ر کشورهای جهتان، راهکارهتا و تتدابیری بترای     المللی و منطقههای بین گذارد، سازمان می
و تعیین مجازات برای این اعمتال   5انیاریاین راهکارها، جر ۀ مقابله با این پدیده اتخاذ، که از جمل

هتای   جرائم بانکی، به جتای استتفاده از جناته    گفته شد، در دصو  تمامیباشد. اما همانطور که  می

بته جتای مجتازات استت و در ایتن دصتو ،        پیشییریترین راهکار ماارزه،  ارعابی مجازات، مهم
از تخلفتات و جترائم    پیشتییری تترین ابتزار   مهم عنوان بهبدیل حاکمیت شرکتی همواره بر نقش بی

اشته و این امر، د لت از جاییاه این مقوله، حتی در مااحث جزائتی  بانکی، اتفاق نظر کافی وجود د
حول تخلفات بانکی از جمله پولشتویی دارد. ایتران، یکتی از کشتورهایی استت کته در قاتال جتر          
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ۀ هتای کالنتی کته بته شتاک      از دود نشان  و در امر کنترل منشتأ پتول   پولشویی، حساسیت بسیار کمی
باشد، فاقد عملکرد دتا  و یتا واکتنش بستیار     اکتسا  آن نامشخص میۀ بانکی وارد و کامالً ریش

بتانکی  ۀ ضعیفی هستند. این در حالی است که کنترل منشأ وجوه کالنی که دواهتان ورود بته شتاک   
بتتال مطتترح و ۀ ناپتتذیری استتت کتته در معاهتتدات کمیتتت هستتت، یکتتی از اصتتول اساستتی و تخطتتی 

 Rajabiyehاند ) جهت تضمین آن وض  و اجرا نمودهکشورهای مترقّی جهان، قوانینی را در  تمامی

& Tavakoli, 2017: 155   هتای نامشتروع توستط     (. جابجایی  و به اصطالح، تمیز کتردن ایتن پتول
کتاری درآمتدها و تقویتت بیشتتر     توانتد مولّتد انتواع فستاد در راستتای پنهتان       بانکی، دود میۀ شاک

تدوین مقتررات ماتارزه بتا پولشتویی در نظتا        های نامشروع مولّد و موجب آن باشد. لذا زیرسادت
تتر، اجترای اصتولی آن، یکتی از     بانکی کشور )به صتورت کتامالً جتدی و عملیتاتی( و از آن مهتم     

گتذاری   بایست در راستای تقویت حاکمیتت شترکتی بتانکی متدنظر قتانون      ضروریاتی است که می

 (. Aghelinezhad, 2015: 32ایران قرار بییرد )
  است نهاد حاکمیت شترکتی یتا بته عاتارتی دییتر، راهاتری شترکتی در راستتای         بنابراین،  ز

گویی، عدالت و رعایت قتوانین، عملیتاتی و اجرایتی شتده تتا بتدین وستیله بتتوان از          شفافیت، پاسخ
ستا ری واقعتی در انتختا     بتانکی کشتور شایستته   ۀ و تا زمانی کته در شتاک   پیشییریجرائم بانکی 

آن، سایر کارکنان ملحوظ نظر قرار نییرد و از ستوی دییتر، نظتارت بتانکی     مدیران بانکی و به تا  
هتا و امتور بتانکی بته عمتل نیایتد،       سازی حستا  ها و شفاف م  ر در عملیات معموله از سوی بان 

بتانکی نختواهیم بتود و بتدین     ة در حد سخن و شاهد کاهش جرائم حتوز  صرفاًاز جرائم،  پیشییری

بتانکی، عملیتاتی و   ۀ ت شرکتی به صتورت دقیت  و کامتل در شتاک    لحاظ  ز  است ضوابط حاکمی
 سازی، تا تأ یر م،ات آن را در کاهش جرائم بانکی مشاهده نمائیم. پیاده

 

 از جرائم بانکی در ایران پیشگیریهای اصول راهبری شرکتی برای کاربست

هتای   ودن مقترره التزا  نمت   منظتور  بته در موقعیت کنونی، بان  مرکزی ایران به لحاظ سادتاری، 
پایینی از سطح ادتیارات و به تا  آن، پاستخیوئی در برابتر   ۀ ها، در درج حاکمیت شرکتی در بان 

های پولی قرار داشته و کامالً ضروری است که در قتوانین مترتاط، اصتالحات  ز      عواقب سیاست

 عنتوان  هبت گتو کتردن آن،   پاستخ  منظتور  بته صورت گیرد. ضرورت افزایش ادتیارات بان  مرکزی 
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عتزل و نصتب رئتیس کتل بانت  مرکتزی و       ة راهکار اساسی در جهت کنترل تور  و اصتالح نحتو  
هتای پتولی کشتور از     نهاد تعیین سیاست عنوان بهتعری  ارتااطات این بان  با شورای پول و اعتاار 

 طتور  بته  نین توجه شود که مدادالت سیاسی دولت در بانت  مرکتزی و   ها محسو  و هم اولویت
داری کاهش یابد. موضوع افزایش ادتیتارات بانت  مرکتزی بته ایتن معناستت کته         در بان دا  

های پولی و اعتااری را فارغ از هرگونه فشار سیاسی دولت و بر استاس   بان  مرکزی بتواند سیاست

هتا پاستخیو باشتد. ایتن      مصالح اقتصادی، تنظیم و اجرا و در قاال آن، نسات به نتتایت ایتن سیاستت   
راهکار اصلی کنترل فساد و تخلفتات بتانکی بتا عنتوان      عنوان بهادیر ۀ ت که در دو دهموضوعی اس

و اجرایی مطرح شده است. در  نهادهای دولتی در محافل علمی ۀ لزو  استقالل بان  مرکزی از کلی
آمریکتا، آلمتان،   ة های مرکزی کشتورهای معتدودی  تون ایتا ت متحتد      سال پیش، تنها بان  25

استتقالل   نیتأمملی سوئیس از استقالل حقوقی کامل بردوردار بودند. تا زمان عد  انیلیس و بان  

هتای حاکمیتت شترکتی     توان انتظار داشت که در راستای استقرار و تقویت نظا  بان  مرکزی، نمی
بانکی، گا  م  ری برداشته شود. این موضوع در کشورهای توسعه یافته و در حال توستعه از جملته   

 کشورهای آمریکای  تین، پاکستان و آفریقای جنوبی کامالً جا افتاده است.
هتای   ای آمریکای  تین، گسترش استقالل قانونی بان  مرکتزی بته همتراه سیاستت    در کشوره

تر شتود. همینتین از   ها شفاف ها تقویت و حسابرسی بان  کالن اجرایی، باعث شد نظارت بر بان 
در  به میتانیین یت  رقمتی    90در دهه  آ ار بارز آن در بازار پولی، کاهش تور  از میانیین سه رقمی

و بر اساس تحقیقات صورت گرفته نرخ جرائم بانکی نیتز بته نحتو شتیرفی کتاهش      بود  2004سال 

های دولتتی و دصوصتی، بایتد     ترین رکن نظارتی بر بان  یافت. بنابراین بان  مرکزی به م،ابه مهم
داری را در دستور کار دود قترار، تتا    م  رترین راهکارهای ارتقای حاکمیت شرکتی در نظا  بان 

داری و جلوگیری از جرائم، در بستر شفافیت و رعایتت حقتوق کلیته     بان ة زسازی حوضمن سالم
 (. Amini, 2013: 157نفعان، شکوفایی اقتصاد پولی و بانکی فراهم شود ) ذی

توان گفت کته نظتا  حاکمیتت شترکتی یت  ابتزار        الذکر، میبنابراین، با عنایت به مطالب فوق

ها و در  نظارت بر فعالیت منظور بهاً م سسات مالی، های اقتصادی، دصوص نظارتی است که در بنیاه
رود  نفعان بکار می گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی جهت دستیابی به اهدافی نظیر پاسخ

(Hasanzadeh & Alizadeh, 2013: 76 .) 
داری کشتور، بته جتای اتختاذ رویکترد       بدیهی است با استقرار نظا  حاکمیت شرکتی در بانت  
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از جر  متوسل، که در نظتا  حقتوقی ایتران بته      پیشییریگذار، باید به رویکرد  وسط قانونکیفری ت
هتای قتانونی مناستب، از     بینتی نظتا   ای نشده است. بدون تردید، تا زمانی که بتا پتیش  آن توجه ویژه

های کیفری منتفی و واضح استت  گردد، توسل به پاسخ پیشییریداری،  در بستر بان  جرائموقوع 
نفعتان در سیستتم بتانکی     گویی، شفافیت، عدالت و رعایتت حقتوق ذی   زمانی که اصول پاسخ که تا

ایتم و لتذا  ز  و ضتروری استت کته ضتوابط حاکمیتت        راه را به بیراهه رفته درواق جاری نیردد، 

ها اعمال، تا بدین ترتیب با بکارگیری و اجرای الیوی نتوین  شرکتی توسط بان  مرکزی در بان 
 گیر آن را مالحظه نمائیم.، در آینده تأ یر  شمیشییریپمذکور در 

 

 گیری نتیجه

گتردد کته عتد      امروزه بان ، نوعی دا  از سازمان اقتصادی بسیار مهم و حستاس تلقتی متی   
ای را فراهم، که عواقب اقتصتادی و  وجود نظامات نظارتی م  ر، بستر سوساستفاده و جرائم گسترده

آورد و نه تنها کل نظا  بتانکی و اقتصتادی یت  کشتور،     به بار می اجتماعی زیادی در سطح جامعه

های حاکمیت شترکتی )راهاتری شترکتی(     دهد. برقراری نظا  بلکه کل جهان را تحت تأ یر قرار می
نفعتان   گویی، عتدالت و رعایتت حقتوق ذی    ها، در جهت تأمین  هار مقوله شفافیت، پاسخ در بان 

های اقتصتاد   پایه عنوان بهداری  بحث حاکمیت شرکتی در بان  کند. در حال حاضر، ایفای نقش می
هر کشور اهمیت بسیاری یافته است. متأسفانه نظا  حقوقی ایتران، در دصتو  مقتررات مترتاط بتا      

های تجاری حاکمیت شرکتی بانکی و مقررات کیفری دا  جرائم و تخلفات بتانکی د تار    حوزه

ا توجه به اینکه ارکان اصلی اصول حاکمیتت شترکتی   دأل اساسی است. در اصالح قانون تجارت، ب
، حت   متدیره  هیئتت ، سازوکارهای استقالل و نظارت بر مدیره هیئتمانند سادتار، ترکیب و وظای  

هتای   داران اقلیتت، بته ویتژه در متورد بانت       داران و سازکارهای حمایت از حقوق ستها   ریی سها 
های حاکمیت شرکتی در اصتالحیه و   نی این ویژگیبی عا  مورد توجه قرار گرفته است، پیش سهامی

 یحه قانون تجارت ضروری است. با درنظر گترفتن اصتول حاکمیتت شترکتی در اصتالح قتوانین       
مهم  قانون اساسی و به ویژه قانون تجارت، گامی  44های اصل  داری بدون ربا، اجرای سیاست بان 

هتای تجتاری و حمایتت از حقتوق      انت  و اساسی در استقرار نظتا  حاکمیتت شترکتی مناستب در ب    

گذاران برداشته دواهد شد. در حال حاضر با توجته بته مشتکالت و مصتائب اقتصتاد پتول و        سرمایه
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داری دو نتدان احستاس    داری کشور، لزو  تقویت جاییاه حاکمیت شرکتی در نظتا  بانت    بان 
ان شتاهد استتقرار یت     تتو  ها، متی  های حاکمیت شرکتی در بان  شود. با طراحی و تقویت نظا  می

ی کته بتا استتقرار نظتا  حاکمیتت شترکتی در       طتور  بته داری بتود،   محیط پویا و سالم در نظا  بان 
از  پیشتییری گذار، بایتد بته رویکترد     داری کشور، به جای اتخاذ رویکرد کیفری توسط قانون بان 

تشکیل ۀ استا، فلسفجر  متمس ، که در نظا  حقوقی ایران به آن توجه زیادی نشده است. در این ر

ۀ نظارت بانکی و از جمله ارائۀ بازل، در پاسخ به ی  ضرورت جهانی برای همکاری در زمینۀ کمیت
هتای نظتارت    گرایی در استتفاده از استتانداردها و شتیوه   های نظارتی، ترغیب هم رهنمودها و توصیه

تترین   ، یکی از مهمرواق دباشد. بانکی در کشورها، با هدف تأمین سالمت و ایمنی بخش بانکی می
هتای قتانونی نظتارت بتانکی در ایتران بایتد       المللی در جهت اصالح زمینه بینۀ اقداماتی که در عرص

حاکمیتت شترکتی، کته    ۀ بازل در زمینۀ انجا  پذیرد، اجرایی و عملیاتی نمودن واقعی مقررات کمیت

هتا را یتادآوری   ایتران بته آن  حقوق، اقتصاد و مدیریت، ضرورت تمکین ة کارشناسان مختل  حوز
توان به پایاندی بته اصتول ماتارزه بتا جترائم و فستاد        اند. بدین سان از راهکارهای عملیاتی مینموده

المللتی نیتز اشتاره     بانکی و تدوین قوانین و مقررات دادلی و الحاق به معاهتدات بتین  ة مالی در حوز
هتا و روابتط کستب و     اظتت از ارزش ستازوکاری بترای حف   عنوان بهحاکمیت شرکتی  درواق کرد. 

کند. این ستازوکار در تطتاب  کامتل بتا کتدهای کستب و        کار، از روش منحصر به فردی تاعیت می
هتا و قتوانین تجتاری     کار، کدهای ادالق، کد رفتار، منشور ادالقی و... و نیز قوانین محلی شترکت 

هتای اقتصتادی، دصوصتاً     اهحاکمیت شرکتی، ی  ابزار نظارتی است کته در بنیت   درواق باشد.  می

گتویی،   هتا و در جهتت دستتیابی بته اهتدافی نظیتر پاستخ        نظارت بر فعالیتت  منظور بهم سسات مالی 
ستادتاری استت   ة کننتد رود و در حقیقت تعیین نفعان بکار می شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی

بتر عملکترد مشتخص     که توسط آن، اهداف سازمان تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت
، اعمتال ضتوابط الیتوی حاکمیتت     ابراین با توجه به مطالتب و متواردی کته اشتاره شتد     شوند. بن می

از جرائم بانکی م  ر و در صورت اجرای کاربردی )عملی( آن توستط بانت     پیشییریشرکتی در 

ییر گر کاهش  شم های مختل  نظارت احتیاطی، نظاره های عامل و اعمال روش مرکزی در بان 
 بانکی دواهیم بود.ة جرائم حوز

 
 



 )علمی( دهمانزششماره  ،دانشنامه حقوق اقتصادی                                                           106

References  

[1] Aghelinezhad, Mohammad Amin. (2015). Corporate Governance in Banks. 
First Edition. Tehran: Javedaneh Pub. [In Persian]. 

[2] Ahmadi, Narges. (2015). 14 Principles of Improving Corporate Governance, 
First Edition, Tehran: Knowledge Education and Development Office of the 
Central Bank of the Islamic Republic of Iran Pub. [In Persian]. 

[3] Alizadeh, Ramin. (2016). Causes and Appeals of Non-Criminal Responses 
Instead of Criminal Responsibilities in the Penal Code of 2013. Journal of 
Legal Research Fall Fifteenth Year No. 29. [In Persian]. 

[4] Amini, Abbas. (2013). Criminal Law Glossary. 14 edition. Tehran: Ganje 
Danesh Pub. [In Persian].  

[5] Azari-Matin, Afshin. (2017). Encyclopedia of Economic Criminal Sciences, 
Banking Specific Offenses. First Edition. Tehran: Mizan Pub. [In Persian]. 

[6] Hart, Oliver., & John. Moore. (2011). “A theory of debt based on the 
inalienability of human capital”, quarterly journal of economics.  

[7] Daneshjo, Hamed. (2016). Money laundering in the economy. First Edition. 
Tehran: Monetary and Banking Institute of the Central Bank of the Islamic 
Republic of Iran Pub. [In Persian]. 

[8] Duf, Robin, Antony. (2011). Retrieving retributivism, in: retributivism, Mark. 
D. white (ed), Oxford University press, New York.  

[9] Gholami, Hossein. (2014). Repetition of crime (legal-forensic examination). 
Third Edition. Tehran: Mizan Pub. [In Persian]. 

[10] Gholami, Hossein. (2016). Penology. First Edition. Tehran: Mizan Pub. [In 
Persian]. 

[11] Goldman, Peter. (2013). Fraud in Banks and Financial Institutions. Translated 
by Naser Makarem. First Edition. Tehran: Monetary and Banking Institute of 
the Central Bank of the Islamic Republic of Iran Pub. [In Persian]. 

[12] Hasanzadeh, Ali & Alizadeh Aarash Mohammad. (2013). Corporate 
Governance in Banks. Journal of Economics News. Ninth year. No. 133. [In 
Persian]. 

[13] Jaafari, Amin. (2014). Business criminal law. First Edition. Tehran: Institute 
for Legal Studies and Research of Shahre Danesh. [In Persian]. 

[14] Jaafari, Amin. (2016). Comparative Criminal Sciences in the Light of 
International Cooperation. First Edition. Tehran: Mizan Pub. [In Persian]. 

[15] Khoshvaghti, Keivan. (2015). Crimes stemming from abuse of bank 
guarantees. First Edition. Tehran: Nil Barg Pub. [In Persian]. 

[16] Rahmdel, Mansour. (2013). Banking Crime. Journal of Banking Law. Year 
One, Volume 1, NO 1. [In Persian]. 

[17] Rajabiyeh, Mohammad Hossein & Tavakoli, Abolfazl. (2017). Preventing 
Bank Crimes by Emphasizing Reforming Bank Structure in the Iranian Legal 
System. Journal of Political Science, Law and Jurisprudence Studies. Fall. 
Volume 3. No. 1/3. [In Persian]. 

[18] Sedghi, Hossein. (2014). 25 principles for effective banking supervision. First 
Edition. Tehran: Central bank of Islamic Republic of Iran Pub. [In Persian]. 



 107  پیشگیری از جرائم بانکی از طریق اعمال ضوابط حاکمیت شرکتی

[19] Samei Zonoz, Hossein. (2016). Iranian Criminal Policy in the Field of 
Banking Crime, PhD Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran. [In 
Persian]. 

[20] Shahbazi-Ghiasi, Mousa & Torabifar, Hadi. (2016). The Pathology of the 
Banking System Based on Corporate Governance Principles and Standards in 
Banks. Parliament Research Center. Tehran. [In Persian]. 

[21] Shahchera, Mahshid. (2013). The extent of compliance of the principles of the 
Ball Committee in the Iranian banking system. Journal of Monetary-Banking 
Research. Winter. Sixth Year. No. 18. [In Persian]. 

[22] Sheleifer, Andrei., & Robert, Vishny. (1997). “A survey of corporate 
governance”, Journal of finance, 52.  

[23] Von Hirsh, Andrew (1993), Censure and sanctions, Oxford, Clarendon.  
[24] Von Hirsh, Andrew. (1999). criminal deterrence and sentence severity, 

Oxford, Hart.  
[25] Von Hirsh and Ashworth, Andrew. (2005). proportionate sentencing: 

exploring the principles, Oxford University press, Oxford.  
[26] Yousefi, Mehdi & Taghizadeh, Ali Akbar. (2016). The role of the banking 

system in preventing money laundering. First Edition. Tehran: Sokhanvaran 
Pub. [In Persian]. 

[27] Workers' Welfare Bank Knowledge Training and Development Office. 
(2016). "What is corporate governance?". Welfare Monthly. February and 
March. No. 190. [In Persian]. 

[28] www.corpgov.net/library/corporate-governance-defined.  
[29] www.frc.org/ul/our-work/codes-standards.  
[30] www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/htm. 
[31] ]www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37776417.pdf 
[32] www.sciencedirect.com/science/pii/s034405x00000659.  
[33] www.onlinelibrary.wiley.com/doi/101111/j.1540-6261.1997.  
[34] www.bis.org/publ/bcbs122.htm.  
[35] www.cbi.ir/nezaratebanki.  

 

http://www.corpgov.net/library/corporate-governance-defined
http://www.frc.org/ul/our-work/codes-standards
http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/htm
http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37776417.pdf
http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37776417.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/pii/s034405x00000659
http://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/101111/j.1540-6261.1997
http://www.bis.org/publ/bcbs122.htm
http://www.cbi.ir/nezaratebanki

