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Abstarct 
Credit institutions are one of the most important actors in the money market which 

have developed their activities in the legal frameworks. However, many unauthorized 

credit institutions are also active in depository works and they have experienced a 

significant growth in recent years. Also, the ambiguity in the legal frameworks, central 

bank’s monitoring of credit institutions, challenges of enforcing the adjustment law for 

unorganized monetary market (2004), and the laws related to fifth and sixth 

development plan, are the main legal reasons for the lack of organization of the credit 

institutions. This results in various problems such as security-social hazards, deviation 

from Iran’s monetary and banking policies, and violation of expansionary/ 

contractionary monetary policies. Also, these credit institutions know that central bank 

support their clients and therefore they can cause bigger crisis in long term. This article 

seeks to examine the legal reasons behind foundation and functioning of credit 

institutions and challenges of leaving them unorganized. This article provides some 

appropriate solutions to tackle these challenges. 
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 اعتباری مؤسساتی حقوقی فعالیت شناسبیآس

 در نظام پولی و بانکی ایران

 ی(پژوهش _ ینوع مقاله: علم)
 3، ولی رستمی*2مدرضا ویژهمح، 1حامد کاویانی

 چکیده
 یهعا تیع فعال توسعع   موازات به و هستند پول بازار فعال کنشگران نیترمهم از اعتباری،مؤسسات 

 حعوز   در فعالیت به نیز رمجازیغ اعتباریمؤسسات  از بسیاری ،حقوقی مجاز یهاچارچوب در آنها
 چشعگگیری  رشعد  اخیعر  یهعا سعال  در آنهعا  فعالیت ابعادکه  اندپرداخته مشتریان از پذیریسپرده
 بعر  مرکعزی  بانع   نظارت نحو  و قانونی موازین در ابهام کلی، مشکل این ازنظر . صرفاست داشته

مصعوب   پعولی  غیرمتشعکل  بازار تنظیم قانون اجرای از ناشی یاهچالش کنار در اعتباریمؤسسات 
 دالیعل  نیتعر عنعوان مهعم  بعه  حاضر حال در توسعه، ششم و پنجمسال  پنجبرنام   قوانین و 1383
 و مسعالل  ایجعاد  موجع   خعود  کعه  انعد مطعر   رمجازیغ اعتباریمؤسسات  ساماندهی عدم حقوقی

 و پعولی  یهعا اسعت یس از انحعراف  اجتگعاعی،  – امنیتی مخاطرات پیدایش مانند مختلفی مشکالت
و در انعد  شعده  مالی منابع تخصیص حوز  در انبساطی و انقباضی یهااستیس نقض و کشور بانکی
 مؤسسعات،  ایعن گعذاران  سعپرده  از مرکزی بان  حگایت از اعتباریمؤسسات  خاطر اطگینان سای 
 بررسی پژوهش، این از هدف. شوند منجر نیز یتربزرگ هایبحران ایجاد بهبلندمدت  در توانندمی

مؤسسعات   ساماندهی عدم یها، چالشاعتباری غیرمجازمؤسسات  فعالیت و سیتأس حقوقی دالیل
 .است مذکور یهاچالش با مقابله برای مناس  راهکار  ارال و مذکور

 کلیدواژگان
 اعتباری، بازار پول، بان  مرکزی، چالش، مخاطرات امنیتی. مؤسسات
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 مقدمه
و مستگر اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص منابع پعولی در سعط     بلندمدتدستیابی به رشد 

پذیر نیست. بازار مالی، بازار رسگی اقتصاد ملی است و این مهم بدون کگ  بازارهای مالی امکان
مالی ی است که در آن عگلیات انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع اافتهیسازمانو 

 نیهگچن(. 115: 1391پذیرد )رشیدی، مواجهند، به افراد و واحدهای متقاضی منابع صورت می
 مسئلهاست. این  شدهرو ی اخیر با تغییرات زیادی روبههادههصنایع خدمات مالی در جهان طی 

دلیل لیبرالیزه شدن حرکت سرمایه، پیشرفت فناوری اطالعات، برداشعته شعدن موانعع میعان     به
شده است. در نتیجه  تردهیچیپی مختلف صنایع خدمات مالی و رشد ابزارهای مالی نیز هابخش

ی هعا شعرفت یپساختار مقرراتی حاکم بر بازارهای مالی نیز الجرم تغییر کرده است تا بتوانعد بعا   
ی انجعام  قانونگعذار حاصله در بازار وفق پیدا کند. در برخی مناطق حرکت به سگت سیستم تع  

ی خود را بعازبینی کننعد تعا    قانونگذارسیستم  اندکرده. برخی کشورهای دیگر تالش گرفته است
(. بازارهای مالی کشور دربرگیرند  بازار پعول،  Singh, 2007: 18برای تغییرات جدید مهیا باشد )

معالی   نیتعأم است و بعرای   مدتکوتاهبازار سرمایه و بازار بیگه هستند. بازار پول، بازار مطالبات 
( و مؤسسعات  17: 1390رود )سعلطانی،  کعار معی  بعه  نشعده ینع یبشیپات تولیدی و تجاری عگلی

 مؤسسعات کنشگران فعال در بازار پول هسعتند. واقعیعت ایعن اسعت کعه       نیترمهم، از 1اعتباری
ی گذشته از نظر تععداد و  هاسالدهند، طی پذیری انجام میکه فعالیت سپرده رمجازیغاعتباری 

از ی  سو تهدیدی برای فعالیت  مؤسساتاند و فعالیت این ی داشتهریچشگگابعاد فعالیت رشد 
اند و از های خرد متکیگسترده به بازار سپرده طوربهی تجاری است که برای تأمین مالی هابان 

سوی دیگر چالشی برای نهادهای قانونگذاری و نظارتی هستند که وظیف  حفظ اعتگاد عگومی به 
 بعر عهعده  ی سالم اقتصادی را هاتیفعالگذاران و اطگینان از انجام از سپردهنظام مالی و حگایت 

 بسیار هاسپرده بازار از غیربانکیمؤسسات  مرکزی، سهم بان  آمار اعالمی از سوی دارند. براساس
درصعد از حجعم    20، حعداقل  1390 سعال  پایعان  بعه  مربعو   آمار براساس است و توجه شایان

 (.1: 1395نعژاد،  اعتبعاری، فعالیعت داشعته اسعت )رحیگعی      ؤسساتمنقدینگی کشور، در بخش 
 کعردن  مجوزدار و فعالیت کردن محدود در مرکزی بان  اقدامات براساس رسدمی نظربههرچند 
یکعی از آاعار مهعم     نیهگچنباشد.  رسیده درصد 10 حدود به آنها سهم ،مؤسسات این از برخی

___________________________________________________________________ 
تنظیم  قانون 1 ماد  در بانکی عگلیات تعریف به نظر و بانکی عگلیات به اعتباری مؤسسات اشتغال به عنایت با .1

 به که دانست نهادهایی تگامی بر ناظر باید را «اعتباریمؤسسات » ،1383 مصوب پولی غیرمتشکل بازار
 ارال  یا و اعتبار و وجوه متقاضیان وکنندگان عرضه میان گریواسطه به مرکزی بان  مجوز با یا قانون موج 
 و اعتبار تعاونی هایشرکت اعتباری، و مالی مؤسسات ،هابان  بنابراین. هستند مشغول بانکی خدمات
لیت و آسی  های حقوقی فعا بوده اعتباری مؤسس  مفهوم در داخل هگگی الحسنه،قرض هایصندوق

 .دشویمدر این نوشتار بررسی و تبیین  مؤسساتاین  رمجازیغ
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بعه عگلیعات    رمجازیغ، اشتغال 1  یا مؤسس  اعتباریبان رمجازیغ سیتأسیی مانند هایانگارجرم
، ضعرورت توجعه بعه اهگیعت     5و اخالل در نظام اقتصعادی کشعور   4یرباخوار، 3، پولشویی2بانکی

است، چراکه بستر فعالیعت   رمجازیغاعتباری متخلف یا  مؤسساتساماندهی و نظارت بر فعالیت 
 ی یادشده باشد.هابزهوقوع  سازهنیزم تواندیمی پولی و بانکی هاحوزهدر  مؤسساتاین 

، این مقاله درصدد پاسعخ بعه ایعن پرسعش اصعلی اسعت کعه از منظعر حقعوقی،          هر حالدر 
چیست؟ و ععدم سعاماندهی ایعن     رمجازیغاعتباری  مؤسساتو فعالیت  سیتأسدالیل  نیترمهم

 ی حقوقی در پی دارد؟ در پاسخ بعه پرسعش معذکور، فرضعی     ها یآسو  هاچالشچه  مؤسسات
نظعارت   نحعو  اصلی پژوهش نگارندگان آن است که ابهعام در معوازین قعانونی و     سؤالمتناظر با 

ی ناشی از قانون تنظعیم بعازار غیرمتشعکل پعولی     هاچالشاعتباری و  مؤسساتبان  مرکزی بر 
بوده  رمجازیغاعتباری  مؤسساتدالیل حقوقی عدم ساماندهی  نیترمهم، از جگله 1383مصوب 

امنیتعی،   مساللاستفاده از ی برای جلوگیری از سوءزیربرنامهیی مانند عدم هاچالشکه به ایجاد 
ی انقباضعی و انبسعاطی در حعوز     هعا استیسی پولی و بانکی کشور، نقض هااستیسانحراف از 

اعتبععاری از حگایععت بانعع  مرکععزی از   مؤسسععاتتخصععیص منععابع مععالی و اطگینععان خععاطر  
 ده است.این مؤسسات منجر ش گذارانسپرده

 -ی، توصعیفی شناسع روشی و از حیع   اکتابخانعه ، هادادهجستار پیش رو، از نظر شیو  گردآوری 
عوامعل حقعوقی   »شعود موضعوع در سعه قسعگت     تحلیلی است و در پاسخ به پرسش مذکور سعی می

اعتبعاری   مؤسسعات ی حقعوقی  هعا  یآسع و  هعا چعالش »و « گیری مؤسسات اعتباری غیرمجعاز شکل
 تحلیل و بررسی شود.« اعتباری مؤسساتاهکارهای قانونی ساماندهی ر»و « رمجازیغ
 

 گیری مؤسسات اعتباری غیرمجاز عوامل حقوقی شکل
بخشی از بازار مالی در اقتصاد کشورها، تنظعیم فعالیعت    عنوانبهبا توجه به نقش مهم بازار پول 

ای از بعازار پعول   ل پولی، حعوزه است. بازار متشک ریانکارناپذبازیگران فعال در این بازار، ضرورتی 
خدمات اعتباری در آن با مجوز مقام ناظر و با نظارت وی مشعغول   کنندگانعرضهاست که تگام 

از سعوی مقعام نعاظر     مأذونمستند بر قوانین موضوعه و  هاتیفعالبه کار هستند و اساساً تگامی 
یا افرادی بدون  مؤسساتاست که  ی از بازار پولاحوزهبازار پولی است و بازار غیرمتشکل پولی، 

___________________________________________________________________ 
 .1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب  42ماد  « ب»موضوع بند  .1

 .1383قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب  1ماد   4موضوع تبصر   .2

 .1386قانون مبارزه با پولشویی مصوب  2موضوع ماد   .3

 .1375قانون تعزیرات مصوب  595موضوع ماد   .4

 .1369قانون مجازات اخاللگران در نظام اقصادی کشور مصوب  1ماد  « ه»و « الف»موضوع بندهای  .5
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کننعد    خعدمات پعولی معی   ارالع مجوز مقام ناظر و بدون هعی  کنتعرل یعا نظعارتی مبعادرت بعه       
 (.146: 1392)مالکریگی و زارعی، 

ی جدی در حوز  ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، عدم تبیین دقیق چیستی خألهایکی از 
متخلعف در   مؤسساتمجاز و چگونگی برخورد با  مؤسساتبا  آنهاغیرمجاز، وجه تگایز  مؤسسات

قانون پولی و بانکی کشور بود. بر این اساس مطابق با پیشنهاد بان  مرکزی جگهعوری اسعالمی   
ایران در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، پس از طر  موضوع و بیان موانع مقرراتعی و  

آن  618و  616حس  مصعوبات شعگار     عگلیاتی برنام  ساماندهی در شورای عالی امنیت ملی،
شورا مقرر شد تا کارگروهی با مسئولیت بان  مرکزی و متشکل از وزارت امعور اقتصعاد دارایعی،    
وزارت کشور، وزارت اطالعات، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظعامی  

ای ساماندهی موارد ویعژه و  ی عگلیاتی برهایهگکاری و ریگمیتصگ منظوربهو دیوان محاسبات 
مالی و اعتباری تشکیل شود و کارگروه مذکور موظف شد ظعرف معدت شعش     مؤسساتفوریتی 

 (.22: 1396ماه نسبت به ساماندهی بازار غیر متشکل پولی اقدام کند )بشیری و عزیزنژاد، 
 خعود  یهاسپرده قبال در کشور، بانکی نظام به رسگی اتصال ، با توجه به عدممؤسساتاین 

 که ایعن مسعئله سعب     نداشته بودند نگه مرکزی بان  نزد سپرد  قانونیعنوان به یاعهیود هی 
. شعود یگذاران مسپرده ریس  افزایش نیز و پولی یهاکل کنترل در مرکزی بان  قدرت کاهش

 بانع   سعوی  ازشعده  مشعاهده  پولی یهاکل شودیم سب  ،مؤسسات این داد  نبودن اختیار در
ایعن امعر موجع      که باشد داشته زیادی فاصل  جامعه، در جریان در نقدینگی به نسبت مرکزی،

 بسعیار  معذکور  مؤسسعات مالکیعت   بر ایعن، سعاختار  . عالوهشودیمی پولی هااستیساختالل در 
 بعا  نی. هگچنندارد وجود اطالعات عگومی افشای برای سهامدار سوی از فشاری و است متگرکز
 مرکعزی  بانع   ،انعد دهیرس ابت به شرکتصورت به غیرمجازمؤسسات  از بسیاری اینکه به توجه
 میزان از شفافی آمار اینکه نتیجه. ندارد رامؤسسات  این ترازنام  بر نظارت اجازه قانون طبق هم
 (.100: 1395نیست )ساالرکیا،  دسترس درمؤسسات  این یهایبده و هاییدارا

 از دسته این فعالیت ساماندهی و اعتبار یهایاونتع و مؤسسات فعالیت بر نظارت راستای در
 ایعن  مطعابق . رسعید  تصعوی   بعه  1383 سعال  در پولی غیرمتشکل بازار تنظیم قانون مؤسسات،

شد. در این  داده قرار مرکزی بان   بر عهد اعتبار یهایتعاون فعالیت و تشکیل بر نظارت قانون،
 خواهیم پرداخت. رمجازیغعتباری ا مؤسساتی ریگشکلعلل حقوقی  نیترمهمقسگت به 

 

 ابهام در موازین قانونی . 1
در عدم تعریف عگلیات بانکی در قوانین تجارت، پولی و  توانیمعلت و ریش  بروز این مشکل را 

وجو کرد. اگر عگلیعات بعانکی   بانکی و عدم تعیین مصادیق آن توسط شورای پول و اعتبار جست
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، اشعخا   شعد یمع آن توسط شعورای پعول و اعتبعار تعیعین      از طریق قوانین تعریف یا مصادیق
ی نیبشیپو عدم  گرفتندیممشگول آن براساس قوانین پولی و بانکی باید از بان  مرکزی مجوز 

ی جدی در این حوزه قلگعداد  خألهااعتباری یکی از  مؤسساتضرورت اخذ اجازه جهت فعالیت 
تحگیعل   منظعور بعه اعتبعاری   مؤسساتی . در واقع، آگاهی از زمان تحقق شخصیت حقوقشدیم

ایعن   رمجعاز یغی هعا تیع فعالابزارهای الزم در سعاماندهی   نیترمهماز  آنهابر  1مسئولیت کیفری
(. ایعن امعر در حعالی اسعت کعه      76: 1396)سگیعی زنوز و هگکعاران،   شودیمقلگداد  مؤسسات
 صعورت بعه  هعا کتشعر و بدون ابت در دفتر ابت  2شرکت عگلی صورتبهاعتباری که  مؤسسات

اند و تحگیل مسعئولیت کیفعری   به عگلیات بانکی اشتغال دارند، فاقد شخصیت حقوقی رمجازیغ
نیست )سگیعی زنعوز و هگکعاران،    ریپذامکاناشخا  حقوقی  عنوانبهاعتباری  مؤسساتبر این 
نیعز   13113قانون تجعارت مصعوب    220ی عگلی یادشده، از شگول ماد  هاشرکت(. 77: 1396

فاقعد   رمجازیغی ردولتیغاعتباری  مؤسساترج است، چراکه پذیرش تحقق شخصیت حقوقی خا
قعانون پعولی و بعانکی کشعور      31ماد  « الف»سابق  ابتی در قال  شرکت تضامنی، مغایر با بند 

 1386قعانون اساسعی مصعوب     44ی کلی اصعل  هااستیسقانون اجرای  5و ماد   1351مصوب 
در قال  شرکت سهامی عام  صرفاًاعتباری  مؤسسات سیتأسادشده، . براساس مواد قانونی یاست

و در خصعو  زمعان آغعاز شخصعیت حقعوقی       اسعت  ریپعذ امکعان یا شرکت تعاونی سهامی عام 
اعتباری، با لحاظ پعذیرش معیعار ابعت، بایعد زمعان ابعت        مؤسساتی تجاری از جگله هاشرکت

 مؤسسعات ان پیدایش شخصعیت حقعوقی   زم عنوانبهرا  هاشرکتابت  ادار مؤسس  اعتباری در 
موضوعی که پس از تصوی  قانون بعازار غیرمتشعکل    4ی مورد پذیرش قرار داد.ردولتیغاعتباری 

___________________________________________________________________ 
شعخص حقعوقی در صعورتی دارای مسعئولیت کیفعری      »، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  143مطابق ماد   .1

 «نافع آن مرتک  جرمی شود...است که نگایند  قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای م

هعا و  کنند و در منافع، زیانی میگذارهیسرماانجام ی  فعالیت مشترک  منظوربهشرکتی است که دو یا چند نفر . 2
یع    آنهعا اند و برحس  موضعوع  ها ابت نشده و فاقد شخصیت حقوقیاند. این شرکتهای شرکت سهیمهزینه

 شوند.شرکت مدنی یا تجاری محسوب می

صعورت  های ایرانی را که با اشتغال به امور تجاری خود را به، تگامی شرکت1311قانون تجارت مصوب  220ماد   .3
های مذکور در قانون تجارت در نیاورده و مطعابق مقعررات مربعو  بعه آن شعرکت عگعل نکنعد،        یکی از شرکت

 آن را مجری دانسته است.های تضامنی در مورد شرکت تضامنی محسوب نگوده و احکام راجع به شرکت
 حقوقعدانان  توجعه  زیر معورد  معیار دو غیردولتی، تجاری هایشرکت حقوقی شخصیت تشکیل زمان خصو  در .4

 شعرکت  عگلعی  تشعکیل  معیعار  خصعو   در. ابعت  .2 ابعت و  بعه  نیاز بدون عگلی تشکیل .1: است قرار گرفته
 هعای شعرکت  تشکیل برای مقرر معیارهای در فاختال به عنایت با شرکت، حقوقی شخصیت آغاز نقط عنوان به

 دیگعر،  سعوی  از حقعوقی  شخصیت تحقق و تشکیل اصطالحات ترادف بر ایقرینه هرگونه توجه عدم و مختلف
 .سعازد معی  مواجه تردید با جدیطور به را حقوقی شخصیت ایجاد معنای در تشکیل کاربرد به مقنن اراد  احراز
 بعا  مقابعل،  دیعدگاه  بعا  مقایسه در ابت از پس تجاری هایشرکت وقیحق شخصیت نظری  تحقق پذیرش لیکن
 ابعت  زمعان  قعرار دادن  معیعار  مخالفعان  و  موافقان دالیل مالحظ  برای. است سازگارتر حقوقی منطق و قواعد
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معاد    3اجرایی تبصعر    نام آیین 5ی اجرایی آن، مطابق ماد  هاهنامآیینو  1383پولی در سال 
هیعأت   03/05/1386مصعوب   قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی 2ماد   2تبصر  « ج»و بند  1

مکلعف بعه    هعا شرکتیادشده، ادار  ابت  مقرر ی شد و براساس نیبشیپوزیران، با نگرشی دیگر 
هرگونه مؤسس  اعتباری  سیتأسصادره توسط بان  مرکزی از متقاضیان  1سیتأسمجوز  مطالب 

 2اعتباری در نظر گرفت. مؤسساتشد و ضگانت اجرای آن را سل  حق فعالیت 
 

 رمجازیغاعتباری  مؤسساتنحوة نظارت بر  در خصوصبهام . ا2
دلیل نبود مقررات بانکی مناس  آغعاز شعده، امعا ایعن     به معگولطور ی بانکی بههابحرانهرچند 
، اسعتقالل و  زیع آمتیموفقی سیاسی تشدید شده است. کلید اصالحات هادخالتدر اار  هابحران

دلیل  نیترمهم(. بر این بنیاد، اولین و Rochet, 2007: 17صالحیت داشتن ناظران بانکی است )
ی خاصعی دارد  هایژگیو، حفظ سالمت و ابات نظام بانکی است. فعالیت بانکی هابان نظارت بر 

گسترش یابد  هابان به دیگر  سرعتبه تواندیمکه در صورت بروز مشکل یا اخالل در ی  بان  
قعرار دهعد؛ بعه چنعین رخعدادی       ریتعأا و  را تحت نظام مالی و اقتصادی کشور مرب تینهاو در 

(. طبق گزارش کگیت  بعال، جلعوگیری   5: 1388پور، )اسدی ندیگویمریس  یا خطر سیستگی 
، بلکه هعدف نعاظران بایعد بعر کعاهش      3از ورشکستگی ی  بان ، نباید هدف ناظران بانکی باشد

 احتگال ورشکستگی ی  بان  متگرکز شود. 
افعزایش نظعارت بانع  مرکعزی،      منظعور بعه ، 1351ی کشعور مصعوب   در قانون پولی و بعانک 

 10اعتباری غیربانکی نیز تعگیم داده شده است. به موج  ماد   مؤسساتاختیارات این بان  بر 
این قانون، بان  مرکزی، مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی 

اعتبعاری از وظعایف و    مؤسسعات و  هعا بان ظارت بر ، ن11ماد  « ب»اقتصاد کشور است. در بند 
اختیارات بان  مرکزی جگهوری اسالمی ایران برای تنظیم نظام پولی و اعتبعاری کشعور اععالم    

این قانون، ابزارهای نظارتی بان   14شده است. در راستای حسن اجرای نظام پولی کشور، ماد  
 م کرده است.مرکزی برای مداخله در امور پولی و بانکی را اعال

                                                                                                                                        
 .18-30: 1393شرکت، ر.ک: پاسبان،  حقوقی شخصیت آغاز نقط عنوان به شرکت

قعانون تنظعیم بعازار     2معاد    2تبصعر   « ج»و بنعد   1معاد    3اجرایعی تبصعر     نام آیین 1ماد  « ه»مطابق بند  .1
، مجوز کتبی بان  مرکزی جهت انجام مراحل مقدماتی مربو  به ابت شرکت سیتأسغیرمتشکل پولی، مجوز 

 یا مؤسسه در مراجع قانونی است.

قعانون تنظعیم بعازار     2معاد    2تبصعر   « ج»و بنعد   1معاد    3اجرایعی تبصعر     نام آیین 5حکم مندرج در ماد   .2
 مؤسسعات و ادار   سیتأسنحو   نام آیین 7هیأت وزیران، عیناً در ماد   03/05/1386غیرمتشکل پولی مصوب 

 هیأت وزیران نیز تکرار شده است. 28/10/1393اعتباری غیردولتی مصوب 

 .2006 ،بال  کگیت مؤار گانه برای نظارت 25اصول  .3
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قانون تنظعیم   2ماد   2تبصر  « ج»و بند  1ماد   3اجرایی تبصر   نام آیین 10مطابق ماد  
 مؤسسعات ی نظعارت بانع  مرکعزی در اساسعنام      نیبشیپ 1386بازار غیرمتشکل پولی مصوب 

در نظعر گرفتعه    مؤسسعات ی  الزام قانونی برای ایعن   عنوانبهآن  ن یزماعتباری و فراهم کردن 
موصعوف، از   نامع  آیعین ه، مواد متعددی از نامآیینده است. در راستای تحقق هدف مذکور در ش

اعتبعاری   مؤسسعات مبین اقدامات نظارتی و انتظامی بان  مرکزی در برابر  15تا  12جگله مواد 
 مؤسساتها و نحو  فعالیت حساب به. اقداماتی مانند اعزام بازرسان برای رسیدگی استمتخلف 

ی مربعو  و انطبعاق   هابخشنامهو  هادستورالعگل، هاهنامآیین، نظارت بر رعایت قوانین، 1ریاعتبا
اعتبعاری   مؤسسعات ، محرومیت دالعم یعا موقعت    2اعتباری با اساسنام  مصوب مؤسساتعگلکرد 

و تعلیعق   4اعتبعاری متخلعف   مؤسسات، لغو مجوز 3متخلف از انجام برخی عگلیات پولی و بانکی
اقدامات نظارتی و انتظامی بان  مرکزی است  نیترمهماز جگله  5رمجازیغ سساتمؤی هاتیفعال

قعانون تنظعیم بعازار     2معاد    2تبصعر   « ج»و بنعد   1معاد    3اجرایعی تبصعر     نام آیینکه در 
 ی شده است.نیبشیپ 1386غیرمتشکل پولی مصوب 

، رمجعاز یغبعاری  اعت مؤسسعات یکی از ابهامات جدی در خصو  نحعو  نظعارت بانع  مرکعزی بعر      
 مؤسسعات . اقتعدار نهعاد نعاظر بعر     اسعت یادشعده   مؤسسات سیتأستگهیدات نظارتی این بان  در زمان 

 سیتأسع  شع  یاندکعه  که این نظارت از هگان ابتدا یعنی زمانی ابدییمکامل تحقق  طوربهاعتباری، زمانی 
 6معؤار دین برای بانکداری مطر  است، اعگال شود. در اصول بنیا نامؤسسی  مؤسس  اعتباری در ذهن 

ی منتشر شده، تصری  شده است کعه بایعد نهعادی بعرای اعطعای مجعوز       الگللنیبکه توسط بان  تسوی  
و ادار   سیتأسع وجود داشته باشد و این نهاد باید اختیار تعیین معیارهای حداقلی بعرای اعطعای مجعوز،    

 و تأسعیس  نحعو   هنامع آیعین  11معاد    (. در این خصو ،161-162: 1391بان  را داشته باشد )السان، 
 :  7مقرر کرده بود 12/08/1388غیردولتی مصوب  اعتباری و مالی مؤسسات وها بان  ادار 

___________________________________________________________________ 
قعانون تنظعیم بعازار     2معاد    2تبصعر   « ج»و بنعد   1معاد    3اجرایی تبصر   نام آییناجرایی  نام آیین 12ماد   .1

 .1386غیرمتشکل پولی مصوب 

قعانون تنظعیم بعازار     2معاد    2تبصعر   « ج»و بنعد   1معاد    3اجرایی تبصر   نام آییناجرایی  نام آیین 13ماد  . 2
 .1386غیرمتشکل پولی مصوب 

قعانون تنظعیم بعازار     2معاد    2تبصعر   « ج»و بنعد   1معاد    3اجرایی تبصر   نام آییناجرایی  نام آیین 14ماد   .3
 .1386غیرمتشکل پولی مصوب 

قعانون تنظعیم بعازار غیرمتشعکل پعولی       2معاد    2تبصر  « ج»و بند  1ماد   3تبصر  اجرایی  نام آیین 15ماد   .4
 .1386مصوب 

قعانون تنظعیم بعازار     2معاد    2تبصعر   « ج»و بند  1ماد   3جرایی، تبصر  ا نام آیین 16و ماد   15تبصر  ماد   .5
 .1386غیرمتشکل پولی مصوب 

6. Core Princilpes For Effective Banking Supervison 

هیعأت   28/10/1393اعتباری غیردولتی مصوب  مؤسساتو ادار   سیتأس نحو  نام آیینه به موج  نامآییناین  .7
 است.وزیران نسخ شده 
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 و داخعل  در غیردولتعی  اعتبعاری  مؤسسعات  وهعا  بان  واحدهای و شع  گسترش و ایجاد»
 «.بود خواهد مرکزی بان  اجاز  کس  مستلزم کشور از خارج

یکعی از ابزارهعای    عنعوان بعه نیروی انتظامی  تنهانهکلیف قانونی مذکور، ی تنیبشیپبا وجود 
ی انجام نداده است، بلکه فقدان اعگال حداقل لعوازم  درستبهاجرایی بان  مذکور، وظایف خود را 

ی مؤسسعات الزم در فرایند اعطای مجوز یعنی ارزیابی ساختار مالکیعت و نحعو  معدیریت چنعین     
یمع شعگار  به رمجازیغ مؤسساتی این ریگشکلدالیل حقوقی  نیترمهمتوسط بان  مرکزی از 

. لزوم احراز معیارهایی مانند داشتن حداقل سرمایه، صالحیت هیأت معدیره، داشعتن برنامع     رود
عگلیاتی، سازمان منظم بازرسی و نظارت داخلی، مدیریت ریس  و سازماندهی هدفگنعد منعابع   

و استگرار مجوز فعالیت ی  مؤسس  اعتبعاری قلگعداد   اعتباری از جگله الزامات صدور  مؤسسات
 محقق نشده است.  وجه یهبهکه این مهم  دشویم

اعتبعاری   مؤسسعات یکی دیگر از ابهامات جدی در خصو  نحو  نظارت بانع  مرکعزی بعر    
قانون پولی و بعانکی کشعور،    44مطابق ماد   1.است، ضعف ارکان نظارتی بان  مرکزی رمجازیغ

از قانون پولی و بانکی کشور و سعایر   هابان ، مرجع رسیدگی به تخلفات 2هابان ی هیأت انتظام
، انتظامی هیأت ترکی  حوز ها در سه . انتقاداتی جدی به عگلکرد این هیأتاستقوانین مربو  

 .استوارد  هابان  تخلفات به رسیدگی هیأت و فرایند این عگلکرد شفافیت
 از نفر ی  با وجود عضویت که است آنتوجه  جال  نکت  انتظامی، هیأت ترکی  خصو  در
 معاونت از یاندهینگا هی  ،هابان  منافع حافظعنوان به انتظامی هیأت در 3هابان  عامل مدیران
 در( دارد اختیعار  در راها بان  تخلفات خصو  در اطالعات نیترقیدق که) مرکزی بان  نظارت

___________________________________________________________________ 
 شورای رهبری، معظم مقام ابالغی پنجم برنام  کلی یهااستیس به استناد با و توسعه پنجم برنام  قانون 97 ماد  . وفق1

 و پولی نهادهای بر نظارت تقویت جهت در مرکزی بان  ساختار اصال  به موظف برنامه، یهاسال طی اعتبار و پول
 کل ادار  ارتقای و نظارت معاونت ایجاد مرکزی، بان  .است شده ورکش اقتصادی کالن اهداف تحققمنظور به مالی

این معاونت به دو ادار  کل نظارت بر که  شگردبرمی 97 ماد  اجرای راستای در خود اقدامات جزء را معاونت به نظارت
 .شودیماعتباری و مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، تقسیم  مؤسساتو  هابان 

 و پعول  شعورای  اعضعای  از نفعر  ی  وها بان  عامل مدیران از نفر ی  کل، دادستان نگایند  از هابان یأت انتظامی ه .2
 انتظعامی  هیعأت  احکعام . دارد را هیعأت  دادسعتان  سگت بان ، کل دبیر و است شده تشکیل شورا انتخاب به اعتبار
 .است قطعی شورا رأی و بود خواهد عتبارا و پول شورای در تجدیدنظر قابل ابالغ تاریخ از روز ده ظرف

 تولیعدی  های طر  اجرای در تسریع و طر  هایهزینه کاهش و بانکی تسهیالت اعطای تسهیل قانون 6 ماد  حس  .3
 و منحعل ها بان  عالی شورای اسالمی، شورای مجلس 05/04/1386 مصوب هابان  کارایی و مالی منابع افزایش و

 پعولی  قعانون  44 معاد   2 تبصر  اجرایینام  آیین در زمینه هگین در. شد واگذارها بان  مدیر  هیأت به آن وظایف
 و پعول  شعورای  جلسع   چهعارمین  و بیست و یکصد و هزاری  در کهها بان  انتظامی هیأت موضوع کشور، بانکی و

 اسعت کعه   شعده  مقعرر  «هابان  عالی شورای اعضای از نفر ی » یجابه رسید، تصوی  به 25/12/1389 در اعتبار
 باشد. داشته حضورها بان  انتظامی هیأت ترکی  در «هابان  عامل مدیران از نفر ی »
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متعولی   عنعوان بهحالی است که معاونت نظارت بان  مرکزی  این امر در .ندارد حضور هیأت این
و سپرده شعدن اختیعارات نظعارتی بعه هیعأت       استنیازمند اختیارات نظارتی  هابان نظارت بر 

انتظامی و عدم عضویت قانونی معاونت نظارت بان  مرکزی در این هیأت، سب  کعاهش تعوازن   
ا که مرکع  از چهعار نفعر بعوده و یکعی از      هترکی  فعلی این هیأت نیهگچننظارتی شده است. 
تععارض   اوالًاسعت. چراکعه    1تععارض منعافع   د یپد، مصداق بارز هاستبان اعضای آن، نگایند  

منافع، موقعیتی است که منفعت شخصی شخص یا سعازمان در تععارض بعا وظعایف وی باشعد؛      
  در آن دخیل و یی است که منفعت شخص یا اشخا  االهایریگمیتصگوظایفی که مربو  به 

در ترکیع    هابان (. در فرض حضور نگایند  68: 1398معارض با آن است )پاشایی و معتگدی، 
عضعو هیعأت    عنعوان بهدر تعارض با وظایف وی  هابان هیأت انتظامی، منفعت شخصی نگایند  

معتهم یعا   ، هعا حعوزه کنترل تعارض منعافع در تگعامی    منظوربه اصوالً، اًیاان؛ هاستبان انتظامی 
در  هابان  ند ینگانگایند  متهم نباید در جایگاه قضاوت قرار بگیرد. این در حالی است که حضور 

یمنظارت  حوز ، در االثاً، ناقض اصل عقالیی مذکور است؛ هابان ترکی  اعضای هیأت انتظامی 
امعر در   رساند. ایعن  حداقل بهاحتگال تصاح  مقام ناظر توسط اشخا  تحت نظارت را  ستیبا

مقعام نعاظر    2در ترکی  هیأت انتظامی، احتگعال تصعاح    هابان حالی است که حضور نگایند  
 انجامعد یمع و به تضعیف نظارت هیعأت یادشعده    دهدیمتوسط اشخا  تحت نظارت را افزایش 

ی پولی و بانکی و نظارت بعر  استگذاریسعدم ارتبا  میان  نیهگچن: مصاحبه(. 1398)خسروی، 
از دیگر علل بروز پدید  تعارض منافع باشد، چراکه در فرض تبانی میعان بانع     تواندیم هابان 

را  هابان اعتباری، بان  مرکزی مگکن است اعتبار و شهرت  مؤسساتو  هابان مرکزی با سایر 
ی کالن پولی و ارزی از سوی هااستیسهگانند اعتبار و شهرت خود بداند و در عگل موارد نقض 

تنظیم و اععالم دارد. یعا    هابان ی مذکور را در راستای منافع هااستیساعالم نکند یا  را هابان 
ی و نظارت خود سوء استفاده کنعد و بعدون اسعتدالل    استگذاریس، امکان دارد از اختیار عکسبه

بر این، (. عالوه78: 1395ی پولی و ارزی کند )السان، هااستیسرا متهم به نقض  هابان صحی ، 
 از یکعی کعه   آن توسعط  گرفتهانجام اقدامات به نسبت یرساناطالع و هیأت عگلکرد این یتشفاف

 گعزارش  گونعه  یه حاضر حال در ، بسیار ضعیف است وهاستمجازات بازدارندگی کاهش عوامل
 مرکزی بان  توسط ،هابان  انتظامی هیأت عگلکرد خصو  در مکتوب موردی حتی یا یادوره

 بان  مرکعزی،  مقامات پراکند  یهامصاحبه و خبرها به مراجعه با تنها واقع در. شودینگ منتشر
 گعزارش  طبق .دارد وجود هیأت این فعالیت دربار  غیردقیق و کلی بسیار اطالعات کس  امکان
 و «پارسعیان  بانع  » تخلف پروند  دو تنها ،1390 سال از قبل یهاسال تگام طی مرکزی، بان 

: 1395است )روحعانی و پرهیزکعاری،    شده بررسی انتظامی هیأت رد «توسعه اعتباری مؤسس »

___________________________________________________________________ 
1. Conflict of interets 
2. Risk of capture 
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 1351در سال  هابان ی هیأت انتظامی نیبشیپدیگر آن است که با وجود  تأملقابل  نکت (. 32
قانون پولی و بعانکی کشعور بعا     44ماد   2اجرایی تبصر   نام آییندر قانون پولی و بانکی کشور، 

و چهارمین جلس  شورای پول و اعتبار در  صد هزار و یدر ی « هابان هیأت انتظامی »موضوع 
اجرایی یکعی از   و یشبه تصوی  رسیده و این موضوع موج  معطل ماندن  25/12/1389تاریخ 

ها نیز نهادهای حاکگیتی نظارت در بان  مرکزی شده است. در خصو  عگلکرد هیأت نیترممه
ظارت بان  مرکزی و برخورد با متخلفان در نظام بانکی باید به این مسئله توجه کرد که فرایند ن

هم از منظر آیین و تشریفات رسیدگی و هم از جنب  موارد معاهوی فراینعدی بسعیار پیچیعده و     
زمانی میان زمان وقوع تخلف و زمان اعگال مجازات، بسیار طوالنی است که  فاصل  1.است برزمان

در هعر   نیهگچندر سیستم بانکی منجر شده است.  هامجازاتاین مسئله به کاهش بازدارندگی 
دلیل عدم حضور نگایندگان معاونت نظارت )مرجع تشخیص و مرحله از بررسی مجدد پرونده به

اعالم تخلف اولیه( در ترکی  اعضای هیأت انتظعامی، امکعان تخفیعف مجعازات یعا حتعی تبرلع         
 مؤسس  اعتباری متخلف نیز وجود دارد.

اعتباری، فقدان الزام کافی بعرای   مؤسساتی بان  مرکزی در نظارت بر ی جدهاضعفاز دیگر 
اعتباری توسط شورای پول و اعتبار و ععدم نظعارت بانع  مرکعزی بعر       مؤسساتتصوی  اساسنام  

هعا  بانع   نیهگچنع (. 39: 1395نعژاد،  معذکور اسعت )رحیگعی    مؤسساتاجرای صحی  اساسنام  
 در را خعود  نزد اشخا  یهاسپرده اخصطور به و ادشدهجیا یهایبده از نسبتی هگواره اندموظف
 تسعهیالت  حجم قانونی سپرد  نسبت افزایش طریق از مرکزی بان  2.مرکزی نگهداری کنند بان 

 سپرد  میزان. کندیم منبسط راها بان  اعتبارات آن، کاهش طریق از و را منقبضها بان  اعطایی
___________________________________________________________________ 

نحو اسعت کعه در مرحلع  نخسعت، معاونعت نظعارت       فرایند نظارت بان  مرکزی و برخورد با متخلفان در نظام بانکی بدین .1
کنعد،  دهد و درخواست برخورد بعا تخلعف را از معاونعت حقعوقی تقاضعا معی      تخلف بان  را تشخیص میبان  مرکزی، 

کنعد و در فعرض احعراز تخلعف بانع ،      سپس معاونت حقوقی بان  مرکزی، درخواست معاونت نظعارت را بررسعی معی   
شعود و  بررسی معی  هابان امی . در مرحل  سوم، مسئله در هیأت انتظددهیمارجاع  هابان پرونده را به هیأت انتظامی 

چنانچه به صدور حکم بر تخلف مؤسس  اعتباری منجر شود، پرونده در فرض تجدیعدنظرخواهی مؤسسع  متخلعف بعه     
. در مرحل  چهارم شورای پول و اعتبار بعه درخواسعت تجدیعدنظرخواهی رسعیدگی     شودیمشورای پول و اعتبار ارجاع 

خعواهی از رأی شعورای معذکور،    ، پرونعده جهعت فرجعام   هعا بان أت انتظامی حکم صادره از هی دییتأکند. در فرض می
ظرف سه ماه از ابالغ رأی شورا، قابل طر  در شع  دیوان ععدالت اداری اسعت. در مرحلع  پعنجم نیعز دیعوان ععدالت        

واسعت  قانون تشعکیالت و آیعین دادرسعی دیعوان ععدالت اداری، بعه دادخ       63و ماد   10ماد   2اداری در راستای بند 
. چنانچه در این مرحلعه نیعز توسعط    کندیماعتراض مؤسس  اعتباری متخلف به طرفیت شورای پول و اعتبار رسیدگی 

شع  دیوان، حکم به رد شکایت صادر شود، تجدیدنظرخواه ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ رأی شععب  بعدوی، فرصعت    
 تجدیدنظرخواهی در شع  تجدیدنظر دیوان را خواهد داشت.

، «1388معالی و اعتبعاری غیردولتعی مصعوب      مؤسساتو  هابان و ادار   سیتأسنحو  »نامه آیین 8مطابق ماد  . 2
  گزارش دربار  آن شعده بودنعد، العزام بعه پرداخعت      ارالاعتباری ملزم به رعایت و  مؤسساتیکی از مواردی که 

 های قانونی به بان  مرکزی بود.سپرده
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 دارد، اقتصعاد  در تعورم  ایجعاد  در کعه  نقشعی  و نقعدینگی  لیعد تو میزان دلیلبه هابان  برای قانونی
 کعه  ییهعا صعندوق  و مؤسسعه  هزار چندین وجود اما. است مرکزی بوده بان  نظارت تحت هگواره

 یهعا تیع فعال ریس  ندارد، چندانی کنترل آنان بر فعالیت مرکزی بان ... و ماهیت تعداد،  واسطبه
 پعونزی درآمعده   شعکل  به گاه مؤسسات این تداوم فعالیت. دهندیم افزایش را مردم برای اقتصادی

از محل منافع حاصل از یع  فعالیعت اقتصعادی کعه      گذارانهیسرمای آنکه سود جابهچراکه  است،
گیعرد، پرداخعت شعود، جریعان نقعدی ناشعی از هگعان وجعوه         توسط شخص یعا بنگعاه انجعام معی    

اولیعه   گذارانهیسرما، به شده پرداختعدی ب گذارانهیسرماشده یا وجوهی که توسط یگذارهیسرما
یگعذار هیسعرما و  هعا تیفعالهایی که توسط عایدی ارال جدید با  گذارانهیسرماو  شودیمپرداخت 

: 1395)اسعفندیاری،   1خورنعد یمشوند و فری  می  یتحری دیگر قابل اراله و تضگین نیستند، ها
معذکور،   مؤسسعات  مؤسسعان ، چراکعه  اسعت باری (. نتیج  این مسئله افزایش زیان مؤسس  اعت72

تعا زمعانی ادامعه پیعدا کعرده       مؤسساتنکرده و فعالیت این  نیتأمسرمایه اولیه موسسه اعتباری را 
از محعل   متعلعق بعه اضعاف  سعودهای     شعده تلعف ی قبلعی  هاسپردهیعنی هگان  هایکسراست که 
 مشهور اسعت. ایعن امعر در    2«پونزیبازی »شود. این مسئله در اقتصاد به  نیتأمی جدید هاسپرده
اعتباری به پرداخت سپرد  بانکی نعزد   مؤسساتی حقوقی ناشی از عدم الزام خألهاکه  است حالی

  ضعابط یببه خلق  مؤسساتبان  مرکزی در اعگال نظارت بر این  بان  مرکزی و رویکرد منفعالن 
 (.  40: 1395نژاد، شده است )رحیگی ی مالی منجرهابحرانپول و ایجاد 

اعتباری، اتکعای   مؤسساتنظارت بان  مرکزی بر  حوز ی هاچالشیکی دیگر از  رسدیمنظر به
کعه   انعد دهیع عقی باشعد. برخعی بعر ایعن     قانونگذاری حکومتی در نظارت و هااستیسبه  ازحدشیب
ی سعاز فشفایی استفاده کرد که مبتنی بر افشا و هادستورالعگلی سیاست اشتباه باال، باید از جابه

و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصعی   هابان دهی به بخش خصوصی جهت کنترل اطالعات، قدرت
 (.Barth et al., 2002: 25باشد ) هابان جهت کنترل توسعه، عگلکرد و پایداری 

___________________________________________________________________ 
صعورت  مدت یا سودهایی بعه غیرعادی باال در کوتاه طوربهصورت سودهایی به معگولر طوها بهجریان این عایدی .1

. دالگی بودن سودهای تبلیغی نیز نیازمند ی  جریان نقعد فزاینعده اسعت، زیعرا     شودیماابت و بادوام پیشنهاد 
رو نابع بعا معانع روبعه   بیشتر از مبلغ دریافتی از آنهاست و هر زمان که تزریق م گذارانهیسرمامبلغ پرداختی به 

 پاشد.شود، بان  یا مؤسس  اعتباری از هم فرو می

به این ترتی   ،توسط اشخا  حقیقی یا حقوقی است یگذارهیسرمانقشه یا بازی پُونزی نوعی کالهبرداری در  .2
 معگول برای جذبطور بهو  شودیمگذاران جدید پرداخت سپرده  قدیگی با سپرد گذارانسپردهکه سود 

قرض خود را  ،رندهیگقرض ،ترسادهعبارت . بهشودیمبیشتر سودهای باالتر و غیرمتعارف پیشنهاد  یهاسپرده
بار توسط . این روش برای نخستینابدییمو این روند هگچنان ادامه  دهدیمبا قرض از شخص دیگری پس 

ست که به هر دلیلی روند ا ن بازی کافیکار گرفته شد. در ایبه 1920بازرگان ایتالیایی چارلز پونزی در سال 
 ،رندهیگقرضیا  ریپذسپردهدر آن صورت با ورشکستگی  ،کند یا متوقف شود یدهقرضیا  یگذارسپرده
 .بیشترین زیان را خواهند دید دهندگانقرضیا  گذارانسپردهآخرین 
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 ی ناشی از اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی هاچالش. 3
، سعاماندهی فعالیعت بعر    1383یرمتشعکل پعولی در سعال    هدف تصوی  قانون تنظعیم بعازار غ   نیترمهم

ی هعا صعندوق فعالیت بازار غیرمتشکل بود. در مقدم  توجیهی الیح  پیشنهادی، دامن  شگول الیحه بعه  
یی که به انواع عگلیات بعانکی مبعادرت   هاشرکتو  مؤسساتی تعاونی اعتباری و هاشرکت، الحسنهقرض

اشعخا  حقیقعی یعا حقعوقی کعه بعه       »این قانون از عبارت  1ر ماد  ، اختصا  یافته بود، اما دورزندیم
دامن  شعگول چتعر نظعارتی     تقنین مبین افزایش و یشاستفاده شد که این « عگلیات بانکی اشتغال دارند

(. 5: 1381ی اقتصادی بازار غیرمتشکل پولی است )مبصر و حکیم شوشعتری،  هاتیفعال بان  مرکزی بر
به موج  قعوانین خعا     قبالًیی که هاصندوقو  هابان »ذکور مقرر کرده است: قانون م 1ماد   1تبصر  

ایعن تبصعره، بعه اسعتثنا کعردن      «. براساس مفاد هگان قوانین ادام  فعالیت خواهنعد داد  اندشده سیتأس
از قانون مذکور اشاره دارد. لفظ قوانین خا  در این تبصره واجد ابهعام اسعت.    هاصندوقو  هابان برخی 

یی دانست که قعوانین خاصعی در مجلعس    هاصندوقو  هابان از جهتی این تبصره را فقط شامل  توانیم
 سیتأسع سعب  نبعود قعانونی خعا  بعرای      وضع شده اسعت کعه در ایعن صعورت بعه      آنها سیتأسبرای 

، ایعن نهادهعا مشعگول    هعا یصعراف ی لیزینگ و هاشرکتی اعتباری، هایتعاون، الحسنهقرضی هاصندوق
گفعت کعه چعون هعی  قعانون دیگعری دربعار          تعوان یم. از سوی دیگر شوندینگقانون مذکور  1 تبصر 
، قعانونی خعا    هعا صعندوق وجود نعدارد، قعانون تجعارت بعرای ایعن       الحسنهقرضی هاصندوق سیتأس

 .ندشویمقانون مزبور  1ماد   1مشگول تبصر   هاصندوقمحسوب شده و در نتیجه 
ی که برخی نهادها را از قانون با بیان اهتبصر، وجود استل صحی  کدام استدال نکهیافارغ از 

، زیرا اسعتفاده از عبعارات   است، نشان از وجود ایراد در قانون کندیم مستثناعباراتی قابل تفسیر 
 .  شودیمکند و سب  نقض غرض قانونگذار ، باب تفسیر را باز می یرصریغ

قعانون تنظعیم بعازار غیرمتشعکل پعولی       1معاد    2  انتقاد وارد  دیگر، عدم اجرای کامل تبصعر 
. به موج  این تبصره، در صورت احراز تخلف توسط بان  مرکعزی، ایعن   استتوسط بان  مرکزی 

اعتباری متخلف اقدام کنعد و نیعروی انتظعامی نیعز      مؤسساتنسبت به تعلیق مجوز  تواندیمبان  
اختیعار   رغمیعلالزم با بان  مرکزی است. مکلف به جلوگیری از ادام  فعالیت متخلفان و هگکاری 

اعتبعاری   مؤسسعات به بان  مرکعزی در خصعو  متوقعف سعاختن فعالیعت       قانونگذارصریحی که 
 کعامالً نیروی انتظامی داده است، در عگل بان  مرکزی با رویکعردی   نامأمورمتخلف با استگداد از 

، تنهعا بعه اععالم    رمجازیغاعتباری  اتمؤسستعطیلی  منظوربهمنفعالنه و بدون اتخاذ اقدامی عگلی 
ی در دیگعر  گعذار سعپرده اعتباری مجاز اکتفا کرده و با تحعذیر معردم از    مؤسساتو  هابان اسامی 
را متوجعه خعود    مؤسسعات ی در ایعن  گذارهیسرمااعتباری، مسئولیت و عواق   مؤسساتو  هابان 

نیروی انتظعامی   صراحتقانون مذکور، به 2ماد   1با اینکه تبصر   نیهگچن 1.داندیم گذارانسپرده

___________________________________________________________________ 
رسانی سازی و اطالعدر راستای شفاف»دارد: اعالم می www.cbi.ir رسانی بان  مرکزی ایران به نشانیپایگاه اطالع .1
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بعه   رمجعاز یغاعتبعاری   مؤسسعات را مکلف به هگکاری با بان  مرکزی و مگانعت از ادامع  فعالیعت   
 32و  29، 28نیروی انتظامی بعه موجع  معواد     نامأموردرخواست بان  مرکزی کرده است، لیکن 

ده و تنها تحت ریاسعت و  ، ضابط دادگستری محسوب ش1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
 نامعأمور اند. ضگن اینکه نظارت و تعلیگات مقامات قضایی مکلف به اجرای دستورهای مقام قضایی

نیروی انتظامی در مقام عگل نیز تنها خود را مکلف به تبعیت از دستورهای مقام قضایی دانسعته و  
 مؤسسعات ن فعالیعت  خود را ملزم به اجرای دسعتورهای بانع  مرکعزی در زمینع  متوقعف سعاخت      

کعه   آنهعا اعتباری و حکم بعه تعلیعق فعالیعت     مؤسسات. احراز تخلفات دانندینگ رمجازیغاعتباری 
انتظامی به تبعیت محض از دستورهای بانع    نامأمورماهیت قضایی دارد و هگچنین مکلف کردن 

می پیش . مراجعه به مشرو  مذاکرات مجلس شورای اسالاستمرکزی خالف اصل تفکی  قوا نیز 
کعه واگعذاری حکعم بعه تعلیعق فعالیعت        سعازد یماز تصوی  قانون بازار غیرمتشکل پولی مشخص 

به بان  مرکزی، معورد مخالفعت یکعی از نگاینعدگان مجلعس شعورای        رمجازیغاعتباری  مؤسسات
ی ضگانت اجرای مناس  بعرای توقعف فعالیعت    نیبشیپعدم  نیهگچن 1اسالمی نیز قرار گرفته بود.

. براسعاس حکعم   اسعت قعانون معذکور    1ماد   2رمجاز از دیگر انتقادات وارد بر تبصر  غی مؤسسات
غیرمجعاز بنعا بعه درخواسعت بانع        مؤسسعات قانون یادشده، فعالیعت   1ماد   2مندرج در تبصر  

  نیروی انتظامی متوقف خواهد شد. این در حالی است که فعالیت اشخا  موضوع لیوسبهمرکزی 
متوقف نخواهد شد و اشخا  مذکور  لزوماًکان فعالیت توسط نیروی انتظامی، م پلگپاین قانون با 

 ی دیگر به فعالیت عگلیات بانکی ادامه دهند.هاروشبه  توانندیم
قانون پولی و بانکی کشور، حعق تعطیلعی و توقعف     42ماد  « ب»در بند  قانونگذار نیهگچن

رکعزی سعل  کعرده و آن را در اختیعار     را از بان  م رمجازیغاعتباری  مؤسساتمستقیم فعالیت 
موقت و تعا تعیعین تکلیعف     صورتبهدادستان گذاشته که با درخواست بان  مرکزی عنداالقتضا 

 2نهایی در دادگاه، دستور توقف فعالیت مؤسس  غیرمجاز را صادر خواهد کرد.

                                                                                                                                        
 آنهاو فعالیت  سیتأساعتباری و سایر نهادهایی که مجوز  مؤسساتو  هابان صحی  به هگوطنان گرامی، فهرست 

اند، به شر  زیر است. توجه به این مهم ضروری است که توسط بان  مرکزی صادر شده و تحت نظارت قرار گرفته
تباری یا سایر نهادهایی که نامشان در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بان  نبوده و اع مؤسساتو  هابان 

 «اند.مراجعه داشته مؤسساتکه به این  شودیممستقیگاً متوجه کسانی  آنهامسئولیت ناشی از عگلکرد ناصحی  
متخلف  مؤسساتبت به تعلیق مجوز نس تواندیمهم عنوان شده که بان  مرکزی  2در تبصر  ی  ماد  »............ 1

اقدام کند. در این مورد نیروی انتظامی جگهوری اسالمی ایران مکلف به جلوگیری از ادام  فعالیت متخلفین 

کنم هگان تذکری که من در ارتبا  با صندوق های قرض الحسنه عرض کردم شرایط بلبشویی بوده و فکر می

آورد به جهت اینکه خود بان  مرکزی در آن صورت در مقام پولی و اعتباری پیش می  مؤسساترا برای 

 (.27: 1383)روزنام  رسگی، « قاضی حکم خواهد کرد و نیروی انتظامی هم جلوگیری خواهد کرد.......
یمدر صورت اقتضا دادستان ».....دارد: اشعار می 1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب  42ماد  « ب»بند  .2
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و ععدم   اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پعولی  نام آیینقصور هیأت وزیران در تصوی  
یادشعده، یکعی دیگعر از     نامع  آیعین قید مهلت زمانی توسط مجلس شورای اسالمی جهت وضعع  

این قانون، مجلس شعورای اسعالمی،    1ماد  3انتقادهای جدی بر قانونگذار است. براساس تبصر  
، فعالیت و نظارت بر اشخا  موضوع این قعانون  سیتأساجرایی ناظر بر  نام آیینوظیف  تصوی  

عهد  هیأت وزیران نهاده، اما برای زمان تصوی  آن مدتی تعیین نکرده است. ایعن امعر در   را به 
االاعر اععالم شعده بعود و     قانون یادشده، قوانین معارض قبلی، ملغی 5حالی است که مطابق ماد  

کننعد   ه جهت اجرایی شدن مقعررات و احکعام منعدرج در آن، تضعگین    نامآیینتصوی   ضرورتاً
 .دشیمصوی  این قانون محسوب ذاتی ت اهداف

بعه   رمجازیغمداومت در اشتغال »، بزهی تحت عنوان 1قانون مزبور 1ماد   4براساس تبصر  
مورد تقنین قرار گرفته است. موضوع این جرم عبارت است از اخعتالل در نظعام   « عگلیات بانکی

عتبعاری فاقعد مجعوز    ا مؤسسعات پولی و بانکی کشور که در نتیج  ادام  فعالیت بانکی غیرمجاز 
(. از جگله شرایط الزم برای تحقعق جعرم   281: 1395)سگیعی زنوز و هگکاران،  شودیمحاصل 

مزبور، بانکی بودن عگلیات شخص حقیقی یا حقوقی، عدم اخذ مجوز فعالیعت از بانع  مرکعزی    
تحت عنوان موجود یا عنوان مناس  دیگر و اعالم قبلی بان  مرکزی دایعر بعر متوقعف سعاختن     

 . استمذکور به عگلیات بانکی،  مؤسساتاشتغال 
کعه دارای شعروطی باشعند. یکعی از      شوندیممطابق این تبصره، اشخاصی مشگول مجازات 

اشتغال اشخا  حقیقی یا حقوقی به عگلیات بانکی در زمعان تصعوی  قعانون    »شرو  ذکرشده، 
 است.« تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

اعتباری که پس از تصوی  قانون تنظعیم بعازار    مؤسساتبنابراین، خروج موضوعی و حکگی 
بعه   رمجعاز یغمداومت در اشتغال »، از جرم کنندیمغیرمتشکل پولی، مبادرت به عگلیات بانکی 

هعدف قعانون معذکور یعنعی سعاماندهی بعازار        نیتعر مهعم و مجازات آن، نعاقض  « عگلیات بانکی
 .استغیرمتشکل پولی 

بعه موجع     صعرفاً بانکی اشعخا  حقیقعی و حقعوقی     زرمجایغتوقف فعالیت »لحاظ شر   
، اسعت قعانون معذکور    1معاد    4یکی دیگر از انتقادات وارد به تبصعر   « درخواست بان  مرکزی

                                                                                                                                        
ت بان  مرکزی جگهوری اسالمی ایران، موقتا دستور تعطیل مؤسسه را تعیین تکلیف نهایی به درخواس تواند

 «آن از سوی دادگاه بخواهد....

اشخا  حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به »قانون بازار غیرمتشکل پولی،  1ماد   4مطابق تبصر   .1

فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناس   که موفق به اخذ مجوزعگلیات بانکی اشتغال دارند، درصورتی

االجرا شدن این قانون نشوند، بنابر اعالم بان  مرکزی جگهوری اسالمی دیگر ظرف شش ماه از تاریخ الزم

ایران، حق ادام  فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم، در صورت شکایت بان  یادشده از 

 «ه مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.دار بطریق مقامات قضایی صالحیت
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توسعط ایعن اشعخا ، ععدم امکعان متوقعف        گذارانسپردهبا توجه به امکان تضییع حق  چراکه
واردی کعه بانع  مرکعزی بعا     در مع  ژهیع وبهبانکداری  عرص در  رمجازیغساختن فعالیت اشخا  

، توجیهدکنینگرویکردی منفعالنه درخواست متوقف ساختن فعالیت اشخا  غیرمجاز را اعالم 
اعالم مگنوعیت فعالیت، به اشخا  حقیقعی و حقعوقی    کهیدرصورت. حتی رسدیمنظر ناپذیر به

شعکایت کیفعری    ، تنها در صورتمؤسساتاطالع داده شده باشد نیز ادامه فعالیت این  رمجازیغ
منظعور از اشعخا  حقعوقی     رسعد یمع نظر به نیهگچن 1بان  مرکزی قابل تعقی  کیفری است.

و اعضای هیعأت معدیر  بانع  یعا مؤسسع        رعاملیمدمتخلف مذکور در تبصر  موصوف، شخص 
و مسعتقیم   معؤار نقعش   رمجعاز یغاعتباری باشند که در تصگیم به ادام  فعالیت شخص حقوقی 

معور    320و  22/02/1394معور    131ی شعگار   هعا دادنامعه ایعن امعر نیعز،     دیع مؤ. اندداشته
. براسععاس مفععاد اسععتهیععأت تخصصععی اقتصععادی مععالی دیععوان عععدالت اداری   26/06/1394

نیز جزء مصادیق اشخا  حقعوقی   هابان و اعضای هیأت مدیر   رعاملیمدی یادشده، هادادنامه
 1359مصوب  هابان ونی مگنوعان خروج بدهکاران نیز تحت شگول احکام الیح  قان آنهابوده و 

 . اندگرفتهشورای انقالب قرار 
هشعدار دادن بعه    درصدد، 1383قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب  رسدیمنظر به

مجوز فعالیعت و قعرار گعرفتن     ترعیسراخذ هرچه  منظوربهاعتباری فاقد مجوز فعالیت  مؤسسات
 4و  2ی هعا هتبصعر در  ماههششی ی  و هامهلترکزی بوده و تعیین تحت چتر نظارتی بان  م

 نامعأمور به بان  مرکزی با استگداد از  مؤسساتاین قانون و تفویض اختیار تعطیلی این  1ماد  
اعتبعاری   مؤسسعات در برخعورد بعا    قانونگعذار ی زدگع شعتاب نیروی انتظامی، مبین فوریت امر و 

ی توسعع   هابرنامهتوسط قانون احکام دالگی  1395در سال  است و الحاقات این قانون رمجازیغ
در سعاختار   مؤسساتی این رقانونیغضرورت مقابله با بحران مالی ناشی از فعالیت  دیمؤ، 2کشور

 . استنظام بانکی کشور 
 

___________________________________________________________________ 
 42نیز وارد است. قانونگذار در تبصر  ماد   1351در قانون پولی و بانکی کشور مصوب  قانونگذاراین ایراد به  .1

به عگلیات بانکی را منو  به طر   رمجازیغاین قانون، تعقی  کیفری اشخا  متخلف تحت عنوان اشتغال 
 ه است.شکایت بان  مرکزی کرد

قانون تنظیم  1بند به ماد   2های توسع  کشور، قانون احکام دالگی برنامه 21و به موج  ماد   1395در سال  .2

قانون یادشده با موضوع  21ماد  « الف»، الحاق شده است. یکی بند 1383بازار غیرمتشکل پولی سال 

صرفاً با اخذ مجوز از  آنهاابت تغییرات ، ابت، فعالیت و انحالل نهادهای پولی و بانکی و سیتأسضرورت »

مگنوعیت ایجاد نهادهای جدید در بازار »قانون مذکور با موضوع  21ماد  « ث»و دیگری بند « بان  مرکزی

غیرمتشکل پولی بدون مجوز از بان  مرکزی و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عگومی بودن تصدی پست

 «.آنهاهای مدیریتی 
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 رمجازیغاعتباری  مؤسساتی حقوقی هابیآسو  هاچالش
یدرصورتگی بر اعطای وام توسط آنها دارد. اعتباری، اار مه مؤسساتو  هابان  ترازنام وضعیت 

سعب  آن بعا   ی  بان  یا مؤسس  اعتباری در معرض وخامت ترازنامه قرار داشته باشعد و بعه   که
 رونیع ازاانقباض چشگگیر سرمایه مواجه باشد، منابع کگتری برای اعطای وام در اختیعار دارد و  

ی و گذارهیسرماوام نیز به کاهش مخارج . تقلیل در اعطای ابدییمپرداخت وام توسط آن کاهش 
بانع  یعا مؤسسع      ترازنامع  . اگعر وخامعت   شعود یمی اقتصادی منجر هاتیفعالدر نتیجه کندی 

شود که به گسترش ترس می شروعکافی شدید باشد، فرایند ورشکستگی بان   انداز  بهاعتباری 
 هابان ی از امجگوعهورشکستگی ی توانگند منجر خواهد شد. هابان و حتی سقو   هابان بین 
. منبعع شعیوع   شعود یمشناخته  1هراس بانکی عنوانبهاعتباری، در چنین فرایندی  مؤسساتیا 

کعه نگعران امنیعت     گذارانسپردهچنین فرایندی، نامتقارن بودن اطالعات است. در ی  هراس، 
ی هعا وامکیفیت ترکی  ی خود هستند )در غیاب بیگه سپرده( و از اطالع کافی دربار  هاسپرده

، تا جایی که بانع ،  کنندیمی خود را از بان  برداشت هاسپرده، ندیستناعطایی بان  برخوردار 
زمعانی کوتعاه، بعه معنعای ایجعاد       باز در  هابان ورشکسته شود. نابودی و حذف تعداد زیادی از 
. کاهش استبخش بانکی  لهیوسبهی مالی اواسطهنقصان تولید اطالعات در بازارهای مالی و زیان 

ی بانکی در طول ی  بحران مالی، هگچنین سب  کاهش عرضه وجوه به قعرض هاوامدر اعطای 
. نتیج  این فراینعد، افعزایش مسعالل انتخعاب     شودیمباالتر  بهر ی هانر گیرندگان و در نتیجه 

یز موجع  کعاهش   . وجود این مشکالت ندشویمدر بازارهای اعتبار  2نامساعد و مخاطر  اخالقی
ی هعا تیع فعالشعود و انقبعاض بیشعتری در    ی مولد معی گذارهیسرمای تجهیزکنند  هاوامبیشتر 

(. بر این اساس، در این قسگت به 684-685: 1391)میشکین و ایکینز،  کندیماقتصادی ایجاد 
 پردازیم.می رمجازیغاعتباری  مؤسساتی عدم ساماندهی ها یآس نیترمهم
 

 ی پولی و بانکی کشورهااستیساف از امکان انحر .1
و عدم  رمجازیغاعتباری  مؤسساتو بدون نظارت در عگلیات بانکی، عدم نظارت بر  هیرویبرشد 

نشعدنی نقعدینگی، افعزایش مطالبعات     رعایت مقررات احتیاطی در بعازار پعول بعه رشعد کنتعرل     
)حیعدری و   دشعو یمع نجعر  م 3غیرجاری و فشار بر منابع بان  مرکزی با وجود کنترل پای  پولی

___________________________________________________________________ 
1. Bank Panic 
2. Moral Hazard 

هعای بانع    توان براساس منابع یا مصارف بان  مرکزی تعریف کرد که در تعریف منعابع، دارایعی  پای  پولی را می. 3
. پای  پولی بان  مرکزی مشعتگل بعر چهعار جعزء     شودیممرکزی و در تعریف مصارف، تعهدات این بان  لحاظ 

خعالص سعایر   »و « هابان مطالبات از »، «بخش دولتی خالص مطالبات از»، «های خارجیخالص دارایی»اصلی 
 .شودیمتعریف « اقالم



 17   ...اعتباری مؤسساتی حقوقی فعالیت شناسبیآس

 بعاال  تکعااری  ضعری   بعا  توانندیم مرکزی بان  نظارت از خارج مؤسسات (.2: 1395هگکاران، 
 آن در پعی  و پعول  گردش سرعت پول، حجم و کنند پول ، خلق...(و قانونی ذخایر پرداخت عدم)

 .  کنند خنثی را پولی یهااستیس و دهند قرار تأایر تحت را تورم نر 

 

 ی انقباضی و انبساطی در حوزة تخصیص منابع مالیهااستیسنقض . 2
 را برای مثال مبعالغی . باشد خا  یهاتیفعال به معطوف باید اعتبارات از بخشی بانکی، نظام در
 یگعذار هیسرما یهاتیفعال کنند مشخص اینکه یا بپردازندالحسنه قرض تسهیالتصورت به باید

 نعوع  چعه شعده   مشعخص  هگچنعین . اسعت  ییهابخش چه در دارند، حضور آن در که مشارکتی
 مالحظعات  ایعن  از کعدام  یه که است یدر حال این 1بدهند. ییهابخش چه به باید را تسهیالتی

 باشعد،  مرکعزی  بانع   مصوب نر  از باالتر سود بانکی نر  اگر. شودینگ رعایت مؤسسات توسط
 یهعا تیع عگعالً فعال  ترتیع  بعدین  ؛ابدییم افزایش تولید هزین  آنتبع به و سرمایه نیتأم هزین 

 غیرمجعاز  مؤسسعات  فعالیعت  بهره، نر  بودن باال دالیل از . یکیشوندیم پرهزینه بسیار تولیدی
 اینکعه  بعرای  هعم هعا  بانع   سعایر  وانعد  برده باال را اعتبارات سود نر  رقابت، در که است مذکور
 را متفعاوتی  تسعهیالت  کننعد یمع  عیس مختلف اشکال به کنند، جذب را مردم اعتبارات بتوانند

   بدهند.ها سپرده به باالتری سود یهانر  بتوانند بپردازند تا
 دلیعل بعه  کعه  اسعت  یادهیع چیپ ، موضعوع 2کشور اقتصاد در بانکی سود بهین  نر  در واقع، تعیین

 لعی ک اجگعاع  بعه  زمینعه  این در نظرانصاح  تاکنون مالی و پولی سیاسی، اقتصادی، متغیرهای تعدد
 و ربعا  بعدون  بعانکی  عگلیعات  قعانون  اجرای با ما کشور در (.4: 1388)کشاورزیان پیوستی،  انددهینرس

 از ناشعی  انتظعار  معورد  بعازده  نعر   یعا  سعود  تعیعین  ضعوابط  مشارکتی، و اابت بازدهی با عقود معرفی
 عگلیعات  ونقعان  سعوم  فصلنام  آیین 2 ماد  طبق سود، حداکثر و حداقل وها بان  اعطایی تسهیالت

 چهعارم  فصعل نامع   آیعین  3 معاد   طبعق  هگچنین. است اعتبار و پول شورای عهد  به ربا بدون بانکی
 یهعا طعر   انتخعاب  بعرای  احتگعالی  سعود  نعر   حداقل تعیین در تواندیم مرکزی بان  مذکور قانون
 نعر   یعا  و ارانتظع  معورد  سعود  نر  حداکثر عنداللزوم یا حداقل تعیین نیز و مشارکت یا یگذارهیسرما
 (.12: 1394کند )میرترابی،  دخالت بانکی اعطایی تسهیالت انواع سایر برای احتگالی بازده

___________________________________________________________________ 
بان  مرکزی، فرم نگون  قرارداد مشعارکت معدنی کعه     11/07/1392مور   206546/92مطابق بخشنام  شگار   .1

شورای پول و اعتبار بعه تصعوی  رسعیده     06/1392/ 26صد و شصت و پنجگین جلس  مور  هزار و ی در ی 
و شعرکا،   هعا بانع  های دولتی و غیردولتی ابالغ گردیده و براساس این فرم، عقود مشارکتی به کلی  بان  است،

 .دشویمبر مبنای مصوب  شورای پول و اعتبار منعقد 

یکی از ابزارهای مستقیم سیاست پولی بر عهد  شورای پول و اعتبار است  عنوانبههای سود بانکی تعیین نر  .2
به  1387و از سال « های پولی و اعتباریسیاست»ن شورا در این خصو ، تحت عناوینی چون که مصوبات ای

 منتشر شده است.« نظارتی –های سیاستی بسته»بعد تحت عنوان 
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 چعه  و انقعالب  از پعیش  چعه  بعانکی،  سود یهانر  که دهدیم نشان ایران بانکداری تاریخ مطالع 
 ایعن . تاسع  شعده  نییتع مرکزی بان  و دولت توسط مقطعی ومدت کوتاه مصال  براساس آن، از پس

نعر  سعود    .نباشعد  بعازار  تععادلی  یهانر  بانکی، سود یهانر  زمانی هی  در است شده سب  مسئله
 عرضع  بانکی، متغیری است که آاار فراگیر دارد و فقط محدود به بخش بانکی نیعز نیسعت. در بخعش    

ش انگیعز   منابع، عدم تناس  بین نر  سود بانکی با شرایط اقتصادی و تعیین دستوری آن، سب  کاه
و سوق پیدا کردن منابع به سگت سایر بازارها مانند مسکن، ارز، طال و خعروج از کشعور    گذارانسپرده

 حعد  آن به هنوز سرمایه، و پول بخش در ژهیوبه ایران اقتصادی شرایط شود ادعا است . مگکنشودیم
 سعوء  و تبعانی  انعواع  رایبع  زمینه هنوز و شود سپرده بازار به اساسی متغیرهای تگام که است نرسیده
 بنعابراین . دارد وجعود  تععادلی  یهعا گعت یق از بعازار  انحراف برای قانونی ظاهربه یهافرصت از استفاده
 .کننعد  تعیعین  را بانکی سود یهانر  دولت، ناحی  از نگایندگی به باید مرکزی بان  یا دولت هگچنان

 بعا  امعروزه  ولعی  باشعد،  قبعول  قابعل  یعه نظر ایعن  بعود  مگکن جنگ شرایط و انقالب اسالمی اوایل در
 سعرمایه  بعازار  گسعترش  و سو ی  از اعتباری و مالی یهامؤسسه و خصوصی یهابان  انواع گسترش

 هگع   و مجلعس  دولعت،  رهبعری،  کعه  اسعت  کرده تغییر چنان اقتصادی کشور شرایط دیگر، سوی از
 راهکارهعا  انواع با واند افتاده ادیاقتص آزادسازی و یسازیخصوص فکر به مرتبط، یهاسازمان و نهادها
یخصوصع  و آزادسعازی  ضعروری  مقعدمات  از یکعی  که است روشن و هستند آن کردن عگلی درصدد

 در (.22: 1387اسعت )موسعویان،    یگعذار گعت یق عرصع   در ژهیع وبعه  دولت دخالت کردن کم ی،ساز
 و عرضعه  کعه یطعور بعه  ،ردیع گیم صورت یبانکنیب بازار طریق از سود نر  تعیین دنیا پولی یهانظام

 (.128: 1389بود )تجلی،  خواهد بانکی سود نر   کنندنییتع ی،بانکنیب بازار تقاضای
 کعه  است آن بازار تعادلی یهانر  به دستوری یهانر  کردن نزدی  برایمدت کوتاه راهکار

 یهعا نعر   ابع  بعانکی(  سعود  حاشعی   و تسعهیالت  ،هاسپرده سود نر ) ایران بانکی سود یهانر 
 در. باشعد هعا  نعر   آن بعه  دسعتیابی  جهعت  درهعا  نعر   تغییعرات  و شود مقایسه جهانی متوسط

یمع  تعیین را بهره نر  مرکزی بان  مالزی، و اندونزی ایرلند، بلژی ، سولد، جگله از کشورهایی
 & Namazi) شودیم تعیین مقررات چارچوب در بهره نر  ژاپن، مانند کشورها برخی در و کند

Salehi, 2010: 665). و عرضه طریق از بانکی سود نر  که است آن روش بهترین رسدیم نظربه 
 .شود تعیین یردستوریغ شکل به و هاگتیسازوکار ق و تقاضا

 

 این مؤسسات گذارانسپردهاعتباری از حمایت بانک مرکزی از  مؤسسات. سوء استفادة 3
 ،انعد نکعرده  دریافعت  را مرکعزی  بانع   از لیعت فعا مجوز حتی که اعتباریمؤسسات  برخی وجود
 نعر   کعاهش  هگچعون  ععواملی  بعه  عنایت با. دشویم کشور پولی بازار در ینظگیب ایجاد موج 
 بیشعتر  بعازدهی  کعاهش  و جامععه  تعورمی  انتظعارات  کاهش درصد، 15 زیر بهنقطه بهنقطه تورم
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 امعا . کنعد  پیدا کاهش بانکی سود نر  که رفتیم انتظار...(  و مسکن سرمایه، بازار مانند) بازارها
 سود پرداخت مذکور، مؤسسات برخی شده سب موردنظر  مؤسسات در نقدینگی ریس  افزایش
 افعزایش  در رقابعت  بعا  روازایعن . کنند تأمین جدید یهاسپرده جذب محل از را خود یهاسپرده

 وگذاران سپرده مردم، ،مرکزی بان  به تینهادر  را خود یهاس یر بانکی، یهاسپرده سود نر 
 اعتبعاری  مؤسسعات  در بعاال  یهعا نعر   با سپرده جذب .کنندیم منتقلها بان  و مؤسسات سایر

 رکعود  وضعیت به توجه با و کنند اراله باالتر یهانر  با را تسهیالت که است شده موج  مذکور
 رو ریسع  ازایعن  .بود خواهند تسهیالت این اصلی متقاضیان پرریس  مشتریان کشور، اقتصادی
 رسعیده  حعدی بعه  و یافته افزایش شدتبه مذکور اعتباری مؤسسات اعتباری ریس  و سودآوری

 نیستند.ها بان  سایر از شبانه تسهیالت دریافت به قادر اغل  حتی مذکور مؤسسات که است
مبتنی بعر ایعن مسعئله بعود کعه مسعئولیت        گذارانسپردهاز سوی دیگر تصور عگوم و غال  

بانع  مرکعزی اسعت و در     عهعد  اعتباری یادشده، بر  مؤسساتن خسارات ناشی از فعالیت جبرا
 رمجعاز یغاعتبعاری   مؤسسعات توسط  شانیهاسپردهچنانچه موفق به دریافت اصل و سود  تینها

نشدند، بان  مرکزی مکلف به استرداد این وجوه و تضگین حقوق مشتریان است. این تصعور در  
، از ی  سعو،  1قانون پولی و بانکی کشور 35ماد  « ج»ه مستنبط از بند بود ک گرفته شکلحالی 
یعا صعاحبان سعهام وارد     انیمشعتر   تخلف مدیران از قوانین و مقررات، خساراتی به واسطبهاگر 

، مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود و این مسئولیت، مسئولیت ناشعی از  «مدیران»شود، 
هعر بانع  در قبعال    »( و از سوی دیگعر، مسعتفاد از عبعارت    53: 1386تقصیر است )مسعودی، 

، مسعئول و متعهعد جبعران خسعارت     شعود یمخساراتی که در اار عگلیات آن، متوجه مشتریان 
کعه هعر گعاه در ااعر عگلیعات بعانکی، خسعاراتی متوجعه          شعود یم، چنین استنبا  «خواهد بود

مدیران یا کارکنان بان  نسعبت داده   الزم باشد تخلف یا تقصیری به نکهیامشتریان شود، بدون 
عبارتی مسئولیت بان  مقابعل مشعتریان   یا به است، مسئول جبران خسارات وارده «بان »شود، 

 (.54: 1386)مسعودی،  2مطابق این بند، مسئولیت محض است
 گونعه  یهع ، براساس قانون پولی و بانکی کشور، بان  مرکعزی  دشویمکه مالحظه طورهگان

___________________________________________________________________ 
هر بان  در مقابل خساراتی که در اار عگلیات آن متوجه مشتریان »قانون پولی و بانکی کشور،  35ماد  « ج». مطابق بند 1

، رییس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت رعاملیمدعالوه ئول و متعهد جبران خواهد بود. به، مسشودیم

از قوانین و  هاآنباشند که به علت تخلف هری  از مدیر  هر بان ، در قبال سهامداران و مشتریان، مسئول خساراتی می

 .« شودیمآن بان ، متوجه صاحبان سهام یا مشتریان ی مربو  به این قانون یا اساسنام  هاهنامآیینمقررات و 

تفکی  مسئولیت مدیران در مقابل سهامداران و ». با توجه به موارد مندرج در بند مذکور، نکت  قابل تأمل، 2

این بوده است که  قانونگذاررسد هدف نظر میاست. به« مسئولیت بان  در مقابل مشتریان»، از «مشتریان

« مسئولیت محض»و مسئولیت بان  در قبال مشتریان را از نوع « مبتنی بر تقصیر»را مسئولیت مدیران 

 .دشویمدر این بند، اطالق دارد و مشتگل بر خسارت مادی و معنوی « خسارت»قلگداد کند، چراکه واژ  
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 رمجعاز یغاعتبعاری   مؤسسعات دیعدگان  نی در خصو  جبران زیان و خسارات زیانمسئولیت مد
معذکور،   مؤسساتندارد؛ لیکن تصور غال  عگوم افراد، بر فرض این مسئولیت شکل گرفته بود و 

ی بر افکار عگومی شکل گرفته و القای مسئولیت بانع  مرکعزی در   سوارموجاز این حی  نیز با 
امنیعت،    یحاشع ی از اهیسعا مذکور، در پرتعو   مؤسسات د یدانیز نگذاراسپردهجبران خسارات 

 .  دادندیمی غیرقانونی خود را ادامه هاتیفعالاقدامات و 
 

 . مخاطرات امنیتی و اجتماعی 4
 مطالعع  تنها نه آن با مقابله یا قانون از فرار با هدف... و انتخابات نزدیکی مردمی، اجتگاعات پتانسیل
 خعوردن  گعره  کعه  است آن از حاکی داخلی تجارب به رجوع بلکه خارجی، مشابه موارد یهاتجربه
بسعا  چه و ساخته حاشیه دارای و دشوار را آن حل مسیر مسئله ی  به مردم از کثیری جگع منافع

 500 از بعیش  کعه  مؤسسعاتی  معدیران  اسعت  بعدیهی . کندیم خارج خود صحی  و قانونی مسیر از
 از اسعتفاده  توانعایی  دارند، گذارهیسرما وگذار سپرده هزار چندین و کارکنان از کثیری جگع شعبه،

 مسعیر  بعه  مسعئله  حعل  مسیر دادن تغییر امکان آن دنبالبه و مذکور نفعانذی اجتگاعی پتانسیل
 سعب  امنیتعی   و گرفعت  شعکل  معذکور  مؤسسات برای که تجگعاتی ش بی. دارند را خود مطلوب
 موجع   مسعالل  شدن امنیتی. است بوده مؤار بسیار مسئله حل چگونگی در شد، مسالل این شدن
 گعزاف  یهعا نهیهز اغل  با که مسئله ترعیسر هرچه حل برای گیرانتصگیم گرفتن قرار فشار تحت
 اعتبعاری  ردیف اختصا  با میزان مؤسس  تخلفات مشکل حل در مثال برای. شودیم است، هگراه
 میعزان  مؤسسع   سعاماندهی  بعرای  ایران صادرات ن با ، موافقت(مرکزی بان ) ملی منابع از خا 
امعر معدیریت    17/5/1396شعورای پعول و اعتبعار بعه موجع  مصعوب  معور          نیچنهم .شد جل 
 مؤسس  افضل توس را به بان  آینده واگذار کرده است.   هایها و بدهیدارایی

 

 اعتباری مؤسساتراهکارهای حقوقی ساماندهی 
منظعور سعاماندهی   توسعط قانونگعذار بعه    اتخاذشعده راهکارهای  نیترمهمدر این قسگت، به ذکر 

 .  میپردازیمو تبیین و نقد آن  رمجازیغاعتباری  مؤسسات
 

، ثبت، فعالیت و انحالل نهادهای پولی و اعتباری و ثبتت  سیتأسمشروط شدن  .1
 مجوز از بانک مرکزی اخذبه  آنهاتغییرات 
که تکعرار   1395ی توسع  کشور مصوب هابرنامهگی قانون احکام دال 21ماد  « الف»مطابق بند 
، ابعت، فعالیعت و   سیتأس؛ است 1389قانون برنام  پنجم توسع  مصوب  96ماد   1مفاد تبصر  
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ی هعا یتععاون اعتبعاری غیربعانکی،    مؤسسعات ، هعا بانع  انحالل نهادهای پولی و اعتبعاری ماننعد   
ابعت تغییعرات    نیهگچنع سعپاری و  ی واهاشرکت، صرافی و الحسنهقرضی هاصندوقاعتباری، 

نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بان  مرکزی جگهوری اسالمی ایران و به موجع  مقعررات   
است. بر این اساس، با عنایت به اینکه تا پیش از تصوی   ریپذامکانمصوب شورای پول و اعتبار 

اعتبعاری از سعایر    تمؤسسعا ، اخذ مجعوز بسعیاری از   1383قانون بازار غیرمتشکل پولی مصوب 
قعانونی   خعأل نهادها نظیر نیروی انتظامی، سازمان اقتصاد اسالمی، وزارت تعاون و ....بوده اسعت،  

اعتباری به اخذ مجوز از بانع  مرکعزی جهعت انجعام      مؤسساتجدی مذکور مبنی بر عدم الزام 
بعت و تغییعرات   ایجعاد، ا  کعه ی نحعو بعه عگلیات بانکی در پرتو احکام قانونی یادشده مرتفع شد. 

ی انحصاری بانع  مرکعزی بعوده و از ایعن     هاتیصالح ط یحدر  صرفاًنهادهای پولی و اعتباری، 
منظور تضگین اسعتقالل بانع    حکم مذکور را در راستای اراد  جدی قانونگذار به توانیمحی  

 اعتباری تلقی کرد. مؤسساتمرکزی و تقویت نظارت آن و شفافیت عگلکرد 
 

 با بانک مرکزی ربطیذو نهادهای  هاگاهدست. همکاری 2
 2ی توسع  کشور که تکعرار مفعاد تبصعر     هابرنامهقانون احکام دالگی  21ماد  « ب»مطابق بند 

، تگامی اشخا  حقیقی و حقعوقی اععم از دولتعی و    استقانون برنام  پنجم توسعه نیز  96ماد  
انتظامی جگهعوری اسعالمی ایعران و    ی مانند سازمان ابت اسناد و امالک کشور، نیروی ردولتیغ

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتگاعی مکلف به رعایت مفاد این معاده و هگکعاری بعا بانع  مرکعزی      
بعرای   رمجازیغاعتباری  مؤسساتراهکارهای ساماندهی  نیترمهم. بر این اساس، یکی از ندهست

تگامی اشخا  حقیقی  نیل به هدف واالی تضگین امنیت و سالمت نظام بانکی کشور، هگکاری
قانون برنام  ششعم   14ماد   2تبصر  « پ»مطابق بند  نیهگچن. استو حقوقی با بان  مرکزی 

را فاقد  مؤسساتتوسعه، نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بان  مرکزی، رأساً شعبه یا 
ایعن اسعاس،   اقعدام کنعد. بعر     آنهعا ، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن دکنیممجوز اعالم 

ی مشرو  به اعالم فاقد مجوز بودن انتظاممطابق حکم قانونی یادشده، صالحیت تکلیفی نیروی 
هدف از تشکیل نیروی انتظعامی   اساساًشعبه یا مؤسس  اعتباری توسط بان  مرکزی شده است. 

، اسعتقرار نظعم و   1369قانون نیروی انتظامی جگهوری اسالمی ایعران مصعوب    3براساس ماد  
پیشعگیری از وقعوع جعرم از     نیهگچنع آسایش عگومی و فردی ذکر شده اسعت.   نیتأمیت و امن

قعانون معذکور    8ماد  « د»مطابق بند  رمجازیغاعتباری  مؤسساتمرتبط با فعالیت  جرالمجگله 
ضابط قو  قضاییه ذکر شده است. بنابراین  عنوانبهوظایف نیروی انتظامی  نیترمهمنیز از جگله 
اعتبعاری   مؤسسعات نهادهای هگکعار بانع  مرکعزی در سعاماندهی      نیترمهمی از نیروی انتظام

 .دشویممتخلف قلگداد 
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و هیأت متدیرة   رعاملیمدی، وثاقت و امانت احرفهصالحیت  دییتأضرورت  .3
 مالی و اعتباری توسط بانک مرکزی مؤسساتو  هابانک

ماد   4و تبصر   1توسع  کشور  یهابرنامهقانون احکام دالگی  21ماد  « ت»مطابق حکم بند 
معالی و   مؤسسعات و  هعا بان و هیأت مدیر   رعاملیمدقانون برنام  پنجم توسعه، انتخاب  96

از سعوی بانع  مرکعزی     آنهاو وااقت و امانت  2یاحرفهصالحیت  دییتأاعتباری پس از صدور 
لی، بازرگعانی و  ی بعانکی، معا  هعا نعه یزمسعاله در   10فعالیت  سابق  نیهگچناست.  ریپذامکان

ی معدیرعامل و هیعأت   احرفعه صالحیت  دییتأدانشنام  کارشناسی مرتبط نیز از دیگر شرو  
. شورای پول و اعتبار نیز، در راستای اجرای رودیمشگار اعتباری به مؤسساتو  هابان مدیر  
 60و  59، 53، 52، 51قعانون برنامع  پعنجم توسععه و معواد       96معاد    4و  3و  1ی هاهتبصر
هیعأت وزیعران،    1393ی مصعوب  ردولتع یغاعتبعاری   مؤسساتو ادار   سیتأس نحو  نام آیین

 12معاده و   37در « اعتباری مؤسساتی مدیران احرفهاحراز و سل  صالحیت  دستورالعگل»
 مؤسسعات کگیسیون مقعررات و نظعارت    26/10/1395ونهگین جلس  مور  تبصره در بیست

زی به تصوی  رسیده است. براساس دستورالعگل موصوف، شرایط عگعومی  اعتباری بان  مرک
اعتباری  مؤسساتی مدیریتی در هاسگتبند برای تصدی  5بند و شرایط تخصصی در  17در 

صال  احراز صالحیت تخصصعی  ، مرجع ذیدستورالعگلاین  20احصا شده است. مطابق ماد  
ی احرفهکگیسیون احراز و سل  صالحیت »اعتباری،  مؤسساتی در احرفهداوطلبان مدیریت 

 است. 3«اعتباری مؤسساتمدیران 
 
 

___________________________________________________________________ 
 هعا بانع  مدیر  و هیأت  رعاملیمدهای توسع  کشور، انتخاب قانون احکام دالگی برنامه 21ماد  « ت»مطابق بند  .1

ای و وااقت و امانت آنان از سوی بانع  مرکعزی   صالحیت حرفه دییتأمالی و اعتباری پس از صدور  مؤسساتو 
های مالی، بعانکی و بازرگعانی و دانشعنام     پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینهامکان

دگی به آن به پیشعنهاد مشعترک بانع  مرکعزی جگهعوری      کارشناسی مرتبط باشند. نحو  احراز شرایط و رسی
 .شودیماسالمی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی و تصوی  شورای پول و اعتبار تعیین 

اعتبعاری مصعوب    مؤسساتای مدیران دستور العگل احراز و سل  صالحیت حرفه 1ماد   8-1. مطابق بند 2
ای به معنای دارا بودن شرایط عگومی، ، صالحیت حرفهکگیسیون مقررات و نظارت بان  مرکزی 1395

اعتبعاری   مؤسساتهای مدیریتی در تخصصی و فردی به شر  مندرج در این مقررات برای تصدی سگت
 تعریف شده است.

اعتباری، ترکی  اعضای  مؤسساتای مدیران از دستور العگل احراز و سل  صالحیت حرفه 32تا  20در مواد  .3
ای ایف ذاتی، شیو  رسیدگی و امتیازدهی و تشریفات مرتبط با نحو  احراز صالحیت حرفهکگیسیون، وظ

 مدیران با جزییات دقیق ذکر شده است.
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ی و لغو یا تعلیق مجوز و محکومیت متخلفتان فعتال در   احرفه. سلب صالحیت 4
 حوزة پولی به پرداخت جریمه

قانون  96ماد   3، تبصر  1ی توسع  کشورهابرنامهقانون احکام دالگی  21ماد  « پ»مطابق بند 
، 1396قانون برنام  ششعم توسععه مصعوب     14ماد   4و بند  1389جم توسعه مصوب برنام  پن

اعتبعاری متخلعف،    مؤسسعات و  هابان یکی از اقدامات نظارتی و انتظامی بان  مرکزی در برابر 
در نظعر گرفتعه شعده اسعت کعه       2ی مدیران عامل و اعضای هیأت معدیره احرفهسل  صالحیت 
برنام  ششم توسععه، مرجعع رسعیدگی بعه ایعن تخلعف، هیعأت        قانون  14ماد   1مطابق تبصر  

ی معدیران  احرفعه احعراز و سعل  صعالحیت     دسعتورالعگل  33. مطابق ماد  هاستبان انتظامی 
ی ذکعر شعده اسعت. بعر ایعن      احرفعه ، ترتیبات سل  صالحیت 1395اعتباری مصوب  مؤسسات

بخشعی از شعرایط عگعومی یعا      ، عدم احراز3اساس، ارال  اطالعات کذب یا کتگان برخی اطالعات
توجهی به اخطار ، نقض مقررات یا ضوابط بانکی و بی4ربطیذی مراجع هاگزارشکل آن حس  
و اعضعای   مقعام قعالم ی معدیران عامعل،   احرفعه ، از جگله موجبات سل  صالحیت 5بان  مرکزی

ی معدیران  احرفعه هیأت مدیر  مؤسس  اعتبعاری توسعط کگیسعیون احعراز و سعل  صعالحیت       
یادشده، اقدام به سل   دستورالعگل 33ماد   2مطابق تبصر   نیهگچن. استاعتباری  ؤسساتم

جهعت   هابان به هیأت انتظامی  آنهای مدیران متخلف، منافاتی با امکان معرفی احرفهصالحیت 
ماد   1حکم مندرج در این تبصره با تبصر   رسدیمنظر ی انتظامی ندارد که بههامجازاتاعگال 

قعانون برنامع     14معاد    1انون برنام  ششم توسعه تعارضی ندارد، چراکه براسعاس تبصعر    ق 14
است و صالحیت « هابان هیأت انتظامی »ششم، مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی، 

در حدود سعل    صرفاًاعتباری، نیز  مؤسساتی مدیران احرفهکگیسیون احراز و سل  صالحیت 

___________________________________________________________________ 
های توسع  کشور، بان  مرکزی جگهوری اسالمی ایران قانون احکام دالگی برنامه 21ماد  « پ»مطابق بند  .1

ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفات در حوز  پولی به براساس مقررات قانونی، اختیار سل  صالحیت حرفه
و  هابان ای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل پرداخت جریگه را دارد. در صورت سل  صالحیت حرفه

شوند. ادام  تصدی مدیران مربو  در اعتباری توسط بان  مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل می مؤسسات
 .شودیمل عگومی محسوب حکم تصرف غیرقانونی در اموا

 1395اعتباری مصوب  مؤسساتای مدیران دستورالعگل احراز و سل  صالحیت حرفه 1ماد   6-1مطابق بند  .2
و  رعاملیمدمقام ، قالمرعاملیمدهای کگیسیون مقررات و نظارت بان  مرکزی، سگت مدیریتی، شامل سگت

 اعتباری است. مؤسساتعضو هیأت مدیر  

 1395اعتباری مصوب  مؤسساتای مدیران دستورالعگل احراز و سل  صالحیت حرفه 33اد  م 1-33بند  .3
 کگیسیون مقررات و نظارت بان  مرکزی.

 هگان دستورالعگل. 33ماد   2-33بند  .4
 .هگان دستورالعگل 33 ماد  3-33بند  .5
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و سعل  صعالحیت، مجعازات انتظعامی      استان شرایط عگومی و تخصصی سب  فقدصالحیت به
یعا سعل  صعالحیت از     دییع تأبر اینکه، نظارت بانع  مرکعزی در خصعو     . عالوهدشوینگتلقی 

ی مردمی است و یکی هاسپردهامنیت  نیتأماعتباری، در راستای  مؤسسات ر یمداعضای هیأت 
 .دشویممرکزی برای نیل به هدف مذکور تلقی  اقدامات نظارتی و انتظامی بان  نیترمهماز 
 

 . ممنوعیت ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی5
قانون احکعام   21ماد  « الف»پنجم توسعه و بند  سالهپنجقانون برنام   96ماد   1مطابق تبصر  

حالل نهادهای پولی و اعتبعاری ماننعد   ، ابت، فعالیت و انسیتأسی توسع  کشور، هابرنامهدالگی 
، صعرافی و  الحسعنه قرضی هاصندوقی اعتباری، هایتعاوناعتباری غیربانکی،  مؤسسات، هابان 

ابت تغییرات نهادهعای معذکور، فقعط بعا اخعذ مجعوز از بانع          نیهگچنی واسپاری و هاشرکت
 ریپعذ امکعان عتبعار  مرکزی جگهوری اسالمی ایران و به موج  مقررات مصوب شعورای پعول و ا  

، ایعن بانع ،   1396توسط بان  مرکزی در تیرماه  شدهارالهاست. بر این اساس، مطابق اطالعات 
را ساماندهی کرده و  رمجازیغاعتباری  مؤسساتبخش عظیگی از بازار غیرمتشکل پولی از جگله 

و ذیعل چتعر   اعتباری فعال در این بازار را بعا اعطعای مجعوز، قانونگنعد شعده       مؤسساتاز  6/55
 (.16: 1396نظارتی بان  مرکزی قرار گرفته است )بشیری، عزیزنژاد، 

 

 انگاری و وضع ضمانت اجراهای کیفری مناسب . اقدامات نظارتی و انتظامی و جرم6
قعانون احکعام    21معاد   « پ»قانون برنام  پنجم توسعه، بند  96ماد   3احکام مندرج در تبصر  

، جگلگی مبین 2قانون برنام  ششم توسعه 14ماد  « الف»و بند  1وری توسع  کشهابرنامهدالگی 

___________________________________________________________________ 
ای و لغو مجوز و حیت حرفهبان  مرکزی جگهوری اسالمی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سل  صال. 1

ای، اعضای پولی به پرداخت جریگه را دارد. در صورت سل  صالحیت حرفه  محکومیت متخلفان فعال در حوز
ها و مؤسسات اعتباری توسط بان  مرکزی جگهوری اسالمی ایران از هیأت مدیره و مدیران عامل بان 

ربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عگومی تصدی مدیران م  شوند. ادامولیت مربوطه منفصل میئمس
قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون  44ماد   2شود. مبلغ مندرج در بند محسوب می

بار براساس رشد شاخص بهای کاال و خدمات یابد و هر سه سال ی ریال افزایش می (500.000.000)
 شود.کزی توسط هیأت وزیران تعدیل میصورت رسگی به پیشنهاد بان  مرمصرفی اعالمی به

بان  مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در قانون برنام  ششم توسعه،  14ماد  « الف»مطابق بند . 2

بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون رسد، عالوهتصوی  شورای پول و اعتبار می چارچوب مصوباتی که به

حس  مورد ی  یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در  18/4/1351پولی و بانکی کشور مصوب 

 ها و مؤسسات اعتباری متخلف اعگال نگاید: قبال بان 

طور ها بین سهامداران مؤار، سل  حق رأی از آنها بهاعگال محدودیت، مگنوعیت توزیع سود و اندوخته .1
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انگارانه و وضعع ضعگانت اجراهعای کیفعری قانونگعذار جهعت       ی و اتخاذ رویکردهای جرمنیبشیپ
نحعو کعه از   . بعدین اسعت اعتباری  مؤسساتو فعالیت  سیتأسمرتبط با  جرالمی از وقوع ریشگیپ

 مؤسسعات و  هعا بانع  هیأت مدیره و معدیران عامعل    ی  سو، وضع مجازات انفصال برای اعضای
ی در اموال عگومی تلقعی  رقانونیغی و در حکم تصرف احرفهاعتباری در صورت سل  صالحیت 

ی و از احرفعه تصدی مدیران یادشده پس از صدور حکم مبنی بر سعل  صعالحیت    ادام  1شدن
یت، مگنوعیعت توزیعع سعود و    سوی دیگر اعگال اقدامات نظارتی و انتظامی مانند اعگال محدود

موقت و سل  حق تقعدم خریعد از    طوربه آنهای از رأ، سل  حق مؤاربین سهامداران  هااندوخته
، تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین یعا لغعو مجعوز فعالیعت،     مؤارسهامداران 

ی احرفعه اعگال محدودیت یا مگنوعیت پرداخت پعاداش و مزایعای معدیران و سعل  صعالحیت      
ی قانونگذار در وضعع قعوانین   هاینوآورمدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، از جگله ابتکارات و 

 .دشویماعتباری قلگداد  مؤسساتجهت تضگین اعگال نظارت کامل و فراگیر بان  مرکزی بر 
 

 . نظارت بر تبلیغات مرتبط با ارائۀ خدمات پولی و بانکی 7
ی هعا سپردهو سوءاستفاده از اسگای مقدس جهت جذب  رمجازیغاری اعتب مؤسساتتبلیغات گسترد  

. دشع یمع قلگداد  آنهابرای پیشبرد اهداف اقتصادی و مالی  مؤسساتابزارهای این  نیترمهممردمی، از 
تبلیغعات   نحعو  ی ضعوابط و قواععد حعاکم بعر     نع یبشیپی حقوقی ناشی از عدم خألهابه هگین سب  

قعانون   14معاد   « ت»در بنعد   قانونگعذار خدمات مذکور، موج  شد تا  دهند ارالهاعتباری  مؤسسات
ظعرف معدت چهعار معاه پعس از       نامع  آیعین   یع ته، ضگن الزام بان  مرکزی بعه  2برنام  ششم توسعه

                                                                                                                                        
  ؛موقت و سل  حق تقدم خرید از سهامداران مؤار

  ؛تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت .2

 ؛اعگال محدودیت یا مگنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران .3

  .مدیره هیأتای مدیران عامل و اعضای سل  صالحیت حرفه .4

و وجوه عگومی، جبران خسارت  قانون مجازات اسالمی، مجازات بزه تصرف غیرقانونی در اموال 598مطابق ماد   .1
ضربه و جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی در فرض منتفع شدن بزهکار  74و پرداخت اجرت الگثل، شالق تا 

است. بنابراین، در صورتی که مدیر یکی از بان  های دولتی یا خصوصی، پس از صدور حکم به سل  
امور بانکی ادامه دهد، در صورت دریافت حقوق  ای، هگچنان به فعالیت خود در عرص  مدیریتصالحیت حرفه

ای، به استراد حقوق دریافتی و جبران خسارت وارده و معادل مدیریت پس از صدور حکم به صالحیت حرفه
 .شودیمضربه شالق محکوم  74جزای نقدی و حداکثر عنوانبهحقوق دریافتی پس از سل  صالحیت 

، هرگونعه تبلیعغ بعرای ارالع  خعدمات پعولی و       1396ششم توسعه مصوب  قانون برنام  14ماد  « ت»مطابق بند . 2
االجرا شدن این قانون توسعط بانع    ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از الزمهنامآیینبانکی براساس 

 رسد.مرکزی تهیه و به تصوی  هیأت وزیران می
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تبلیغات ارال  خعدمات پعولی و    نام آیینشدن قانون یادشده و الزام هیأت وزیران به تصوی   االجراالزم
یع  تکلیعف آمعر      عنعوان بهاعتباری را  مؤسساتشدن تبلیغات  مندضابطهدن و بو ریپذنظارتبانکی، 

قانونی جهت ارتقای شفافیت و سالمت نظام پولی کشور لحاظ کند. لعیکن بعا وجعود تکلیعف قعانونی      
  ششم توسععه،  سالپنجقانون برنام   124ذکرشده برای هیأت وزیران و با عنایت به اینکه مطابق ماد  

از  21/12/1395توسط مجلس شورای اسالمی تصوی  و در تاریخ  14/12/1395تاریخ  این قانون در
گرفته در برخعی معواد ایعن قعانون، موافعق بعا       سوی مجگع تشخیص مصلحت نظام، اصالحات صورت

کعه   دشعو یمع در روزنامع  رسعگی منتشعر     21/01/1396و در تاریخ  شودیممصلحت تشخیص داده 
، االجراسعت الزمروز پعس از انتشعار، در سراسعر کشعور      15 القاععده یعل قانون مدنی، 2مطابق با ماد  
مذکور توسط هیأت وزیران تصعوی    نام آیین، 1398 ماهیدشدن این قانون  االجراالزملیکن از زمان 
یادشعده بعا    نامع  آیینمتن پیشنهادی بان  مرکزی در خصو   صرفاًزمانی موصوف،  باز نشد و طی 

توسعط کگیسعیون فرهنگعی هیعأت وزیعران      « تبلیغات در ح زه پولی و بانکی کشور نام آیین»عنوان 
و این متن برای طی مراحل نهعایی تصعوی  بعه هیعأت وزیعران       دشویمتصوی   07/07/1398مور  

تبلیغعات در   نامع  آیعین »هیأت وزیران تحت عنوان  08/10/1398ارسال و در نهایت در جلس  مور  
، منظعور  2یادشعده  نام آیینمطابق  1مورد تصوی  نهایی قرار گرفته است. ،«حوز  پولی و بانکی کشور

اطالععات بعرای معرفعی     هرگونعه پعولی و بعانکی کشعور عبعارت اسعت از انتشعار        حوز از تبلیغات در 
که انجعام آن توسعط هعر نهعاد پعولی و       هارسانهمحصوالت، عگلیات و خدمات پولی و بانکی از طریق 

شعامل آن دسعته از نهادهعای پعولی و      صعرفاً و  3استیادشده مجاز  نام آیین در چارچوب صرفاًبانکی 
نهادهای مجاز ذکعر شعده    عنوانبه« ی بان  مرکزیرساناطالعپایگاه »در  آنهابانکی مجاز است که نام 

انجام هرگونه تبلیغات توسط نهاد پولی و بانکی فاقد مجوز فعالیعت از بانع  مرکعزی     نیهگچن 4باشد.
پعولی و بعانکی کشعور و     حعوز  و هرگونه تبلیغاتی که با قوانین و مقررات نعاظر بعر    5رر شدهمگنوع مق
ضعگانت اجعرای    6و دستورهای بان  مرکزی مغایر باشد نیعز مگنعوع اععالم شعده اسعت.      هابخشنامه

قعانون پعولی و    44ه در برخورد با متخلفان نیز استفاده از ظرفیعت معاد    نامآیینمقررات ذکرشده در 
 1قانون برنام  ششم توسعه در نظر گرفته شده است. 14و ماد   7کی کشوربان

___________________________________________________________________ 
 «http: //www.ibena.ir/news/106205»به نقل از پایگاه خبری ایبنا  .1
 «http: //www.cabinetoffice.ir/fa/news/3314»به نقل از پایگاه خبری دفتر هیأت دولت  .2
 «  تبلیغات در حوز  پولی و بانکی کشور نام آیین»پیشنهادی  نام آیین 1ماد   2-1بند  .3
 «  تبلیغات در حوز  پولی و بانکی کشور نام آیین» 6ماد   .4
 «بلیغات در حوز  پولی و بانکی کشورت نام آیین» 3ماد  . 5

 «تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور نام آیین» 12ماد   .6

های انتظامی نظیر تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان ، مجازات1351قانون پولی و بانکی مصوب  44مطابق ماد   .7
تخلف و مگنوع ساختن بان  یا مؤسس  اعتباری  متخلف، پرداخت مبلغ روزانه تا حداکثر پانصد میلیون ریال برای ایام

 موقت یا دالم برای متخلفان از قانون یادشده در نظر گرفته شده است.  طوربهغیربانکی از انجام بعضی امور بانکی 



 27   ...اعتباری مؤسساتی حقوقی فعالیت شناسبیآس

 یریگجهینت
 11گری، دو محور مکگل یکدیگر در اقتصادهای مدرن هستند. وفعق معاد    انتظام بازار و تنظیم

، نهاد تنظیم مقررات و ناظر بعازار پعول، بانع  مرکعزی     1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب 
 رمجعاز یغاعتبعاری   مؤسسعات ی بانع  مرکعزی، سعاماندهی    هعا چالش نیتریجداست. یکی از 

کنشگران بازار غیرمتشکل پولی است. ابهعام در معوازین قعانونی نظیعر زمعان       نیترمهم عنوانبه
نظعارت بانع  مرکعزی بعر      نحعو  اعتباری، ابهام در خصعو    مؤسساتتحقق شخصیت حقوقی 

 سیتأسع زم الزم در فراینعد اعطعای مجعوز و    اعتباری نظیر فقدان اعگعال حعداقل لعوا    مؤسسات
، فقدان الزام کافی برای تصوی  اساسنام  هابان مرکزی خاصه معاونت نظارت و هیأت انتظامی 

اعتباری توسط شورای پول و اعتبار، عدم نظعارت بانع  مرکعزی بعر اجعرای صعحی         مؤسسات
اعتباری به  مؤسساتالزام مذکور و عدم اعگال نظارت دقیق بان  مرکزی بر  مؤسساتاساسنام  

ی ناشی از اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پعولی مصعوب   هاچالشپرداخت سپرد  بانکی و 
دارای قعوانین خعا  از شعگول     الحسعنه قرضی هاصندوقو  هابان کردن  مستثنانظیر  1383

، رمجعاز یغاعتبعاری   مؤسسعات ی بان  مرکزی از اختیعار تعلیعق   ریگبهرهاحکام این قانون، عدم 
، ععدم  رمجعاز یغاعتبعاری   مؤسسعات مبهم بودن جایگاه قانونی نیعروی انتظعامی در برخعورد بعا     

غیرمجاز، قصور هیأت وزیعران در   مؤسساتی ضگانت اجرای مناس  برای توقف فعالیت نیبشیپ
اعتبععاری  مؤسسععاتاجرایععی قععانون یادشععده، خععروج موضععوعی و حکگععی  نامعع آیععینتصععوی  

تصوی  قانون تنظیم بازار غیرمتشعکل پعولی از شعگول احکعام آن و تحدیعد      بعد از  شدهلیتشک
به موج  درخواست بان  مرکزی  صرفاًبانکی اشخا  حقیقی و حقوقی  رمجازیغتوقف فعالیت 

. ععدم  رونعد یمشگار به رمجازیغاعتباری  مؤسساتی ریگشکلعوامل حقوقی  نیترمهماز جگله 
ی پعولی  هااستیسامنیتی، امکان انحراف از  مساللاستفاده از ی برای جلوگیری از سوءزیربرنامه

ی انقباضی و انبساطی در حوز  تخصیص منابع مالی و اطگینعان  هااستیسو بانکی کشور، نقض 
ایعن مؤسسعات، از جگلعه     گعذاران سعپرده اعتباری از حگایت بانع  مرکعزی از    مؤسساتخاطر 
مقعام نعاظر بعانکی در اعگعال نظعارت بعر        ی عدم سعاماندهی و ضععف اقتعدار   ها یآس نیترمهم

، ابت، فعالیت و انحالل نهادهای پولی و سیتأس. مشرو  شدن است رمجازیغاعتباری  مؤسسات
ی و احرفعه صعالحیت   دییتأمجوز از بان  مرکزی، ضرورت  اخذبه  آنهااعتباری و ابت تغییرات 

و اعتبعاری توسعط بانع      معالی  مؤسسعات و  هعا بانع  و هیأت معدیره   رعاملیمدوااقت و امانت 
ی و لغو یا تعلیق مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوز  پولی احرفهمرکزی، سل  صالحیت 

به پرداخت جریگه، مگنوعیت ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانع   
مناسع  و  مرکزی، اقدامات نظارتی و انتظامی و جرم انگاری و وضع ضعگانت اجراهعای کیفعری    

                                                                                                                                        
 «تبلیغات در حوز  پولی و بانکی کشور نام آیین» 23ماد   .1
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توسعط   اتخاذشعده تعدابیر   نیتعر مهعم نظارت بر تبلیغات مرتبط با ارال  خدمات پولی و بانکی، از 
 14و معاد    1395ی توسعع  کشعور مصعوب    هعا برنامهقانون احکام دالگی  21در مواد  قانونگذار

. رودیمشگار به 1395  ششم توسع  اقتصادی، اجتگاعی و فرهنگی مصوب سالپنجقانون برنام  
، با توجه به اهگیت و ضرورت تضگین امنیت و سعالمت پعولی نظعام    رسدیمنظر با این وصف به

محعدود بعه ابزارهعای     صعرفاً اعتباری متخلف  مؤسساتاقتصادی کشور، مقتضی است برخورد با 
ی مقام ناظر بعانکی  ریگبهره نحو اداری، انتظامی و کیفری نشود و تگهیداتی قانونی در خصو  

مشعرو  بعه تخلعف، محعدود کعردن       اتیع مالای انگیزشی و اقتصادی مانند وضع انعواع  از ابزاره
تسعهیالت   ارالع  ی هعا سقفاعتباری و محدودیت در  مؤسساتی مرتبط با توسع  شع  مجوزها

افزایش اختیارات معاونعت   نیهگچنی شود. نیبشیپ زیناعتباری متخلف  مؤسساتبانکی توسط 
، وضع قوانینی در خصو  الزام بان  هابان   هیأت انتظامی نظارت بان  مرکزی، اصال  ترکی

اعتباری به افشای تخلفعات از مقعررات پعولی و بعانکی در      مؤسساتمرکزی به پاسخگویی، الزام 
و فعالیعت   سیتأسع منظعور پیشعگیری از   ی این پژوهش بعه هاشنهادیپی مالی از دیگر هاصورت

نبودن نر  سود بعانکی و   شدهنییتعابت و از پیش . ارودیمشگار به رمجازیغاعتباری  مؤسسات
ی بهینعه بعرای تعیعین قیگعت     گعذار گعت یقروش  اتخعاذ اصال  روند نر  دستوری سود بانکی و 

ی و سعازگاری  ریپعذ رقابعت ی که موجبعات افعزایش تعوان    اگونهبهاعتباری  مؤسساتمحصوالت 
گعذاری بعانکی   پولی از مقرراتی استگذاریسرا با تغییرات فراهم آورد، تفکی  وظایف  مؤسسات

گذاری بعانکی، اصعال  قعانون پعولی و     بان  مرکزی، کاهش دخالت نهادهای سیاسی در مقررات
دهعی بعه بخعش خصوصعی جهعت کنتعرل       بانکی کشور و تصوی  قانون جامع بانکداری، قعدرت 

منظعور کنتعرل توسععه از دیگعر معوارد مهعم       ، و ایجاد انگیزه برای بخعش خصوصعی بعه   هابان 
 .دشویماعتباری قلگداد  مؤسساتپیشنهادی در ساماندهی 
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 .74-72، صص 149، ش اقتصاد
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