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فرض واسطه گري بانکفرض واسطه گري بانک
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  بانکبانک  کهکه  استاست  آنآن  فرضفرض  فرایند،فرایند،  ایناین  دردر  بانکبانک  دخالتدخالت

  ازاز  تعهدتعهد  ایفايایفاي  بنابراین،بنابراین،  وو  نداردندارد  واسطه گريواسطه گري  جزجز  نقشینقشی
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    ..می کندمی کند  عملعمل  ذینفعذینفع  وو  پرداخت کنندهپرداخت کننده

  طرفطرف  دودو  ازاز  یکییکی  بانکبانک  آن،آن،  دردر  کهکه  پرداختهاییپرداختهایی٢٢..
..می باشدمی باشد  پرداختپرداخت

    ..می گیردمی گیرد  انجامانجام  بانکهابانکها  میانمیان  رابطهرابطه  دردر  کهکه  پرداختیپرداختی٣٣..

  دستدست  برايبراي  واسطه ايواسطه اي  صرفاًصرفاً  بانکبانک  آن،آن،  دردر  کهکه  پرداختیپرداختی۴۴..
  دردر  خودخود  حسابحساب  موجوديموجودي  بهبه  دیگردیگر  بانکبانک  مشتريمشتري  یافتنیافتن

..استاست  بانکبانک  آنآن
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غیر مشروط بودن پرداخت بانکیغیر مشروط بودن پرداخت بانکی

  جزجز  بانکهابانکها  خاص،خاص،  طورطور  بهبه  بانکیبانکی  پرداخت هايپرداخت هاي  دردر
  اعتباراعتبار  گشایشگشایش  مانندمانند  خاصخاص  قراردادهايقراردادهاي  موردمورد  دردر

  قبولقبول  ازاز  بانکی،بانکی،  ضمانت نامه هايضمانت نامه هاي  وو  اسنادياسنادي
  بهبه  کهکه  شرطیشرطی  بهبه  یایا  وو  کردهکرده  امتناعامتناع  مشروطمشروط  پرداختپرداخت

  می شود،می شود،  قیدقید  مربوطهمربوطه  اسناداسناد  دردر  پرداختپرداخت  هنگامهنگام
..نمی دهندنمی دهند  اثراثر  ترتیبترتیب

99

اصول حاکم بر پرداختهاي بانکی اصول حاکم بر پرداختهاي بانکی 

اصلیاصلی  تعهداتتعهدات  ازاز  بانکیبانکی  پرداختهايپرداختهاي  جداییجدایی  اصلاصل

  دستوردستور  دردر  مندرجمندرج  مبلغمبلغ  پرداختپرداخت  بابا  اصل،اصل،  ایناین  موجبموجب  بهبه
    رفعرفع  واسطهواسطه  بانکبانک  ازاز  ،،))باشدباشد  کهکه  قسمقسم  هرهر  ازاز((  پرداختپرداخت

  بربر  مبنیمبنی  ادعاییادعایی  نوعنوع  هرهر  این رو،این رو،  ازاز  ..می شودمی شود  مسؤولیتمسؤولیت
  نتیجهنتیجه  دردر  وو  اصلیاصلی  معاملهمعامله  بطالنبطالن  پرداخت،پرداخت،  دردر  اشتباهاشتباه

  وو  گرفتهگرفته  انجامانجام  آنآن  مبنايمبناي  بربر  کهکه  پرداختیپرداختی  بی اعتباريبی اعتباري
  مطرحمطرح  پرداختپرداخت  طرفینطرفین  رابطهرابطه  دردر  بایدباید  مشابه،مشابه،  مواردموارد

..شودشود
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  بانکیبانکی  پرداختهايپرداختهاي  جداییجدایی  اصلاصل  کهکه  دالیلیدالیلی  ازاز  یکییکی
  تفاوتتفاوت  می کند،می کند،  تثبیتتثبیت  رارا  اصلیاصلی  تعهداتتعهدات  ازاز

  وجودوجود  دادگستريدادگستري  وو  بانکبانک  میانمیان  کهکه  استاست  کارکرديکارکردي
  برايبراي  واسطه ايواسطه اي  وو  اقتصادياقتصادي  بنگاهبنگاه  یکیک  بانکبانک  ::دارددارد

  باشد،باشد،  قرارقرار  اگراگر  وو  استاست  ارزارز  وو  پولپول  انتقالانتقال  وو  نقلنقل
  عملعمل  مالكمالك  رارا  پرداختپرداخت  طرفینطرفین  میانمیان  اصلیاصلی  رابطهرابطه

  علتعلت  یافتنیافتن  دنبالدنبال  بهبه  موردمورد  هرهر  دردر  یایا  دهددهد  قرارقرار
  باشد،باشد،  مردممردم  اقتصادياقتصادي  روابطروابط  باطنباطن  وو  پرداختپرداخت

  عنوانعنوان  بهبه  کهکه  اختیاراتیاختیاراتی  وو  وظایفوظایف  انجامانجام  ازاز  عمالًعمالً
..می شودمی شود  ناتوانناتوان  دارد،دارد،  برعهدهبرعهده  »»بانکبانک««

1111

اصل اعتماد به ظواهراصل اعتماد به ظواهر

  بانکبانک  ظواهر،ظواهر،  بهبه  اعتماداعتماد  اصلاصل  مبنايمبناي  بربر
  موردمورد  رارا  مذکورمذکور  مداركمدارك  ظاهرظاهر  تنهاتنها

  دردر  تکلیفیتکلیفی  یایا  حقحق  وو  می دهدمی دهد  قرارقرار  بررسیبررسی
  پرداختپرداخت  طرفینطرفین  واقعیواقعی  رابطهرابطه  احرازاحراز
  وو  بانکبانک  تفاوتهايتفاوتهاي  ازاز  امرامر  ایناین  ..نداردندارد

..می شودمی شود  ناشیناشی  دادگاهدادگاه
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  رارا  بانکبانک  کهکه  استاست  اثراثر  ایناین  دارايداراي  جملهجمله  ازاز  ،،ظواهرظواهر  بهبه  اعتماداعتماد
  ازاز  امتناعامتناع  وو  می کندمی کند  منعمنع  واقعیتواقعیت  موردمورد  دردر  کنکاشکنکاش  ازاز

    طورطور  بهبه  کهکه  می سازدمی سازد  محدودمحدود  موارديمواردي  بهبه  تنهاتنها  رارا  پرداختپرداخت
  1414  مادهماده  مثال،مثال،  برايبراي  ..استاست  شدهشده  ذکرذکر  قانونقانون  دردر  صریحصریح
  دردر  تنهاتنها  رارا  آنآن  پرداختپرداخت  عدمعدم  دستوردستور  چک،چک،  صدورصدور  قانونقانون

  چکچک  شودشود  مدعیمدعی  ذینفعذینفع  کهکه  می داندمی داند  پذیرشپذیرش  قابلقابل  موارديمواردي
  رارا  آنآن  ))ظاهريظاهري((  دارندهدارنده  یایا  شدهشده  تحصیلتحصیل  جرمجرم  طریقطریق  ازاز

  حسابحساب  اختالفاختالف  وجودوجود  صرفصرف  این رو،این رو،  ازاز  ..استاست  کردهکرده  پیداپیدا
  برايبراي  مجوزيمجوزي  نمی تواندنمی تواند  چکچک  دارندهدارنده  وو  صادرکنندهصادرکننده  میانمیان

  اگراگر  وو  باشدباشد  محال علیهمحال علیه  بانکبانک  سويسوي  ازاز  پرداختپرداخت  عدمعدم  پذیرشپذیرش
  توجهتوجه  بدانبدان  نمی تواندنمی تواند  بانکبانک  شود،شود،  صادرصادر  دستوريدستوري  چنینچنین
..نمایدنماید

1313

اصل اعتماد به ظواهراصل اعتماد به ظواهرمصادیق مصادیق 

  داشتنداشتن  اختیاراختیار  دردر  ضمنضمن  کهکه  شخصیشخصی  بهبه  پرداختپرداخت  دردر
  تنهاتنها  بانکبانک  می کند،می کند،  مراجعهمراجعه  بانکبانک  بهبه  چکچک  فقرهفقره  یکیک

  کارتکارت  طریقطریق  ازاز((  ويوي  هویتهویت  احرازاحراز  بهبه  ملزمملزم
  مفادمفاد  ظاهريظاهري  صحتصحت  دردر  دقتدقت  وو  ))معتبرمعتبر  شناساییشناسایی

  دارندهدارنده  آیاآیا  کهکه  امرامر  ایناین  احرازاحراز  وو  بودبود  خواهدخواهد  چکچک
  وظایفوظایف  یایا  حقوقحقوق  ازاز  می باشد،می باشد،  واقعیواقعی  دارندهدارنده  چک،چک،
..نمی آیدنمی آید  شمارشمار  بهبه  بانکبانک

1414
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:نقش بانک مرکزي در پرداختهاي بانکی

 پرداخت طرفین از یکی عنوان به مرکزي بانک١.
  دولتی پرداختهاي یا کالن پرداختهاي در
 نظامهاي بر نظارت و راهبري و مرکزي بانک٢.

  پرداخت
 و کالن پرداختهاي در مرکزي بانک نقش٣.

.بین المللی

::نقش بانک مرکزي در پرداختهاي بانکینقش بانک مرکزي در پرداختهاي بانکی

بانک مرکزي به عنوان یکی از طرفین پرداختبانک مرکزي به عنوان یکی از طرفین پرداخت

بانک مرکزي به مثابه بانک بانکهابانک مرکزي به مثابه بانک بانکها. . 11

    ایناین  کهکه  دارددارد  اقتضااقتضا  مرکزيمرکزي  بانکبانک  موقعیتموقعیت
    بانکهابانکها  بانکبانک  یایا  بانکهابانکها  مادرمادر  عنوانعنوان  بهبه  بانکبانک
    مختلف،مختلف،  کشورهايکشورهاي  حقوقحقوق  دردر  ..گیردگیرد  لقبلقب

    وو  بانکهابانکها  نجاتنجات  برايبراي  می تواندمی تواند  مرکزيمرکزي  بانکبانک
    آنهاآنها  بهبه  ورشکستگیورشکستگی  ورطهورطه  ازاز  مالیمالی  مؤسساتمؤسسات

    ..بدهدبدهد  واموام
1616
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بانک مرکزي به مثابه بانک بانکهابانک مرکزي به مثابه بانک بانکها. . 11

  دارددارد  اقتضااقتضا  بانکهابانکها  بانکبانک  عنوانعنوان  بهبه  مرکزيمرکزي  بانکبانک  جایگاهجایگاه
  بانکیبانکی  حسابهايحسابهاي  یایا  حسابحساب  دارايداراي  بانکهابانکها  ازاز  هرکدامهرکدام  کهکه

  ایناین  وجودوجود  ..باشندباشند  مرکزيمرکزي  بانکبانک  نزدنزد  فعالیفعالی  وو  مشخصمشخص
    ..دارددارد  ضرورتضرورت  متعددمتعدد  جهاتجهات  ازاز  حسابحساب

  پرداختهايپرداختهاي  دردر  »»تسویهتسویه««  نهادنهاد  عنوانعنوان  بهبه  مرکزيمرکزي  بانکبانک
  برداشتبرداشت  طریقطریق  ازاز  تسویهتسویه  ایناین  وو  می کندمی کند  عملعمل  بین بانکیبین بانکی

  صادرکنندهصادرکننده  حسابحساب  کردنکردن  بدهکاربدهکار  یایا  تراکنشتراکنش  بابا  همزمانهمزمان
  ذینفعذینفع  بانکبانک  حسابحساب  کردنکردن  بستانکاربستانکار  یایا  همزمانهمزمان  واریزواریز  وو

ساتناساتنا  مثال،مثال،  برايبراي  ..می شودمی شود  انجامانجام
1717

بانک مرکزي به مثابه بانک بانکهابانک مرکزي به مثابه بانک بانکها. . 11

  عنوانعنوان  بهبه  مرکزيمرکزي  بانکبانک  نقشنقش  دیگري،دیگري،  عرصهعرصه  دردر
بانککهکه  زمانیزمانی  ::می کندمی کند  پیداپیدا  جلوهجلوه  بیشتربیشتر  بانکهابانکها  بانک  

  بانکبانک  بهبه  سکهسکه  وو  اسکناساسکناس  دریافتدریافت  برايبراي  بانکهابانکها
  عنوانعنوان  بهبه  مرکزيمرکزي  بانکبانک  وو  هستندهستند  نیازمندنیازمند  مرکزيمرکزي

  رایجرایج  سکهسکه  وو  اسکناساسکناس  انتشارانتشار  برايبراي  مجازمجاز  مرجعمرجع  تنهاتنها
  بهبه  مرکزيمرکزي  بانکبانک  مشتریانمشتریان  همانندهمانند  بانکهابانکها  می باشد،می باشد،

    ..می آیندمی آیند  حسابحساب

1818



مرکز تحقیقات مخابرات ایران 1/12/2011

1 10

بانک مرکزي به عنوان بانکدار دولتبانک مرکزي به عنوان بانکدار دولت. . 22

  ارایهارایه  رارا  خدماتیخدماتی  دولتدولت  برايبراي  مرکزي،مرکزي،  بانکبانک
  دارايداراي  عاديعادي  مشتریانمشتریان  برايبراي  آنهاآنها  اغلباغلب  کهکه  می کندمی کند
  ..استاست  ارایهارایه  قابلقابل  بانکهابانکها  سایرسایر  دردر  جاري،جاري،  حسابحساب

  مالیمالی  مشاورهمشاوره  ارایهارایه  وو  بانکبانک  ازاز  پرداختپرداخت  وو  دریافتدریافت
  حسابهايحسابهاي  ازاز  استفادهاستفاده  زمینهزمینه  دردر  مساعدتمساعدت  وو  دولتدولت  بهبه

  می آیدمی آید  شمارشمار  بهبه  خدماتخدمات  ایناین  جملهجمله  ازاز  بانکی،بانکی،
..))كك..بب..پپ..قق  1212  مادهماده((

1919

بانک مرکزي به عنوان بانکدار دولتبانک مرکزي به عنوان بانکدار دولت. . 22

مرکزيمرکزي  بانکبانک  استقاللاستقالل

  بابا  مرکزيمرکزي  بانکبانک  کهکه  رابطه ايرابطه اي  وو  فوقفوق  فعالیتهايفعالیتهاي  وو  نقش هانقش ها
  عبارتعبارت  بهبه  ..نیستنیست  مرکزيمرکزي  بانکبانک  استقاللاستقالل  نافینافی  دارد،دارد،  دولتدولت
  کشورکشور  یکیک  حکومتحکومت  ارکانارکان  ازاز  رکنیرکنی  مرکزيمرکزي  بانکبانک  دیگر،دیگر،

..می شودمی شود  محسوبمحسوب  مستقلمستقل  نهادينهادي  وو  نمی باشدنمی باشد

  دردر  جزجز  ــ  مرکزيمرکزي  بانکبانک  کهکه  استاست  آنآن  اصلاصل  ایناین  آثارآثار  جملهجمله  ازاز
  ــ  باشدباشد  دولتدولت  بدهی هايبدهی هاي  ضامنضامن  یایا  اصلیاصلی  متعهدمتعهد  کهکه  موارديمواردي
  وو  دولتیدولتی  شرکتهايشرکتهاي  وو  مؤسساتمؤسسات  دولت،دولت،  دیوندیون  مسؤولمسؤول

..نیستنیست  کشورکشور  ازاز  خارجخارج  وو  داخلداخل  دردر  شهرداري هاشهرداري ها

2020
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استقالل بانک مرکزياستقالل بانک مرکزي

  ایفايایفاي  عدمعدم  خاطرخاطر  بهبه  رارا  مرکزيمرکزي  بانکبانک  نمی تواننمی توان  ــ
  وو  اموالاموال  یایا  دادداد  قرارقرار  بازخواستبازخواست  موردمورد  دولتیدولتی  تعهداتتعهدات

  توقیفتوقیف  کشورکشور  ازاز  خارجخارج  یایا  داخلداخل  دردر  رارا  آنآن  دارایی هايدارایی هاي
..کردکرد

  وو  دیوندیون  کهکه  دارددارد  اقتضااقتضا  دولتدولت  ازاز  مرکزيمرکزي  بانکبانک  استقاللاستقالل  ــ
  ایفاایفا  آنهاآنها  سررسیدسررسید  دردر  مرکزيمرکزي  بانکبانک  بهبه  دولتدولت  تعهداتتعهدات

  بانکبانک  بهبه  همیشههمیشه  دولتدولت  معمول،معمول،  طورطور  بهبه  اگرچهاگرچه  ..شودشود
..می ماندمی ماند  بدهکاربدهکار  مرکزيمرکزي

2121

::وظیفه دوم بانک مرکزيوظیفه دوم بانک مرکزي

راهبري و نظارت بر نظامهاي پرداختراهبري و نظارت بر نظامهاي پرداخت

    معنايمعناي  بهبه  پرداختپرداخت  نظامهاينظامهاي  بربر  مرکزيمرکزي  بانکبانک  راهبريراهبري
  بهبه  راهبريراهبري  ایناین  این رو،این رو،  ازاز  ..می باشدمی باشد  آنهاآنها  عالیعالی  مدیریتمدیریت

  دردر  بیشتربیشتر  وو  نیستنیست  بانکهابانکها  داخلیداخلی  امورامور  دردر  مداخلهمداخله  معنايمعناي
  انجامانجام  بین بانکیبین بانکی  روابطروابط  وو  پولپول  جریانجریان  بربر  نظارتنظارت  جهتجهت

  ابزارهاییابزارهایی  طریقطریق  ازاز  تنهاتنها  مرکزيمرکزي  بانکبانک  راهبريراهبري  ..می گیردمی گیرد
  موجبموجب  بهبه  یایا  شدهشده  پیش بینیپیش بینی  قانونقانون  دردر  کهکه  استاست  انجامانجام  قابلقابل

  زیرنظرزیرنظر  بانکهايبانکهاي  وو  مرکزيمرکزي  بانکبانک  میانمیان  کهکه  موافقتنامه ايموافقتنامه اي
  گرفتهگرفته  قرارقرار  طرفینطرفین  توافقتوافق  موردمورد  می شود،می شود،  منعقدمنعقد  آنآن

..باشدباشد
2222
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راهبري و نظارت بر نظامهاي پرداختراهبري و نظارت بر نظامهاي پرداخت

    بهبه  آنآن  وابستگیوابستگی  عدمعدم  وو  مرکزيمرکزي  بانکبانک  بودنبودن  ملیملی
    ازاز  یکییکی  شهروندان،شهروندان،  ازاز  خاصیخاصی  قشرقشر

    نظامهاينظامهاي  صحیحصحیح  راهبريراهبري  امکانامکان  پیش شرط هايپیش شرط هاي
    ایناین  ..می باشدمی باشد  بانکبانک  ایناین  سويسوي  ازاز  پرداختپرداخت
    وو  سکهسکه  وو  اسکناساسکناس  انتشارانتشار  بربر  عالوهعالوه  راهبري،راهبري،

    روابطروابط  مدیریتمدیریت  طریقطریق  ازاز  آن،آن،  گردشگردش  بربر  نظارتنظارت
    انجامانجام  ))تسویهتسویه  جملهجمله  ازاز((  بین بانکیبین بانکی  پولیپولی

    ..می گیردمی گیرد
2323

راهبري نظامهاي پرداختراهبري نظامهاي پرداخت

استانداردهااستانداردها  تعریفتعریف  نیازمندنیازمند  بین بانکیبین بانکی  تسویهتسویه  راهبريراهبري  
  دردر  تسویهتسویه  برايبراي  معمولمعمول  شیوهشیوه  بابا  منطبقمنطبق  معیارهايمعیارهاي  وو

    ..استاست  جهانیجهانی  سطحسطح

بانکیبانکی  پایاپايپایاپاي  وو  تسویهتسویه  سامانهسامانه  بربر  عالیعالی  مدیریتمدیریت  
  طریقطریق  ازاز  عضوعضو  بانکهايبانکهاي  نهینهی  وو  امرامر  نیازمندنیازمند

  اجراییاجرایی  رویه هايرویه هاي  وو  استانداردهااستانداردها  دستورالعمل ها،دستورالعمل ها،
  صورتصورت  دردر  وو  تهیهتهیه  مرکزيمرکزي  بانکبانک  وسیلهوسیله  بهبه  کهکه  می باشدمی باشد

    ..می شودمی شود  به روزبه روز  لزوملزوم

2424
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راهبري نظامهاي پرداختراهبري نظامهاي پرداخت

  عنوانعنوان  بهبه  مرکزيمرکزي  بانکبانک  ساتنا،ساتنا،  موافقتنامهموافقتنامه  ایناین  2929  مادهماده  بابا
::دارددارد  برعهدهبرعهده  ساتناساتنا  دردر  رارا  زیرزیر  نقش هاينقش هاي  ساتناساتنا  راهبرراهبر

  ساعاتساعات  وو  روزهاروزها  اعالماعالم  وو  تعیینتعیین  ساتنا،ساتنا،  روزانهروزانه  عملیاتعملیات  راهبريراهبري
  آن،آن،  تغییراتتغییرات  قبلیقبلی  اعالماعالم  وو  عضوعضو  بانکهايبانکهاي  بهبه  ساتناساتنا  کاريکاري
  ساتنا،ساتنا،  راهبريراهبري  فنیفنی  استانداردهاياستانداردهاي  کردنکردن  به روزبه روز  وو  تعیینتعیین
  اتصالاتصال  فنیفنی  شرایطشرایط  وو  الزاماتالزامات  به روزرسانیبه روزرسانی  وو  تعیینتعیین

  کارمزدهاکارمزدها  کردنکردن  به روزبه روز  وو  تعیینتعیین  ساتنا،ساتنا،  بهبه  داخلیداخلی  سیستم هايسیستم هاي
  بهبه  مربوطمربوط  کارمزدهايکارمزدهاي  وو  بانکهابانکها  عملیاتعملیات  صورت حسابصورت حساب  تهیهتهیه  وو

..ساتناساتنا

2525

نظارت بر نظامهاي پرداختنظارت بر نظامهاي پرداخت
بانکیبانکی  نظارتنظارت  دردر  مرکزيمرکزي  بانکبانک  اختیاراختیار  قانونیقانونی  دالیلدالیل  ..الفالف

  وو  اجتماعیاجتماعی  اقتصادي،اقتصادي،  توسعهتوسعه  سومسوم  برنامهبرنامه  قانونقانون  9292  مادهماده
  ::فرهنگیفرهنگی

  رقابتیرقابتی  شرایطشرایط  افزایشافزایش  جهتجهت  استاست  موظفموظف  مرکزيمرکزي  بانکبانک««
    پس اندازپس انداز  تشویقتشویق  وو  مالیمالی  بازارهايبازارهاي  گسترشگسترش  وو  بانکهابانکها

    وو  سازمان هاسازمان ها  مؤسسات،مؤسسات،  انواعانواع  مجازمجاز  فعالیتفعالیت  زمینهزمینه  داخلی،داخلی،
  وو  فراهمفراهم  رارا  ))غیردولتیغیردولتی((    بانکیبانکی  اعتبارياعتباري  واحدهايواحدهاي

  مؤسساتمؤسسات  فعالیتفعالیت  ازاز  وو  نمایدنماید  اعمالاعمال  رارا  آنهاآنها  بربر  الزمالزم  نظارتنظارت
..»»آوردآورد  عملعمل  بهبه  جلوگیريجلوگیري  غیرمجازغیرمجاز

2626
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نظارت بر نظامهاي پرداختنظارت بر نظامهاي پرداخت

::قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم   9292ماده ماده 

  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  مرکزيمرکزي  بانکبانک««  کهکه  شدهشده  تأکیدتأکید  همچنینهمچنین
    وو  بانکهابانکها  امورامور  جریانجریان  حسنحسن  بربر  استاست  موظفموظف  ایرانایران

    غیربانکیغیربانکی  اعتبارياعتباري  واحدهايواحدهاي  وو  سازمانهاسازمانها  مؤسسات،مؤسسات،
..»»نمایدنماید  نظارتنظارت  مصوبمصوب  ضوابطضوابط  اساساساس  بربر  ))غیردولتیغیردولتی((

    وو  بانکهابانکها  بربر  نظارتنظارت  ك،ك،..بب..پپ..قق  1111  مادهماده  ))بب((  بندبند
  وو  وظایفوظایف  جملهجمله  ازاز  قانونقانون  طبقطبق  بربر  رارا  اعتبارياعتباري  مؤسساتمؤسسات
    ..برمی شماردبرمی شمارد  مرکزيمرکزي  بانکبانک  اختیاراتاختیارات

2727

آمره بودن نظارت بر نظامهاي پرداختآمره بودن نظارت بر نظامهاي پرداخت

  وو  اعمالاعمال  بربر  نظارتنظارت  امرامر  دردر  مرکزيمرکزي  بانکبانک  وظایفوظایف
  اعمالاعمال  ازاز  ،،))بانکیبانکی  پرداختهايپرداختهاي  ازجملهازجمله((  بانکهابانکها  فعالیتهايفعالیتهاي
  بهبه  واگذاريواگذاري  قابلقابل  نتیجهنتیجه  دردر  وو  می باشدمی باشد  دولتدولت  حاکمیتحاکمیت

  غیردولتیغیردولتی  وو  دولتیدولتی  ازاز  اعماعم  دیگريدیگري  سازمانسازمان  یایا  نهادنهاد  هیچهیچ
  بانکهايبانکهاي  تأسیستأسیس  اجازهاجازه  قانونقانون  ))الفالف((  بندبند  بابا  مطابقمطابق  ..نیستنیست

  چاپچاپ  ارزي،ارزي،  اعتباري،اعتباري،  پولی،پولی،  سیاستگذاريسیاستگذاري««  غیردولتی،غیردولتی،
    بربر  نظارتنظارت  ارزي،ارزي،  ذخایرذخایر  حفظحفظ  سکه،سکه،  ضربضرب  اسکناس،اسکناس،

  وظایفوظایف  قلمروقلمرو  دردر  بانکیبانکی  فعالیتفعالیت  مجوزمجوز  صدورصدور  بانکها،بانکها،
  اختیاراختیار  دردر  همچنانهمچنان  حاکمیتحاکمیت  اعمالاعمال  جهتجهت  وو  بودهبوده  دولتدولت
..»»می ماندمی ماند  باقیباقی  دولتدولت 2828
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مطالعه تطبیقی نظارت بر نظامهاي پرداختمطالعه تطبیقی نظارت بر نظامهاي پرداخت. . بب

    بهبه  انگلیسانگلیس  حقوقحقوق  دردر  تطبیقی،تطبیقی،  لحاظلحاظ  بهبه
    مسؤولیتمسؤولیت  انگلیس،انگلیس،  بانکبانک  قانونقانون  موجبموجب
    عنوانعنوان  بهبه  انگلیسانگلیس  بانکبانک  ازاز  بانکهابانکها  بربر  نظارتنظارت

    بهبه  وو  شدهشده  گرفتهگرفته  کشورکشور  ایناین  مرکزيمرکزي  بانکبانک
..استاست  شدهشده  واگذارواگذار  مالیمالی  خدماتخدمات  سازمانسازمان

2929

مطالعه تطبیقی نظارت بر نظامهاي پرداختمطالعه تطبیقی نظارت بر نظامهاي پرداخت. . بب

  مالیمالی  خدماتخدمات  نوین سازينوین سازي  قانونقانون  موجبموجب  بهبه  امریکاامریکا  دردر
  تأسیستأسیس  فدرالفدرال  رزرورزرو  نظامنظام  امنايامناي  هیأتهیأت  ،،19991999  مصوبمصوب
  مدیریتمدیریت  برايبراي  عالیعالی  مرجعمرجع  عنوانعنوان  بهبه  کهکه  گردیدگردید

  ..می گرددمی گردد  محسوبمحسوب  کشورکشور  آنآن  مالیمالی  خدماتخدمات

  همراههمراه  بهبه  اتحادیهاتحادیه  مرکزيمرکزي  بانکبانک  اروپا،اروپا،  اتحادیهاتحادیه  دردر
  بربر  اتحادیهاتحادیه  عضوعضو  کشورهايکشورهاي  ازاز  هرکدامهرکدام  مرکزيمرکزي  بانکبانک

..دارددارد  نظارتنظارت  کشورهاکشورها  دروندرون  دردر  بانکداريبانکداري  امرامر

3030
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مصادیق نظارت بر پرداختهاي بانکی در قوانین و مقرراتمصادیق نظارت بر پرداختهاي بانکی در قوانین و مقررات. . جج

مالیمالی  مؤسساتمؤسسات  تسویهتسویه  حسابحساب  نگاهدارينگاهداري  ــ..

حسابهايحسابهاي  دردر  اعمالاعمال  طریقطریق  ازاز  بین بانکیبین بانکی  تسویهتسویه  انجامانجام  ــ  
..تسویهتسویه

مؤسساتمؤسسات  پایاپايپایاپاي  مراکزمراکز  عملکردعملکرد  کنترلکنترل  وو  نظارتنظارت  ــ  
..مالیمالی

3131

مصادیق نظارت بر پرداختهاي بانکی در قوانین و مقرراتمصادیق نظارت بر پرداختهاي بانکی در قوانین و مقررات. . جج

زمینهزمینه  دردر  مالیمالی  مؤسساتمؤسسات  عملکردعملکرد  نحوهنحوه  بربر  نظارتنظارت  ــ  
..انتقال هاانتقال ها  وو  پرداختپرداخت  دستورهايدستورهاي  پردازشپردازش

مالیمالی  مؤسساتمؤسسات  الزمالزم  نقدینگینقدینگی  میزانمیزان  کنترلکنترل  وو  نظارتنظارت  ــ  
..تسویهتسویه  انجامانجام  جهتجهت

انجامانجام  شیوهشیوه  بهبه  مربوطمربوط  دستورالعمل هايدستورالعمل هاي  تدوینتدوین  ــ  
  صحتصحت  وو  اصالتاصالت  کنترلکنترل  انتقاالت،انتقاالت،  وو  تبادالتتبادالت  الکترونیکیالکترونیکی

  تبادلتبادل  برايبراي  امنامن  بستربستر  ایجادایجاد  وو  ارسالیارسالی  مالیمالی  پیامهايپیامهاي
..پیامهاپیامها  وو  داده هاداده ها
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::نقش سوم بانک مرکزينقش سوم بانک مرکزي
نقش بانک مرکزي در پرداختهاي کالن و بین المللینقش بانک مرکزي در پرداختهاي کالن و بین المللی

یایا  تعهدتعهد  وو  ارزيارزي  معامالتمعامالت  بهبه  مربوطمربوط  مقرراتمقررات  تنظیمتنظیم  
اعتباراعتبار  وو  پولپول  شورايشوراي  تصویبتصویب  بابا  ارزيارزي  پرداختهايپرداختهاي  تضمینتضمین

ارزيارزي  معامالتمعامالت  بربر  نظارتنظارت

خارجخارج  بانکهايبانکهاي  نزدنزد  جاريجاري  حسابحساب  نگاهدارينگاهداري  وو  افتتاحافتتاح  
    خودخود  نزدنزد  خارجخارج  وو  داخلداخل  بانکهايبانکهاي  حسابحساب  نگاهدارينگاهداري  یایا  وو

جاز  عملیاتعملیات  کلیهکلیه  انجامانجامجازمتحصیلتحصیل  وو  دیگردیگر  بانکیبانکی  م  
  حسابحساب  بهبه  یایا  وو  خودخود  حسابحساب  بهبه  خارجخارج  وو  داخلداخل  دردر  اعتباراتاعتبارات
..داخلداخل  بانکهايبانکهاي
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با تشکر از توجه شمابا تشکر از توجه شما
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