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:عنوان طرح
كدهاي اخالقي در نظام بانكي كشور

وهاب قليچ -دكتر حسين عيوضلو 
1392مرداد   
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: سازماني اخالق

  شود، مي هم حرفه اي اخالق به تعبير آن از كه سازماني اخالق
  رفتار كه است بشري سلوك استانداردهاي و اصول از مجموعه اي

 اخالق اين هدف حقيقت، در .كند مي تعيين را گروهها و افراد
 چه را هايي ارزش چه سازمان در كه است امر اين كردن روشن
.نمود اشاعه و حفظ بايد موقع

:اخالق سازماني  و مديريت اخالق حرفه اي

كه اصولي يا و كدها استانداردها، مقررات، از است عبارت سازماني اخالق 
 همچنين و وجداني و اخالقي درست رفتارهاي براي الزم دستورالعمل هاي

.سازد مي فراهم را سازماني خاص شرايط در درستكاري
بر كه شده تعريف نبايدها و بايدها و ارزش ها از سيستمي عنوان به حرفه اي اخالق 

 متمايز بد از خوب گفتار و رفتار و گشته معلوم سازمان بدهاي و خوب آن مبناي
.گردندمي
هدايت براي ارزش ها بندي اولويت و شناسايي معناي به حرفه اي اخالق مديريت 

.است سازمان رفتار
 ارزش هاي رعايت بود خواهند قادر اخالقي مديريت برنامه يك ايجاد با سازمان ها  

 سازمان اخالقي عملكرد آشفته، شرايط در و نموده مديريت كار محيط در را اخالقي
.نمايند حفظ را
همان يا و سازماني اخالق كدهاي و اصول طراحي نيازمند انساني منابع مديريت 

.باشد مي سازمان ايحرفه اخالق

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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 و آمد خواهد اخالق مدارانه رفتارهاي پي در خودكار نحو به اخالق منافع و فوايد
 نوع اين مادي مزاياي و سود كسب بر متوقف و منوط را اخالقيات اجراي نبايستي
.بنماييم رفتارها
 به نه و باشد بازي توپ به نگاهش بايستي بازي حين در تنيس بازيكن يك كه همانطور
 به معطوف را خود سعي و همت تمام بايد نيز سازمان ها امتيازات، اعالن تابلوي
 پس در بخود خود كه مزايايي بر صرف تمركز از و نموده اخالقي اصول اجراي

.نمايند پرهيز شوند، مي حاصل اخالقيات

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

اي حرفه اخالق مزاياي
:المللي بين تحقيقات نتايج طبق

مشتريان رضايتمندي افزايش
مشتريان اعتماد افزايش
رقبا با مواجهه در رقابتي مزيت كسب
سازمان شهرت و مثبت تصوير افزايش
سازماني رفتار بهبود
سازمان سودآوري افزايش

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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نظام متعارف اهداف داشتن بر عالوه كه است بانكي فعاليت نوعي اخالقي بانكداري 
 اجتماعي نظام ثبات حفظ جامعه، آحاد حقوق به احترام با تا دارد تالش بانكي،

 صنعت به عمومي اطمينان و اعتماد سطح ارتقاي و زيست محيط از صيانت اقتصادي،
 مفهومي بانكداري نوع اين .برساند كمك جامعه افراد زندگي كيفيت بهبود به بانكداري

 اما نميگذرد، زيادي زمان مدت بانكي متعارف ادبيات به آن ورود از كه آن با كه است
.است جهان بانكهاي بين در اجرايي و نظري بعد در توسعه و رشد حال در سرعت به

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

:اخالقي بانكداري اهداف
پايدار، پروژه هاي مالي تامين و سرمايه گذاري بانكي، منابع از استفاده با مفيد فعاليتهاي انجام 

-اقتصادي رسانيآسيب به منجر كه اقداماتي از پرهيز اقتصاد، حقيقي بخش در سرمايه گذاري
 اقتصادي توسعه سازيزمينه و مالي بازارهاي ثبات حفظ به كمك ميشود، جامعه به اجتماعي

  ارائه فرهنگي، سازمانهاي و نهادها و اجتماعي تجارتهاي به وام اعطاي و گذاري سرمايه كشور،
 منافع و حقوق رعايت آنان، منافع و حقوق از حفاظت و مشتريان رضايت جلب و خدمات بهترين
  اعطاي دهيسامان بانكي، نظام شهرت و اعتبار از حفاظت بانكي، نظام مسئولين و كاركنان
.فرانسلي منافع و زيست محيط از حفاظت طبقاتي، شكاف و فقر كاهش راستاي در تسهيالت

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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:چهار دسته كلي اهداف بانكداري اخالقي 
كمك به بهبود نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي در سطح ملي و  . 1

بين المللي و عدم اخالل و بحران آفريني در آنان
رعايت حقوق اجتماعي عموم جامعه، مشتريان، سهامداران و . 2

كاركنان بانك
حفاظت از محيط زيست. 3
حفظ و ارتقاي خوشنامي و اعتبار نظام بانكي. 4

محورهاي برقراري نظام 
بانكداري اخالقي

  تعيين خط. 1
مشي اخالقي

تدوين كدهاي . 2
اخالقي

تدابير . 3
ساختاري

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

كريم قرآن در سازماني اخالق مختصات:
پذيري اطاعت )الف
امانتداري )ب
زيردستان با صحبتي هم و مشورت )ج
عهد به وفاي )د
بياني خوش و راستگويي صداقت، )ه
ديگران با رفتاري خوش )و
داري خويشتن و صبر )ز

خط مشی) 1(

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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البالغه نهج در سازماني اخالق مختصات:
ساالري شايسته )الف
پذيري مسئوليت و پاسخگويي )ب
تعهدات به وفاي و قانونمداري )ج
زيردستان با رفتاري خوش و صميميت )د
انتقادپذيري و انتقادنمايي )ه
داري خويشتن و صبر )و
پذيري اطاعت )ز
عملكرد ارزيابي و نظارت )ح
انضباط و ريزي برنامه )ط
نظرخواهي و مشورت )ي

مشیخط ) 1(
پژوهشکده پولی و بانکی 

- 
ب قليچ

ضلو و وها
دکتر عيو

رواياتدر سازماني اخالق مختصات ساير:
تعيين دستمزد پيش از شروع به كار) الف
دستمزدمنصفانه پرداخت ) ب
پرداخت سريع دستمزد بعد از انجام كار) ج
تكليف كار به حد توانايي فرد) د
رعايت حق شريك) ه
نرعايت انصاف در رفتار با ديگرا) و

مشیخط ) 1(

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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:باالدستي اسناد

اداري نظام كلي سياستهاي
اقتصادي مفاسد با مبارزه اي ماده هشت فرمان
كشوري خدمات قانون
فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاي قانون
هشتم ماده( اداري تخلفات به رسيدگي قانون(
حجاب و عفاف و شهروندي حقوق از صيانت ستاد
كشوري استخدام قانون( استخدامي و اداري مقررات و قوانين(
ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك اداري و فرهنگي اخالقي، منشور
جهاني اقتصاد و بانكداري صنعت المللي بين كنفرانس نخستين مصوب( بانكي شبكه بانكهاي اخالقي منشور(

مشیخط ) 2(
پژوهشکده پولی و بانکی 

- 
ب قليچ

ضلو و وها
دکتر عيو

مقررات مهم و رويه هاي جديد در اسناد باال دستي
قانون خدمات كشوري

حقوق مردم -فصل سوم 
o اخالق موازين رعايت با بايد و هستند مردم خدمتگزاران ، اجرائي دستگاههاي كارمندان و مديران - 25 ماده  

 مي نمايند امضاء كه اداري و اخالقي منشور و نموده اداء ورود بدو در كه سوگندي طبق و اداري و اسالمي
 انجام آنها قانوني خواسته هاي و حقوق درنظرگرفتن با و مردم به خدمت راه در احسن نحو به را خود وظايف
.دهند

 هيأت وزيران به تصويب سازمان پيشنهاد با اجرائي دستگاههاي كارمندان تعهدات و نامه سوگند متن فوق الذكر، منشور مفاد و اصول - 1 تبصره  
..مي رسد

  منشور رعايت با را مواردي ، فوق موارد بر عالوه مربوط دستگاه خاص شرايط و وظايف با متناسب مي توانند اجرائي دستگاههاي - 2 تبصره  
.نمايند اضافه آن به وزيران هيأت مصوب اخالقي

  آشنا اجرائي دستگاههاي با تعامل در خود تكاليف و حقوق با را مردم مكلفند اجرائي دستگاههاي - 26 ماده  
 در عمومي آگاهي سطح ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا به ويژه جمعي ارتباط وسايل طريق از و نموده
.دهند قرار مردم دراختيار مناسب و مطلوب نحو به را الزم اطالعات و داده ارتقاء را زمينه اين

برخوردارند، يكسان حقوق از مساوي درشرايط اجرائي دستگاههاي خدمات از استفاده در مردم - 27 ماده 
 تغييرات و خدمات ارائه استاندارد و كيفيت و زمان مراحل، ماه، سه ظرف حداكثر موظفند اجرائي دستگاههاي

 تخلف، هرگونه بروز صورت در و برسانند مردم اطالع به مختلف طرق از و شفاف نموده و مستند را آنها
. داشت خواهند به عهده را آنان شكايت و مردم به پاسخگويي مسؤوليت اجرائي دستگاههاي مسؤولين

  عملكرد از مردم رضايت عدم و رضايت مراجعان، و مردم حقوق تأمين منظور به است مكلف دولت -  28 ماده 
 و استخدامي امتيازات ساير از بهره مندي و استخدامي قراردادهاي تمديد و انتصاب ارتقاء، در را كارمندان

 به مربوط استخدامي و اداري ضوابط نامه ها، شيوه نامه ها، آئين كليه و نموده لحاظ تنبيهات و تشويقات اعمال
.منظورنمايد مؤثر عامل يك عنوان به را دولت كارمندان

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد
فصل اول ـ تعاريف و اشخاص مشمول

:ـ تعاريف1ماده
  حقيقي شخص هر توسط كه است فعلي ترك يا فعل هرگونه قانون اين در فساد ـ الف
  هرگونه كسب هدف با و عمداً كه سازماني يا جمعي فردي، صورت به حقوقي يا

 و قوانين نقض با ديگري، يا خود براي غيرمستقيم يا مستقيم امتياز يا منفعت
 و سالمت يا منابع منافع، اموال، به را زياني و ضرر يا پذيرد انجام كشوري مقررات
  تباني، اختالس، ، ارتشاء ، رشاء نظير نمايد وارد مردم از جمعي يا و عمومي امنيت

  و دريافت اطالعات، يا امكانات سياسي، اداري، موقعيت يا مقام از سوءاستفاده
 تخصيصهاي سمت به منابع اين از انحراف و عمومي منابع از غيرقانوني پرداختهاي
مالي و اداري سوابق و اسناد اختفاء يا تخريب جعل، غيرقانوني،

  غيردولتي مؤسسات عمومي، مأموريت عهده دار حرفه اي خصوصي مؤسسات ـ ب
 دارند عهده بر را حاكميتي وظايف از بخشي مقررات، و قوانين مطابق كه مي باشند

  نظام سازمان و پزشكي نظام سازمان دادگستري، رسمي كارشناسان كانون نظير
مهندسي

 و ارتشاء مرتكبين مجازات تشديد قانون )2( ماده موضوع نامشروع، مال تحصيل ـ ج
.نظام مصلحت تشخيص مجمع 15/9/1367 مصوب كالهبرداري و اختالس

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد
از عبارتند قانون اين مشمول اشخاص  2ماده:

  مصوب كشـوري خدمات مديريت قانون )5( تا )1( مـواد در مذكور افراد ـ الف
1386/07/08

  آستانهاي توليت و غيرنظامي و نظامي از اعم رهبري مقام نظر زير واحدهاي ـ ب
ايشان موافقت با مقدس

  مأموريت عهده دار حرفه اي خصوصي مؤسسات و روستا و شهر اسالمي شوراهاي ـ ج
عمومي

قانون اين موضوع غيردولتي حقوقي و حقيقي اشخاص كليه ـ د

)) كشـوري خدمات مديريت قانون 5ماده :
يهادنها يا تمؤسسا ،لتيدو تمؤسسا ،تخانههاوزاركليه :يياجرا هستگاد 

 نقانو لشمو كه هايي هستگاد كليه و ليتدو يها شركت ،لتيدوغير عمومي
 ان،يرا نفت ملي شركت قبيل از ستا منا تصريح يا و كرذ ممستلز نهاآ بر
 يبيمههاو بانكها ي،بانكمركز ان،يرا صنايع زينوساو شگستر نمازسا
)) .شوند مي هناميد يياجرا هستگاد ،لتيدو

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاء قانون
اداري مفاسد از پيشگيري در دستگاهها تكاليف ـ دوم فصل
:مكلفند آنها مسؤوالن و مديران و قانون اين )2( ماده )ج( و )ب( ،)الف( بندهاي مشمول دستگاههاي ـ3ماده
 نظير شهروندي حقوق با مرتبط تصميمات رويه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها، تصويب نامه ها، از اعم مقررات و قوانين كليه ـ الف

 و دستگاهها وظايف شرح مأموريتها، عمل، مورد شاخصهاي و معيار استانداردها، كارها، انجام زمان بندي و كاري فرآيندهاي
 نقشه هاي اعطائي، تسهيالت مفاصاحسابها، اصولي، موافقتهاي مجوزها، اخذ مختلف مراحل همچنين مربوط، واحدهاي
 حقوق و عوارض مالياتها، به مربوط محاسبات و ساختماني پروانه هاي در اشغال سطح و تراكم ميزان جداول و شهرها تفصيلي
.برسانند عموم اطالع به الكترونيك ديدارگاههاي در بايد را كاال صادرات و واردات به مربوط مراحل دولت،

.نيست مراجعين ضروري و هنگام به اطالع رساني براي ديگر مناسب روشهاي بهره برداري از مانع الكترونيك ديدارگاههاي ايجاد
 ترك مزايده، مناقصه، روش به كه مناقصات برگزاري قانون موضوع باالتر و متوسط معامالت به مربوط قراردادهاي متن ـ ب

 اسناد همچنين و مي گردد منعقد قانون اين )2( ماده )ج( و )ب( ،)الف( بندهاي مشمول دستگاههاي توسط غيره و تشريفات
 به بايد پرداختها، كليه نيز و آن تغيير و موعد از پيش قرارداد خاتمه و ابطال فسخ، اصالح، الحاق، هرگونه و آنها ضمائم و

.گردد وارد قراردادها اطالعات پايگاه
 آن اجرائي آيين نامه قانون اين ابالغ از پس ماه سه ظرف حداكثر است موظف رئيس جمهور راهبردي نظارت و برنامه ريزي معاونت

 هيأت تصويب به و كند تهيه را قراردادها اطالعات به مردم عموم دسترسي ميزان و نحوه ، استثناء موارد و ضوابط شامل
.نمايد ايجاد را قراردادها اطالعات پايگاه سال يك ظرف و برساند وزيران

 و مي باشد ممنوع آنها اطالعات افشاء قوانين، موجب به كه مواردي نيز و دارد امنيتي يا نظامي ماهيت كه قراردادهايي ـ1تبصره
 كارگروهي عهده بر مذكور قراردادهاي بودن محرمانه تشخيص .است مستثني حكم اين شمول از محرمانه قراردادهاي يا

 معاون و رئيس جمهور راهبردي نظارت و برنامه ريزي معاون و دارايي و اقتصادي امور و اطالعات وزراء معاونين از مركب
.است مورد حسب مربوط دستگاه

 پايگاههاي در واقع خالف بر اطالعات ورود يا اطالعات ناقص ورود يا فوق بندهاي در مذكور اطالعات ورود در تأخير ـ2تبصره
  بندهاي موضوع دستگاههاي در خدمت از موقت انفصال سال سه تا ماه شش به متخلف و مي شود محسوب تخلف مذكور

.مي گردد محكوم قانون اين )2( ماده )ج( و )ب( ،)الف(

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

مسؤوالن كليه  ـ فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاء قانون 13ماده  
 به مربوط جرائم وقوع يا شروع از وقت فوت بدون موظفند قانون اين مشمول دستگاه هاي

  در )پورسانت( درصد اخذ دولتي، معامالت در تباني كالهبرداري، اختالس، ارتشاء،
 معامالت در دخالت قانوني، مقررات و حق برخالف نفوذ اعمال خارجي، يا داخلي معامالت
  يا غيرمجاز استفاده نامشروع، مال تحصيل دارد، قانوني ممنوعيت كه مواردي در دولتي
 معامالت در تدليس آنها، تضييع يا و عمومي يا دولتي اموال يا وجوه در غيرقانوني تصرف
 يا خود براي نفعي نمودن منظور آن، اخذ به امر يا غيرقانوني مال يا وجه اخذ دولتي،
  يا معامله در حق العمل يا حق الزحمه پاداش، كميسيون، از اعم عنوان هر تحت ديگري
 بالفاصله خود مأموريت حوزه در اقتصادي مفاسد با مرتبط جرائم ساير و مناقصه يا مزايده

  گزارش تخلفات و جرائم به رسيدگي كننده اداري و قضائي مقامات به را مراتب بايد
 اسالمي مجازات قانون )606( ماده در مقرر مجازات مشمول صورت اين غير در نمايند،

.مي شوند
از خود وظايف حيطه در كه قانون اين موضوع دستگاه هاي كاركنان از يك هر  ـ تبصره  

 سايرين اطالع بدون است مكلف شود مطلع خود متبوع دستگاه در مذكور جرائم وقوع
  نمايد گزارش نظارتي واحد يا و خود باالتر مسؤول به فوري و مكتوب صورت به را مراتب

.مي شود فوق مجازات مشمول صورت اين غير در

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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:قانون رسيدگي به تخلفات اداريماده هشتم 
تخلفات اداري به قرار زير است :
1- اعمال و رفتار خالف شئون شغلي يا اداري  .
2- نقض قوانين و مقررات مربوط .
3- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل  .
4- ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت  .
5- اخاذي .
6- اختالس  .
7- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص  .
8- ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري  .
9- تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز  .
10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي .
11- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري  .
12- ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه  .
13- سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام هاي باالتر در حدود وظايف اداري  .
14-  شدهكم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول.
15-  امرسهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت.
16- ارائه گواهي يا گزارش خالف واقع در امور اداري  .
17-  مي شودگرفتن وجوهي غير از آنچه در قـوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي.
18- تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا دارند  .
19- تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري  .
20- رعايت نكردن حجاب اسالمي  .
21- رعايت نكردن شئون و شعائر اسالمي  .

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

:قانون رسيدگي به تخلفات اداريادامه ماده هشتم 
.مخدراختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد  -22
.مخدراستعمال يا اعتياد به مواد  -23
.  داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت هاي آموزشي و تحقيقاتي -24
.  هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي -25
.  جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي -26
.  دست بردن در سؤاالت، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤاالت امتحاني يا تعويض آنها -27
. دادن نمره يا امتياز، برخالف ضوابط -28
.  غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي -29
.  سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري -30
.  قانوني مجوزتوقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكت ها و محموالت پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون  -31
كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال   -32

. فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني
شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي  -33

. گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني
. عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسالم مردود شناخته شده اند -34
.  همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضدمردمي -35
. عضويت در سازمان هايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها -36
. عضويت در گروه هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها -37
.  عضويت در تشكيالت فراماسونري -38
.استعمال دخانيات درمحيط اداره و اماكن عمومي -39

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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روشهاي اجرايي
  اقدامات شوراي دستگاههاي نظارتي در رسيدگي به قانون سالمت

نظام اداري
تشكيل سامانه ويژه
گزارش دستگاهها
بازرسي
گزارش عملكرد

ستادهاي صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي
ساختار و اركان ستاد
شاخص ها و رويه ها
بازرسي
ارزيابي و گزارش عملكرد

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

اخالقي بانكداري بكارگيري در مختلف كشورهاي تجربه 

،آمريكا در بانك وينرايت و بنك اف سي تي بنكشير، آليانس فايننس، سوشيال اف.اس.آر شوربانك
انگلستان در اينترست شرد بانك،  رليانس تعاوني، بانك
آلمان در بانك اتيك و بانك اس.ال.جي
كانادا در بانك ونسيتي و بانك سيتيزنس
هلند در السر موسسه رابوبانك، و بانك تريودوس
ايتاليا در بنكا اتيكا
فرانسه در اقتصادي طرحهاي حقوق موسسه و اعتبار تعاوني بانك  
مالزي در ميبانك
بنگالدش بانك گرامين

مشیخط ) 3(

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

تجربه موسسات مالي اسالمي
 حسابداري و حسابرسي موسسات مالي پيشنهادي سازمانكدهاي اخالقي

براي كارمندان موسسات مالي اسالمي) AAOIFI(اسالمي

انجمن بانكداران  و يا بانك مركزي
تركيه 1

بلغارستان 2

تانزانيا 3

مالت 4

انگلستان 5

فرانسه 6

مشیخط ) 3(

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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OUR ETHICAL
POLICY

 Ecological Impact
 International Development
 Human Rights
 Social Enterprise
 Customer Consultation
 Animal Welfare

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

A Survey

 “Social 
Responsibility 
Trends at Islamic 
Financial 
Institutions” 

 Organized by Dinar 
Standard & Dar Al 
Istithmar & 
supported by 
AAOIFI

 29 Islamic 
Financial 
Institutions (IFIs)

 سواالت
 بلي

(درصد
( 

 خير
(درصد

( 

مرتبط نبودن 
 سؤال

 (درصد)
 -  -  100داراي خطي مشي براي غربالگري مشتريان بالقوه

 3 -  97 داراي خطي مشي براي برخورد مسئوالنه و اخالقمدارانه با مشتريان
 10 14 74 داراي خطي مشي در رابطه با شناسايي درآمد و هزينه اي كه توسط شريعت ممنوع شده است

 -  17 83 داراي خطي مشي براي اعطاي فرصت هاي برابر به تمامي كارمندان
 -  7 93 داراي خطي مشي در رابطه با شايسته محوري در ترفيع و حقوق براي تمامي كارمندان

(ميان كاركنان)  -  14 86 داراي خطي مشي ويژه براي ممنوعيت هرگونه تبعيض
داراي خطي مشي براي استخدام كاركنان از گروه هاي محروم، معلولين و جنسيت هاي 

 متفاوت
52 48  - 

 14 55 31 داراي خطي مشي براي جمع آوري و توزيع درآمد زكات از طرف مشتريان
 7 34 59داراي خطي مشي براي قرض الحسنه

 10 38 52 داراي خطي مشي عملي شده براي كاهش اثرگذاري (تخريبي) بر محيط زيست پيرامون
داراي سطحي از خطي مشي در تخصيص بخشي از سرمايه در جهت امور اجتماعي، توسعه و 

 محيط  زيست
55 38 7 

 7 28 66 تخصيص بخشي از سرمايه گذاري ها براي امور تأثيرگذار بر اجتماع 
 21 24 55 تخصيص بخشي از سرمايه گذاري ها براي امور تأثيرگذار بر توسعه

 14 48 38 تخصيص بخشي از سرمايه گذاري ها براي امور تأثيرگذار بر محيط زيست
 14 7 79 داراي خطي مشي يا طرح توسعه براي خدمات رساني عالي به مشتري

داراي خطي مشي براي كمك به كسب  و  كارهاي كوچك و خرد و همچنين تشويق 
 سرمايه گذاري در بخش اجتماعي

62 24 14 

پس اندازهاي اجتماعي براي ازدواج، تحصيل، برنامه هاي جامعه محور و ساير برنامه هاي رفاه 
 اجتماعي

52 38 10 

 3 38 59 سرمايه گذاري ها و پس اندازهاي مربوط به نهاد خانواده
 7 17 76داراي خطي مشي براي فعاليت هاي خيريه

 10 55 34 جمع آوري و يا اداره كمك هاي مالي مشتريان براي ذخاير اضطراري
داراي خطي مشي براي هدف قرار دادن موسسات و گروه هاي نيازمند (فقرا، ايتام، اشخاص 

 بدهكار و غيره)
52 31 17 

 34 55 10 داراي خطي مشي براي مديريت دارايي هاي وقفي از جانب مشتريان
 

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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دکتر عيو

قيكدهاي اخالمعرفي 
در نظام بانكداري



8/20/2013

16

بانكداري در اخالقي كدهاي معرفي:
بانكي درون اخالقي كدهاي )الف

بانكي بين اخالقي كدهاي )ب

فرابانكي اخالقي كدهاي )ج

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

كدهاي اخالقي درون بانكي) الف:

كدهاي اخالقي 
در رابطه مديران 
با كاركنان بانك

كدهاي اخالقي 
در رابطه 

كاركنان با 
يكديگر

كدهاي اخالقي 
در رابطه بانك با  
سهامداران خود

كدهاي اخالقي درون  
بانكي

كدهاي اخالقي 
در رابطه بانك با  
مشتريان خود

كدهاي اخالقي 
عمومي كاركنان  
و مديران بانك

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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عمومي كاركنان و مديران بانك كدهاي اخالقي ) 1-الف
:به عنوان مثال

هاي آلودگي از دوري بر و باشند حاضر كار محل در باطن و ظاهر حسن با بايد كاركنان و مديران 
.نمايند تالش معنوي و مادي

نمايند رعايت كامل طور به را يكديگر حقوق و احترام كرامت، متقابالً بايد كاركنان و مديران.
زمان اتالف از و برده را استفاده نهايت وظايف، انجام جهت در اداري وقت از بايد كاركنان و مديران 

.كنند پرهيز
باشند داشته انضباط و دقت جديت، خود كار در بايد كاركنان و مديران.
كنند پرهيز خود مافوق به غيرواقعي و نادرست مبهم، گزارش ارائه از بايد كاركنان و مديران.
و رساندن آسيب از و بوده امانتدار بانك تجهيزات و منابع به نسبت بايستي كاركنان و مديران 

.نمايند پرهيز آنان موعد از زودتر استهالك
از تبعيت همچنين و بانكي ضوابط و ها نامه آيين مقررات، اجراي به موظف كاركنان و مديران همه 

.باشند مي باالدستي مديران فرامين
بي و پرهزينه سفرهاي و فايده بي و زايد همايشهاي و جلسات برگزاري از بايد كاركنان و مديران  

.نمايند اجتناب خارجي و داخلي مورد
مديران و كاركنان بايد پوشش مناسب اسالمي و اداري و حفظ حريم با نامحرمان را رعايت نمايند.
 مديران و كاركنان بايد همواره روحيه كار جمعي و تعاون را در خود تقويت  كرده و در انجام

.فعاليت هاي گروهي، مشاركت جو و مشاركت پذير باشند

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

بانك كاركنان با مديران رابطه در اخالقي كدهاي )2-الف
انساني منابع جذب در اخالقي كدهاي )1-2-الف
انساني منابع بكارگيري در اخالقي كدهاي)2-2-الف
انساني منابع پرورش و سازيتوانمند در اخالقي كدهاي)3-2-الف
انساني منابع نگهداري در اخالقي كدهاي)4-2-الف

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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:انساني منابع جذب در اخالقي كدهاي )1-2-الف
:مثال عنوان به

 رعايت و متقاضيان همه براي برابر حق سازي فراهم جهت جذب براي عمومي اعالن معناي به منابع جذب در عدالت
نيروها گزينش و مصاحبه در نمودن رفتار جناحي از پرهيز و ساالري شايسته و استحقاق

.صرف گرايي مدرك از پرهيز و كاري تجربه و مهارتها و تحصيالت سطح به توجه
.نمايند اقدام انساني منابع جذب به بانك، نيازهاي با مرتبط و الزم اندازه به بايد مديران
 نيست، خبري آن از واقعيت در كه متقاضيان به پوچ وعيدهاي و وعده دادن از انساني، منابع جذب روند در بايد مديران

.كنند اجتناب
  

:انساني منابع بكارگيري در اخالقي كدهاي)2-2-الف
:مثال عنوان به

.باشد آنان دانش و تخصص توان، حد از خارج نبايد كارمندان مسئوليتهاي و وظايف
.شود اعالم آنان به شفاف و صريح بطور بايد آن ميزان و حدود و كارمندان مسئوليتهاي و وظايف

.باشد آنان وظايف شرح از خارج نبايد انكارمند از شده درخواست كار
.دهد قرار خود كارمندان اختيار در را باكيفيت و مناسب كار لوازم و امكانات بايد بانك
.آورد بعمل ممانعت پنهان بيكاري آمدن وجود به از بايد بانك

.بانك بايد نظارت دقيق بر ورود و خروج كارمندان داشته باشد
.مديران بايد در بكارگيري كاركنان، به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي آنان توجه داشته باشند
.مديران نبايد كاركنان مجموعه تحت مديريت خود را، جهت انجام امور شخصي و غيراداري خود به كار بگيرند

.حقوق و مزاياي كاركنان بايد در سررسيد و بدون تاخير زماني پرداخت گردد
  

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

:انساني منابع پرورش و يتوانمندساز در اخالقي كدهاي)3-2-الف
:مثال عنوان به

 در آنان سازماني و فردي اثربخشي بهبود و انساني منابع كيفيت ارتقاي بمنظور انساني منابع پرورش و آموزش
.سازمان

كاركنان رشته و تخصص در شده اعالن جديد دستاوردهاي آموزش
.دارد مثبت اثرگذاري آنان كاركرد و نگاه بهبود در كه كارمندان وظايف و كار با مرتبط علوم آموزش
كاركنان مذهبي - فرهنگي ارتقاي و پرورش
پرداز ايده و نوآور خالق، پويا، فعال، كاركنان ترغيب و تشويق
 كاركنان اثربخشي و بهره وري افزايش به طريق بدين تا كاركنان كاركرد با متناسب كارانه عنوان با مبالغي پرداخت

.شود كمك

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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:انساني منابع نگهداري در اخالقي كدهاي)4-2-الف
:مثال عنوان به
)است حوزه اين هايشاخه از خدمات جبران با پرداخت تناسب مزايا، و حقوق عملكرد، مديريت(

عملكرد ارزيابي نظام طراحي
پاداش نظام و دستمزد و حقوق نظام شايستگي و لياقت اساس بر و عادالنه اجراي و طراحي
تنبيهي و انضباطي نظام منصفانه و عادالنه اجراي و طراحي
نظرات به منصفانه و موقع به رسيدگي و شكايات و پيشنهادات نظام اجراي و طراحي
الكلي مشروبات و دخانيات استعمال منع همانند بهداشت نظام اجراي و طراحي
كار ايمني سطح ارتقاي
اشتباهات نگذاشتن تخلف حساب به و مروت و انصاف شرائط رعايت
شغلها و پستها مراتب بين فاحش تفاوت ايجاد از پرهيز
سازمان در آن افشاي عدم و كارمندان محرمانه و شخصي اطالعات از صيانت
آن ادنند جلوه بي اهميت و كاركنان گذشته خدمات و سوابق به احترام

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

يكديگر با بانك كاركنان رابطه در اخالقي كدهاي )3-الف

:مثال عنوان به
 باشندكاركنان بايد به حقوق يكديگر احترام بگذارند و نبايستي موجبات آزار و اذيت همديگر.
توزي، خيرخواه همديگر باشند و از انتشار و اطالع  ورزي و كينه كاركنان بايد به دور از حسادت

.اخباري كه به نفع همكاران است دريغ نورزند
چيني، تخريب و كوچك  ظن، توطئه گويي، غيبت، تهمت، حسادت، سوء كاركنان بايد از زياده

جلوه دادن فعاليت همكارانشان پرهيز نموده و به نوعي رفتار نمايند كه همكارانشان خود را از 
.دست و زبان آنان در امان ببينند

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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كاركنان بايد از تجسس در زندگي خصوصي يكديگر پرهيز نمايند.
كاركنان بايد حافظ اسرار يكديگر باشند.
  كاركنان بايد در اصالح ذات البين، آشتي دادن و برقراري فضاي دوستي و مودت در

.محيط كار تالش نمايند
و كرده تقويت خود در را ديگران از تشكر و قدرداني ورزي، تواضع روحيه بايد كاركنان 

.دهند اشاعه همكاران بين در را امر اين كه نمايند سعي
با و وظايف چارچوب در گشاده رويي با را خود همكاران قانوني خواسته هاي بايد كاركنان 

  ارائه وي به اضافي، هزينه تحميل و اداري زائد تشريفات بدون و سرعت دقت، صحت،
.دهند

خود همكاران توانمندي و توسعه به اطالعات، تسهيم و تجارب انتقال با بايد كاركنان 
.برسانند ياري

يكديگر هوش و درك سطح اجتماعي، سطح زبان، قوميت، جنسيت، به بايد كاركنان 
.بگذارند احترام

به را مقررات و قوانين از تخطي موارد و باشند داشته نظارت يكديگر بر بايستي كاركنان  
.دهند گزارش باالتر مسئول

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

:كدهاي اخالقي در رابطه بانك با مشتريان خود) 4-الف

:به عنوان مثال
هر به و سازد فراهم مشتريان براي را اسالمي عقود كامل اجراي زمينه بايد بانك 

.آورد عمل به ممانعت قراردادها، شدن اجرا صوري از ممكن نحو
بشمارند محترم آنان به خدمات ارائه در را مشتريان نوبت بايستي بانك ها. 
نمايند پرهيز كم فروشي و كم كاري از مشتريان به خدمات ارائه در بايد كاركنان.
به و پيچيده تخصصي اصطالحات داراي گنگ، كننده،گمراه نبايد بانكي قراردادهاي 

 زبان و حسابداري مالي، حقوقي، اصطالحات كه است نياز و باشد خارجي زبان
.شود توصيف و تشريح كامل طور به خارجي

بازاريابي راه در مشتريان مشخصات ديگر و تلفن شماره نشاني، اسم، از نبايد بانك ها 
.باشد شده اخذ آنان كتبي رضايت آن از قبل آنكه مگر نمايند، استفاده تبليغات و
مشتريان اطالع به را مشتريان وجوه از استفاده نحوه از گزارشي بايد بانك ها 

.برسانند
اطالع به را خود بانك در اخالقي منشور رعايت وضعيت از گزارشي بايد بانك ها 

.برسانند مشتريان

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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باشند مهربان و برخورد خوش مشتريان، با بايد بانك كارمندان.
شود تامين بايستي ،نباشد قوانين و حقوق دايره از خارج كه حدي تا مشتريان رضايتمندي.
باشند آن رعايت به مقيد كارمندان تمامي و بوده مشخص بايد بانك كاري ساعت.
را خود مشتريان با مرتبط هاينامهآئين تغيير امتيازها، امكانات، محصوالت، خدمات، تمامي بايد بانك 

.نمايد رسانياطالع مشتريان همه براي تبعيض از دور به و شفاف صورت به
كنند خودداري ندارند را آن انجام صالحيت و شايستگي كه خدماتي ارائه از بايد كاركنان.
نمايد لحاظ مشتريان به خدمات ارائه در را طرفيبي بايستي بانك.
پرهيز ميباشد اداري عرف از خارج كه خدماتي و كاال يا وجه هر يا و هديه پاداش، دريافت از كاركنان 

.نمايند
نظرات بررسي ضمن و آورد فراهم را مشتريان پيشنهادت و انتقادات نظرات، دريافت زمينه بايد بانك 

.بنمايد اثر ترتيب آنان به نسبت

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

كنند جبران نحو بهترين به را آن مشتريان، به خسارت و ضرر ايراد صورت در بايستي بانك ها.
وضعيت با مطابق و منصفانه بايد آنان هايسپرده سود نرخ نيز و مشتريان به اعطايي تسهيالت سود نرخ 

.باشد كشور جاري مقررات و اقتصادي
باشد شده ارائه خدمات ميزان با متناسب و منصفانه بايد بانكي خدمات انواع كارمزد نرخ.
از استفاده بار هر در خيرانه برداشت همانند( محروم و فقير اقشار به داوطلبانه كمك ابزار بايد بانك ها 

.سازند فراهم مشتريان براي را )اعتباري كارت هاي
نمايند پرهيز بانك تجاري مشتريان يا و افراد از استقراض از بايستي كاركنان.
آورند فراهم مشتريان براي را ايده آلي محيط سرمايشي، و گرمايشي وسايل و روشنايي حيث از بايد بانك ها.
فراهم مشتريان براي را ايده آلي محيط نوبت، انتظار محل و ميز راحت، صندلي تامين حيث از بايد بانك ها 

.آورند
و سخت افزاري امكانات حركتي معلول و ناتوان سالخورده، مشتريان بيشتر حال رفاه براي بايد بانك ها 

 تدارك نوبت بدون ويژه سرويس افراد از دسته اين براي مي تواند بانك حتي .سازند فراهم ويژه نرم افزاري
.ببيند

مشتريان، كه كنند عمل شكلي به الكترونيكي، بانكداري همچون روز فناوري هاي از استفاده با بايد بانك ها 
.باشند داشته بانك ها شعب به حضوري مراجعه براي را نياز كمترين

و آزادي از و نبوده مواجه غيرقانوني ممنوعيتي يا و اجبار با بانكي قراردادهاي به ورود در بايد مشتريان 
.باشند برخوردار كافي عمل اختيار

بانك كه باشد خدماتي ارائه بر منطبق تماماً بايستي و باشد اغواكننده و گمراه كننده نبايد بانك ها تبليغات 
.نمايدمي عرضه مشتريان به واقعيت در را آن

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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رابطه در اخالقي كدهاي )5-الف
:خود سهامداران با بانك

:مثال عنوان به
بانك بايد به نحوي رفتار نمايد كه ريسك كاهش ارزش سهام بانك تا حد امكان كاهش يابد.
هاي بانك بايستي توأم با احتياط و مراقبت باشداستفاده از منابع و دارايي.
بانك بايد گزارشهايي شفاف، صحيح و به موقع را به سهامداران خود ارائه نمايد.
بانك بايستي در انجام تصميمهاي عمده با سهامداران خود مشورت نمايد.
بانك بايد در قبال سهامداران نقدپذير و پاسخگو باشد.
 بانك بايد نهايت تالش خود را جهت ارتقا و درخشندگي نام تجاري بانك در نظام بانكي كشور از خود

.نشان دهد
  بانك بايد با حفظ اصول اخالقي، به نحوي رفتار نمايد كه سودآوري سهامداران افزايش يافته و برتري

.رقابتي فراهم آيد

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

بانكي بين اخالقي كدهاي )ب:

به عنوان مثال:
را مربوطه گزارشات و سازند اجرايي موقع به و دقت به را مركزي بانك مقررات و قوانين بايد بانكها 

.دهند تحويل بانك اين به شده تعيين زمانهاي در
تبليغات بانكها نبايد به صورتي باشد كه ديگر بانكها را تخريب و خدمات آنان را بي ارزش جلوه بدهد.
 بانكها بايد اطالعات و سابقه كارمندي را كه قصد انتقال به بانك ديگري را دارد به صورت صحيح و به

.موقع به بانك مقصد ارائه نمايند
خدمات ارائه راههاي انديشي هم جلسات برگزاري با بانكها اطالعات، و دانش سطح افزايش جهت 

.بگذارند بررسي و طرح به يكديگر با را ... و منابع از استفاده و جذب روشهاي مفيدتر،

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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فرابانكي ياخالق كدهاي )ج:
 ديگر با بانكي نظام كه ايرابطه در اخالقي ارزشهاي و اصول رعايت به كدها اين

 مصالح از حفاظت موجب كدها اين رعايت .نمايدمي اشاره دارد كشور بخشهاي
 نسلي، بين منافع از حفاظت مردم، عامه شهروندي حقوق و سياسي اجتماعي
 توزيع جامعه، سطح در اخالقي فرهنگي اصول ترويج زيست، محيط از حفاظت
  اقشار از حمايت طبقاتي، شكاف كاهش اقتصادي، پيشرفت و قوام درآمدها، عادالنه
.شود مي  محروم مناطق و پذير آسيب

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

:مثال عنوان به
پرهيز زيست محيط كننده آلوده واحدهاي به تسهيالت ارائه و مالي تامين از بايد بانكها 

 برخوردار تسهيالت دريافت در بيشتري امتياز از پاك توليدي واحدهاي مقابل در .كنند
.باشند

توليدي واحدهاي يا و طبيعي و مغذي سالم، غذايي مواد توليدي واحدهاي از بايد بانك ها 
 آنان براي و كرده حمايت مي رسانند كمك خانواده  ها سالمت و بهداشت به نحوي هر به كه

.باشند برخوردار تسهيالت دريافت در بيشتري امتياز
كم المپ هاي و سخت افزارها از استفاده همچون روز فناوري هاي از استفاده با بايد بانك ها 

 منابع رفتن هدر از ...و عايق پوش هاي كف و ديوارها دوجداره، شيشه هاي برقي، مصرف
.آورند عمل به جلوگيري آنان از نابهينه استفاده و طبيعي

برگشت امكان زباله ها، ديگر از كاغذ تفكيك همچون شرايطي دادن ترتيب با بايد بانك ها  
.سازند فراهم را توليد چرخه به مستهلك مواد دوباره

بگيرند بهره زيست محيط با سازگار مواد از خود سازه و ساختمان در بايد بانك ها.
عمل شكلي به الكترونيكي، بانكداري همچون روز فناوري هاي از استفاده با بايد بانك ها 

.گيرد قرار استفاده مورد كمتر كاغذ، همچون مصرفي منابع كه كنند
عمل شكلي به الكترونيكي، بانكداري همچون روز فناوري هاي از استفاده با بايد بانك ها 

 از و باشند داشته بانك ها شعب به حضوري مراجعه براي را نياز كمترين مشتريان، كه كنند
.رسانند كمك زيست محيط آلودگي و شهري ترافيك حجم كاهش به طريق اين

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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:مثال عنوان به

 نسلي را مدنظر داشته باشند بايد در ارائه خدمات خود منافع بينبانكها.
 خدمات بانكي بايد توزيع عادالنه در سطح كشور داشته باشد و مناطق محروم را مورد

.توجه ويژه قرار دهد
 بانكها نبايد دست به اقداماتي بزنند كه ثبات و امنيت نظام اقتصادي كشور را با مخاطره

.همراه سازد
 و رفتارهاي جامعه داشته باشداسالمي تبليغات بانكي نبايد اثرات منفي در فرهنگ.
الحسنه   خدمات رساني و تبليغات بانكي بايد به نحوي باشد كه افراد را به اعطاي قرض

.ترغيب نمايد
بخشي از منابع بانكي بايد صرف تامين مالي خرد و حمايت از اقشار فقير شود.
 شعب و مراكز بانكي نبايد مزاحمتي براي همسايگان ايجاد نموده و در صورت ايجاد، بانك

.بايد آن را جبران نمايد

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

دريافت 
تسهيالت و  
حمايت هاي  

قانوني از سوي  
نهاد حاكميت

بهبود رفتار سازماني،  
افزايش كارايي و  
مسئوليت پذيري  

منابع انساني و كاهش 
هزينه هاي قابل  

اجتناب

افزايش رضايت 
خاطر و اطمينان  

سهامداران

افزايش تصوير مثبت  
و شهرت سازمان و  

جذب مشتريان  
بيشتر

افزايش  
رضايت مندي،  

اعتماد و وفاداري  
مشتريان قديم

كدهاي اخالقي عمومي 
كاركنان و مديران بانك

كدهاي 
اخالقي 

درون بانكي

كدهاي اخالقي در رابطه 
مديران با كاركنان بانك

كدهاي اخالقي در رابطه 
كاركنان با يكديگر

كدهاي اخالقي در رابطه 
بانك با مشتريان خود

كدهاي اخالقي در رابطه 
بانك با سهامداران خود

يبين بانككدهاي اخالقي 

كدهاي اخالقي فرابانكي

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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محورهاي برقراري نظام 
بانكداري اخالقي

مشي  تعيين خط. 1
اخالقي

تدوين كدهاي . 2
اخالقي

تدابير . 3
ساختاري

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

سطوح اجرايي و مراتب عينيت بخشي
:سطح بندي نظامات اخالقي

 بدون جرايم مالي(دستورهاي اخالق عمومي جامعه(
نظام تشويق و تنبيه(نظام نامه هاي اخالق حرفه اي و سازماني(
 برخورد قضايي(نظام سالمت اداري(

:اليه هاي ارزش در سازمان  
 فرهنگ سازماني(ارزش هاي بنيادي جامعه(

 ناخودآگاه(باورهاي مشترك نهفته(
اهداف و استراتژيها( ارزش هاي مورد حمايت(
هويت ديداري( جلوه هاي ظاهري(

:مكانيسمهاي تقويت اخالقي
الزام آور–تشويقي –آموزشي –اعتقادي 

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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ارزيابي و  ) ج
رتبه بندي

اصالح و  ) د
بهبود  

عملكردها

تدابير ساختاري

نظارت ) ب
و بازرسي

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

:اطالع رساني و آموزش) الف
 شركت با مجرب و خوشكالم اساتيدي حضور با مستمر و منظم نشست هاي برگزاري لزوم•

.اخالقي كدهاي آموزش و رساني اطالع منظور به مديران و كاركنان
.زيردستان و كاركنان رفتار بر مديران و رهبران رفتار شديد اثرگذاري•
 قدرتمندي آموزشي بعد امر اين كه بانك كاركنان نظرات از استفاده با اخالقي كدهاي بازبيني•

.دارد خود در
 و بانك در اخالقي پيچيده معضالت رفع براي مديران و كاركنان از حلراه ارائه درخواست•

.بانك در اخالقي كدهاي اجراي با رابطه در انتقادات يا و خالقانه پيشنهادات ،نظرات كسب
 فراگيري با توأمان بانك ساختار با آنان سازگاري اينكه تا ورود بدو از جديد كاركنان آموزش•

.باشد اخالقي الزامات
 يادگيري به افراد انگيزه بر كه متناسب تنبيه و تشويق دقيق، و عادالنه نظام اجراي و برقراري•

.مي افزايد اخالقي اصول

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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:رسيازنظارت و ب) ب

.مي شود تقسيم بيروني و دروني بخش دو به نظارت اين
  كميته تشكيل با بانك ها مجموعه خود مرتبط نهادهاي توسط دروني بخش

  مباحث به آشنا فرد يك دبيري و بانك عالي مدير رياست به اخالق مديريت
 به وابسته موسسه اي يا مركزي بانك توسط بيروني بخش و حرفه اي اخالق
  .مي گردد اداره مركزي بانك

  اخالقي كدهاي از صيانت كميته پنج شده، تدوين اخالقي كدهاي به توجه با
  را ليست هايي چك اخالقي كدهاي اساس بر كميته ها اين .مي گردد تشكيل

  .مي دهند قرار مصاحبه كنندگان و ناظرين اختيار در و تهيه

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

كميته 
مركزي

در

:1 كميته
 اخالق كدهاي رسيازب و نظارت
 كاركنان، و مديران بين عمومي
 مديران رابطه در اخالقي كدهاي

 اخالقي كدهاي نيز و كاركنان با
يكديگر با كاركنان رابطه در

:2 كميته
 رسيازب و نظارت
 در اخالقي كدهاي
 با بانك رابطه

خود مشتريان

:4 كميته
 رسيازب و نظارت
 اخالقي كدهاي

بانكي بين

:5 كميته
 رسيازب و نظارت
 اخالقي كدهاي
فرابانكي

:3 كميته
 كدهاي رسيازب و نظارت
 با بانك رابطه در اخالقي

خود سهامداران

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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2چك ليست كميته 

خيلي كم: 1كم  عدد: 2متوسط  عدد : 3زياد  عدد: 4خيلي زياد  عدد : 5عدد 

نمرهسواالت 
)5تا1از(

اطالع و 
يا نظري 
ندارم

  آيا بانك اطالعات الزم و مفيد را به نحو مناسب در اختيار مشتريان  قرار مي دهد؟1

2
هاي مرتبط با مشتريان خود را به صورت نامهتمامي خدمات، محصوالت، امكانات، امتيازها، تغيير آئينآيا بانك 

  رساني مي نمايد؟شفاف و به دور از تبعيض براي همه مشتريان اطالع

  آيا بانك نوبت مشتريان را در ارائه خدمات به آنان محترم مي شمارد؟3
  مي نمايند؟ پرهيز كم فروشي و كم كاري از مشتريان به خدمات ارائه در بانك كاركنان آيا4

5
را در اسـرع وقـت اجابـت    ) همانند اعـالم موجـودي حسـاب   (تقاضاهاي معقول و قانوني مشتريان آيا بانك 

  مي نمايند؟

6
 مشتريان، كه مي كنند عمل شكلي به الكترونيكي، بانكداري همچون روز فناوري هاي از استفاده با بانك  آيا

  باشند؟ داشته بانك ها شعب به حضوري مراجعه براي را نياز كمترين

7
8
9
:

:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :
  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  ::

  

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

رتبه بندي و ارزيابي )ج:

كميته هاي توسط مربوطه ليست هاي چك نمودن تكميل و نظارت رسي،باز از پس 
 جمع بندي مشخص، وزن با كميته ها از كدام هر در بانك هر امتيازات ،5 تا 1 نظارتي

  قرار گروه يك در كه ييبانك ها و گرديده اعالم بانك هر كل امتياز نهايت در و شده
.مي شوند رتبه بندي مجموع در يكبار و مختلف شاخه هاي در يكبار دارند

قابل كشوري و استاني شهري، حيطه سه در رتبه بندي و ارزيابي سپس و نظارت اين 
 خود شعب و  بخش ها بين رقابت حس تقويت راستاي در مي توانند بانك ها و بوده اجرا
.نمايند تشويق را برتر استان و داده انجام استاني صورت به را رتبه بندي و نظارت اين

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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:عملكردها بهبود و اصالح )د

نمره بهبود و اصالحي روند پيگيري منظور به مي تواند )الف( بانك مثال، عنوان به  
 در .دهد ترتيب است، نكرده  كسب ايده آلي نمره حاضر حال در كه اخالقي كدهاي

  نمره اي سپس و مي شود درج نظرخواهي ها در شده كسب اوليه نمره جدول اين
 مديريت و اخالقي بانكداري دايره مركزي كميته نظر و تصميم به بنا( انتظاري

 بهبود سال هاي( مي شود تعيين سال سه طي عملكرد آن بهبود براي )بانك
 پيگيري جهت .)باشد متغير مي تواند عملكرد، آن مقياس و اندازه بر بنا عملكرد

 و مي شود تكرار ساالنه مشابه فرم با نظرخواهي عملكردها اصالح و بهبود روند
  ارزيابي اين البته .مي شود درج جدول در مدنظر اخالقي كد براي يافته تحقق نمره

.شود كشيده تصوير به نيز نمودار قالب در مي تواند عملكرد
به نسبت بايستي )الف( بانك مديريت و اخالقي بانكداري دايره مركزي كميته 

 برخوردار انتظاري نمره به نسبت قبولي قابل عددي رشد از كه اخالقي كدهاي
 نمرات بهبود جهت تكميلي اقدامات از و داده خرج به بيشتري حساسيت نيستند،
.نمايند استفاده

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

اره
كد اخالقيشم

نمره كسب 
شده بانك 

در ) الف(
 1389سال 

5از 

1392نمره در سال 1391نمره در سال 1390نمره در سال 

تحقق انتظاريتحقق يافتهانتظاريتحقق يافتهانتظاري
يافته

1

بايد تمامي  بانك ها
خدمات، محصوالت، 

امكانات، امتيازها، تغيير 
هاي مرتبط با نامهآئين

مشتريان خود را به 
صورت شفاف و به دور 

از تبعيض براي همه 
رساني مشتريان اطالع
.نمايند

2.22.72.43.233.73.4

2

مديران و كاركنان بايد 
از وقت اداري در جهت 
انجام وظايف، نهايت 
استفاده را برده و از 
.اتالف وقت پرهيز كنند

 

1.92.42.22.92.83.43.4

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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تشخص و هويت سازماني
بانكداري سبز
بانكداري اسالمي
بانكداري اجتماعي
بانكداري توسعه اي
بانكداري مشاركتي
بانكداري مشتري مدار

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو

براي دستيابي به
...برند بانكداري اخالقي 

پژوهشکده پولی و بانکی 
- 

ب قليچ
ضلو و وها

دکتر عيو
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با تشكر از شما

 وهاب قليچ -دكتر حسين عيوضلو
   1392مرداد


