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هغبلعبت وطَرّبی هٌتخت ثب تبویذ ثز وطَر
ٌّذٍستبى
ارسیبثی استبًذاردّبی ثزًبهِ ارسیبثی ثخص هبلی در
ایزاى




ارسیبثی اغَل ضفبفیت سیبستْبی پَلی ٍ هبلی در ایزاى
ارسیبثی اغَل هحَری ًظبرت ثبًىی (وویتِ ثبل ) در ایزاى
ارسیبثی اغَل هحَری ًظبم پزداختْب در ایزاى

پژوهشكده پولي و بانكي



اّذاف ثزًبهِ ارسیبثی ثخص هبلی
ضزٍرت ثزًبهِ ارسیبثی ثخص هبلی
چگًَگی ارسیبثی ثزًبهِ ارسیبثی ثخص هبلی
استبًذاردّبی هَجَد در ثزًبهِ ارسیبثی ثخص هبلی
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ولیبت ثزًبهِ ارسیبثی ثخص هبلی

پژوهشكده پولي و بانكي

ثزًبهِ ارسیبثی ثخص هبلی ثب تَجِ ثِ ضبخعّبی التػبد والى هبًٌذ رضذ
التػبدی ،چگًَگی تزاس پزداختّب ،تَرم ،تغییزات ًزخ ثْزًُ ،زخ ارس ،ارتجبط
هٌبثع ثبًىی ٍ دٍلتی ،ضزایظ لَاًیي ٍ همزرات هَجَد در ّز وطَر ،ثِ ثزرسی
ضفبفیت ٍ ثجبت هبلی در وطَرّبی هَرد هغبلعِ پزداختِ ٍ چبرچَة هفیذ ٍ لبثل
اًعغبفی ثزای هعزفی ًمبط آسیتپذیز ٍ ثزرسی ثخص هبلی ثزای هسئَلیي
وطَرّبی هَرد هغبلعِ فزاّن هیسبسد.
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ضٌبسبیی لَت ٍ ضعف سیستن هبلی در ثزاثز ریسىْب



ارایِ ووىْبی تىٌیىی در ارائِ گشارضْب



ارسیبثی استبًذاردّبی ثخص هبلی ٍ ووه ثِ اجزایی ضذى آًْب



ارائِ تَغیِّبی ّوبٌّگ سیبستی غٌذٍق ثیيالوللی پَل ٍ

استبًذاردّبی یىسبًی هَرد ًیبس است تب ثتَاًذ راّىبرّبیی ثزای افشایص

ثبًه جْبًی در سهیٌِ تمَیت هسئَلیتپذیزی ٍ استفبدُ ثْیٌِ اس

ثجبت هبلی ٍ جلَگیزی اس ثحزاًْبی هبلی در وطَرّبی هختلف ارائِ ضَد .اس

رصین ّبی ًظبرتی هختلف لبثلیت اجزا داضتِ ثبضذ ،عزاحی ضذُ است .ایي
اغَل اهىبى اًعغبف پذیزی ثیطتزی را در عزاحی ٍ ثِ وبرگیزی همبیسِ
ّبی عیٌی فزاّن هی سبسد .چزا وِ همبهبت ًظبرتی هلی هوىي است تفبسیز
ٍ ثزداضت ًبدرستی اس استبًذاردّب داضتِ ثبضٌذ.
ثب ٍجَد ارتجبط هیبى ثبسارّبی هبلی ٍ یىپبرچگی آًْب در وطَرّبی هختلف

هٌبثع تخػػی


ایي رٍ ثزًبهِ ارسیبثی ثخص هبلی ثزای یىپبرچگی تجشیِ ٍ تحلیلّبی هبلی
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استانداردهای نظارتی و قانونگذاری




ثزای ًیل ثِ تغجیك وبهل ثب یه اغل ،عوَهًب ثبیستی هعیبرّبی
ضزٍری ثذٍى ّزگًَِ وبستی ٍ ًمػی تحمك یبثٌذ .هوىي
است هعیبرّبی ضزٍری ّویطِ ثزای ًیل ثِ اغَل وبفی
ًجبضٌذ .اس ایي رٍ ،هعیبرّبی تىویلی ٍ یب هعیبرّبی دیگزی ًیش
ثزای یه ًظبرت ثبًىی هَثز هَرد ًیبس خَاّذ ثَد.
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اغَل هحَری ًظبرت هَثز ثبًىی(وویتِ ثبل)
)(BCP
اغَل هحَری ثَرس ٍ اٍراق ثْبدار()IOSCO
اغَل هحَری ًبظزیي ثیوِ ()IAIS

پژوهشكده پولي و بانكي

عٌبغزی وِ هَجت تمَیت ثیطتز ًظبرت ضذُ ٍ توبهی وطَرّب ثبیذ ثزای
ثِ وبرگیزی آى ّب تالش ًوبیٌذ.



استانداردهای شفافیت در سیاستهای پولی و مالی
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عٌبغزی وِ ثِ هٌظَر اًجبم ًظبرت هَثز ثبیستی در وطَرّبی هختلف
ٍجَد داضتِ ثبضٌذ.

در وطَرّب استبًذاردّبیی را هطخع ًوَدُ است.

4

ووه ثِ ثزلزاری سیبست هٌبست پَلی ٍ هبلی

هعیبرّبی هَرد ًظز ثزای ارسیبثی اغل ثِ اغل هطتول ثز دٍ گزٍُ
ّستٌذ:
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ایجبد عىس العول هٌبست سیستن هبلی در ثزاثز ضَوْب

است وِ استبًذاردّبی ارائِ ضذُ ثِ هٌظَر ارائِ رٌّوَدّبی ولی وِ در
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تزٍیج ثجبت هبلی ٍ رضذ التػبدی وطَرّب

ضزٍرت تذٍیي یه هتذٍلَصی ٍاحذ ثزای ثزًبهِ ارسیبثی ثخص هبلی درآى

استانداردهای ساختاری و نهادی

اغَل هحَری سیستن پزداختْبی هٌظن()CPSS
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فقدان وظارت یکپارچه
مدیریت ضعیف در کىترل ریسک بازار ي ریسک
عملیاتی
فقدان قًاویه ضد پًلشًیی
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چارچًب قاوًوی برای وظارت باوکی
اهداف وظارتی
صديرمجًزها ي مراحل تاسیس مًسسات مالی ي اعتباری
چارچًب کلی برای وظارت حضًری ي غیر حضًری

ٌّذ اص سبل  2001ضشٍع ثِ اسصیبثی ثخص هبلی خَد ثب تَجِ ثِ
استبًذاسدّبی ً FSAPوَدُ است .پس اص ثشسسیْبی اٍلیِ ٍ
فشاّن ًوَدى الذاهبت اٍلیِ دس صهیٌِ ّبی افضایص وبسایی ٍ
ظشفیتْبی هبلی ٍ افضایص سضذ التصبدی تب سبل  ، 2005ثِ عَس
ػولی ثشًبهِ اسصیبثی استبًذاسدّبی  FSAPسا دس سبل 2006ثش
هجٌبی سِ اصل صیش آغبص ًوَد:
 اسصیبثی ثجبت هبلی ٍ آصهًَْبی ثی ثجبتی
 تَسؼِ ثبصاس ٍ صیشسبختْبی آى
 اسصیبثی چگًَگی ثشلشاسی استبًذاسدّبی ثیي الوللی
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ثزرسی اًغجبق اغَل ثبل در ٌّذ
اصل .1تؼییي اّذاف ٍ هسئَلیتْب ٍ استمالل ػولیبتی
اصل .2تؼییي فؼبلیتْبی هجبص هَسسبت ثبًىی
اصل .3ضَاثظ لبًًَی ثشای صذٍس هجَص هَسسبت ثبًىی
اصل .4حوبیت لبًًَی اص ًبظشاى ثبًىی ثشای ثشسسی اًتمبل هبلىیت ٍ وٌتشل هٌبثغ ثبًىی
اصلٍ .5ضغ هؼیبسّبی سشهبیِ گزاسی ٍ یب خشیذّبی ػوذُ ثبًه اص عشف ًبظشاى ثشای جلَگیشی اص سیسه
اصل.6تؼییي حذالل الضاهبت وفبیت سشهبیِ
اصل  .7فشآیٌذ جبهغ هذیشیت سیسه
اصل  .8فشآیٌذ هذیشیت سیسه اػتجبسی
اصل  .9اسصیبثی هیضاى وفبیت رخبیش ٍ اًذٍختِ ّب ٍ هذیشیت داساییْبی هسبلِ داس
اصل  .10ضٌبسبیی ًمبط توشوض پشتفَی ٍ ایجبد هحذٍدیت اص توشوض هٌبثغ دس هؼشض سیسه
اصل  .11تؼییي حذٍد استفبدُ اص هٌبثغ ػوذُ ثبًىْب ثِ هٌظَس پیطگیشی اص سَاستفبدُ ّبی ًبضی اص اسایِ ٍام ثِ ثستگبى
اصل  .12ضٌبسبیی ٍ وٌتشل سیسه وطَسی ٍ سیسه اًتمبل ٍجَُ ٍاهْبی ثیي الوللی
اصل  .13وٌتشل سیسه ثبصاس
اصل  .14وٌتشل ٍ هذیشیت سیسه ًمذیٌگی
اصل  .15هذیشیت سیسه ػولیبتی
اصل  .16وٌتشل سیسه ًشخ ثْشُ
اصل  .17وٌتشلْبی داخلی هتٌبست ثب هبّیت ٍ همیبس
اصل  .18همشسات صشیح هشثَط ثِ ضٌبخت هطتشی ثشای جلَگیشی اص سَاستفبدُ اص خذهبت هبلی ثبًىْب
اصل  .19دسن جبهغ اص ػولیبت ثبًىْب ٍ گشٍّْبی ثبًىی(تَاًبیی ثبصسسبى دس ًظبست یىپبسچِ ثشیه گشٍُ ثبًىی)
اصل ً .20ظبست ثبًىی هَثش هتطىل اص ًظبست حضَسی ٍ غیش حضَسی
اصل .21گضاسضگشی هبلی ٍ تْیِ صَستْبی هبلی تلفیمی
اصل  .22حفظ سَاثك ثشاسبس ضیَُ ّبی سایج حسبثذاسی ٍ اًتطبس هٌظن صَستْبی هبلی
اصل  .23اختیبسات ًبظشاى دس صهیٌِ اًجبم الذاهبت اصالحی ٍ تشهیوی
اصل ً15.24ظبست یىپبسچِ هشاجغ ًظبستی وطَسّب
اصل ً .25ظبست جبهغ تلفیمی هشاجغ ًظبستی وطَسّبی هجذا ٍ همصذ
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سضذ ٍ تحَل هبلی ثخص هبلی ٌّذ اص اٍایل دِّ 1990
وبّص جوؼیت ،افضایص پس اًذاص ٍ سشهبیِ گزاسی ،سضذ التصبدی حذٍد 8
دسصذ
ثبًىْبی لَی ٍ ثبثجبت ثب تَجِ ثِ ضبخصْبی ثجبت هبلی
لَت ٍ ثجبت ًسجتْبی ًمذیٌگی
سضذ اػتجبسات ثبًىی دس سبلْبی 2004 ٍ 2003
ًسجت ثذّی ثِ سْبم پبییي دس ثیي ضشوتْبی دٍلتی ٍ غیش دٍلتی
جشیبى سشهبیِ گزاسی هستمین خبسجی اص سبل 1990
تفىیه دٍ ثبصاس ثذّی ٍ سْبم
ٍجَد ثبصاس لشضِ ٍ ٍاهْبی سٌّی
پبییي ثَدى جشیبى خبلص سشهبیِ ٍوبّص اسصش سٍپیِ ثب تَجِ ثِ ثحشاى
هبلی 2008
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هیشاى اًغجبق
تب حذٍدی هٌغجك
هٌغجك
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تبحذٍدی هٌغجك
ًب هٌغجك
تبحذٍدی هٌغجك
تب حذٍدی هٌغجك
تب حذٍدی هٌغجك
تب حذٍدی هٌغجك
ًبهٌغجك
ًبهٌغجك
تب حذٍدی هٌغجك
ًبهٌغجك
ًبهٌغجك
هٌغجك
ًبهٌغجك
هٌغجك
هٌغجك
هٌغجك
ًبهٌغجك
هٌغجك
هٌغجك
هٌغجك
هٌغجك
ًبهٌغجك
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تا حديد زیادی

شفافBroadly Observed-

 تقریبا شفافPartly Observed-
 اجرا وشدویNot Applicable-

16

اسصیبثی اًغجبق اصَل شفبفیت سیبستْبی پَلی ٍ هبلی دس ایشاى

 شفافObserved-
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ضفبفیت ٍظبیف ،هسئَلیتّب ٍ اّذاف ثبًهّبی هشوضی دس هَسد
سیبست پَلی
سٍضي ضذى فشآیٌذ تٌظین ٍ گضاسشدّی تصویوبت سیبست پَلی
هیضاى دس دستشس ػوَم ثَدى اعالػبت سیبست پَلی
هسئَلیت ًگْذاسی سَاثك پَلی ٍ هبلی ٍ تضویي اًسجبم تَسظ
ثبًه هشوضی
ضفبفسبصی ًمصّب ،هسئَلیتّب ٍ اّذاف ًْبدّبی هبلی
سٍضي ضذى فشآیٌذ تٌظین ٍ گضاسشدّی تصویوبت هشثَط ثِ
ًْبدّبی هبلی
هیضاى دس دستشس ػوَم ثَدى اعالػبت سیبستْبی ًْبدّبی
هبلی
پبسخگَیی ٍ تضویي اًسجبم سبصهبىّبی هبلی
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هیضاى شفبفیت

اصل  .1شفبفیت ٍظبیف ،هسئَلیتّب ٍ اّذاف ثبًهّبی هشوضی دس هَسد سیبست شفبف
پَلی
اصل  .2سٍشي شذى فشآیٌذ تٌظین ٍ گضاسشدّی تصویوبت سیبست پَلی

شفبف

اصل  .3هیضاى دس دستشس عوَم ثَدى اعالعبت سیبست پَلی

تبحذٍدی شفبف

اصل  .4هسئَلیت ًگْذاسی سَاثك پَلی ٍ هبلی ٍ تضویي اًسجبم تَسظ ثبًه تبحذٍدی شفبف
هشوضی
اصل  .5شفبفسبصی هسئَلیتّب ٍ اّذاف ًْبدّبی هبلی پبسخگَ ثِ سیبستّبی تبحذٍدی شفبف
هبلی
اصل  .6سٍشي شذى فشآیٌذ تٌظین ٍ گضاسشدّی تصویوبت هشثَط ثِ سیبستّبی شفبف
هبلی
اصل  .7هیضاى دس دستشس عوَم ثَدى اعالعبت سیبست هبلی

تمشیجب شفبف

اصل  .8پبسخگَیی ٍ تضویي اًسجبم سبصهبىّبی هبلی

تمشیجب شفبف

5

25/04/92





پژوهشكده پولي و بانكي



بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران








21

20





پژوهشكده پولي و بانكي



بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران













22



پژوهشكده پولي و بانكي




تعییي اّذاف ٍ هسئَلیتْب ٍ استمالل عولیبتی
تعییي فعبلیتْبی هجبس هَسسبت ثبًىی
ضَاثظ لبًًَی ثزای غذٍر هجَس هَسسبت ثبًىی
حوبیت لبًًَی اس ًبظزاى ثبًىی ثزای ثزرسی اًتمبل
هبلىیت ٍ وٌتزل هٌبثع ثبًىی
ٍضع هعیبرّبی سزهبیِ گذاری ٍ یب خزیذّبی عوذُ ثبًه
اس عزف ًبظزاى ثزای جلَگیزی اس ریسه



هذیزیت ریسه
تعییي حذالل الشاهبت وفبیت سزهبیِ
ارسیبثی سیبستْبی ثبًه در اعغبی ٍام ،اًجبم سزهبیِ
گذاریْب ،پزتفَی سزهبیِ گذاریْب
ارسیبثی ویفیت داراییْب ٍ هذیزیت ریسه اعتجبری
ضٌبسبیی ًمبط توزوش پزتفَ ٍ ایجبد هحذٍدیت اس توزوش
هٌبثع در هعزؼ ریسه
تعییي حذٍد استفبدُ اس هٌبثع عوذُ ثبًىْب ثِ هٌظَر
پیطگیزی اس سَ استفبدُ ّبی ًبضی اس ارائِ ٍام ثِ اضخبظ
ٍاثستِ
ضٌبسبیی ٍ وٌتزل ریسه وطَری ٍ ریسه اًتمبل ٍجَُ
ٍاهْبی ثیي الوللی
وٌتزل ریسه ثبسار

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

اّذاف،استمالل ،تعییي حذٍد اختیبرات ،ضفبفیت
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اصل  : 1پیص ضشعْبی الصم ثشای ًظبست ثبًىی
هَثش
اصَل 2تب  : 5صذٍسهجَص ٍ سبختبسثبًىی
اصَل 6تب  :15همشسات ٍ الضاهبت احتیبعی
اصَل16تب  : 20سٍضْبی ًظبست ثبًىی هستوش
اصلً : 21یبصّبی اعالػبتی
اصل : 22اختیبسات سسوی ثبصسسبى
اصَل 23تب  : 25ثبًىذاسی ثشٍى هشصی



سیبستْبی هَثش ٍ ثلٌذهذت والى التصبدی
صیشسبختْبی ػوَهی تَسؼِ یبفتِ
اًضجبط هَثش ثبصاس
سٍیِ ّبی ثشای حل ٍ فصل وبسای هطىالت ٍ چبلطْبی
ثبًىی
سبصٍ وبسّبیی ثشای تبهیي سغح هٌبسجی اص ایوٌی
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پژوهشكده پولي و بانكي



بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران



رٍضْبی ًظبرتی
ًظبرت ثبًىی هَثز هتطىل اس ًظبرت حضَری ٍ غیز
حضَری
توبس هذیزیت ثبًه ثزای درن جبهع اس عولیبت ثبًىی
استفبدُ اس فٌَى ًظبرتی ثزای تجشیِ ٍ تحلیل گشارضْب
ارسیبثی هستمل اعالعبت ًظبرتی
تَاًبیی ثبسرسبى در ًظبرت یىپبرچِ ثزرٍی یه گزٍُ ثبًىی



اختیبرات ًبظزاى در سهیٌِ اًجبم الذاهبت اغالحی ٍ
تزهیوی




تَاًبیی ثبسرسبى در اثغبل هجَس ثبًىی در ٌّگبم لػَر در
تبهیي الشاهبت احتیبعی

ًظبرت جبهع تلفیمی هزاجع ًظبرتی وطَرّبی هجذا ٍ
همػذ
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ًظبرت یىپبرچِ هزاجع ًظبرتی وطَرّب
ایجبد توبس ٍ تجبدل اعالعبت ثب هزاجع ًظبرتی وطَر هجذا
ایجبد توبس ٍ تجبدل اعالعبت ثب هزاجع ًظبرتی وطَر همػذ

ثشسسی اًغجبق اصَل ثبل دس ایشاى



پژوهشكده پولي و بانكي

 تب حذٍدی هٌغجك Largely Compliant -
تب حذٍدی ًبهٌغجك Materially Non Compliant-

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 هٌغجك Compliant -

ً بهٌغجك Non Compliant -
 اجشا ًطذًی Non Applicable -
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بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران



وٌتزل ریسه ّبی دیگز (ریسه ًمذیٌگی،ریسه ًزخ ثْزُ
،ریسه عولیبتی)
همزرات غزیح هزثَط ثِ ضٌبخت هطتزی ثزای جلَگیزی اس
سَاستفبدُ اس خذهبت هبلی ثبًىْب



حسبثذاری ٍ افطب
حفظ سَاثك ثزاسبس ضیَُ ّبی رایج حسبثذاری ٍ اًتطبر
هٌظن غَرتْبی هبلی

اصل .1تعییي اّذاف ٍ هسئَلیتْب ٍ استمالل عولیبتی
اصل .2تعییي فعبلیتْبی هجبص هَسسبت ثبًىی
اصل .3ضَاثظ لبًًَی ثشای صذٍس هجَص هَسسبت ثبًىی
اصل.4حوبیت لبًًَی اص ًبظشاى ثبًىی ثشای ثشسسی اًتمبل هبلىیت ٍ وٌتشل هٌبثع ثبًىی
اصلٍ .5ضع هعیبسّبی سشهبیِ گزاسی ٍ یب خشیذّبی عوذُ ثبًه اص عشف ًبظشاى ثشای جلَگیشی اص سیسه
اصل.6تعییي حذالل الضاهبت وفبیت سشهبیِ
اصل  .7فشآیٌذ جبهع هذیشیت سیسه
اصل  .8فشآیٌذ هذیشیت سیسه اعتجبسی
اصل  .9اسصیبثی هیضاى وفبیت رخبیش ٍ اًذٍختِ ّب ٍ هذیشیت داساییْبی هسبلِ داس
اصل  .10شٌبسبیی ًمبط توشوض پشتفَی ٍ ایجبد هحذٍدیت اص توشوض هٌبثع دس هعشض سیسه
اصل  .11تعییي حذٍد استفبدُ اص هٌبثع عوذُ ثبًىْب ثِ هٌظَس پیشگیشی اص سَاستفبدُ ّبی ًبشی اص اسایِ ٍام ثِ ثستگبى
اصل .12شٌبسبیی ٍ وٌتشل سیسه وشَسی ٍ سیسه اًتمبل ٍجَُ ٍاهْبی ثیي الوللی
اصل  .13وٌتشل سیسه ثبصاس
اصل  .14وٌتشل ٍ هذیشیت سیسه ًمذیٌگی
اصل  .15هذیشیت سیسه عولیبتی
اصل  .16وٌتشل سیسه ًشخ ثْشُ
اصل  .17وٌتشلْبی داخلی هتٌبست ثب هبّیت ٍ همیبس
اصل  .18همشسات صشیح هشثَط ثِ شٌبخت هشتشی ثشای جلَگیشی اص سَاستفبدُ اص خذهبت هبلی ثبًىْب
اصل  .19دسن جبهع اص عولیبت ثبًىْب ٍ گشٍّْبی ثبًىی(تَاًبیی ثبصسسبى دس ًظبست یىپبسچِ ثشیه گشٍُ ثبًىی)
اصل ً .20ظبست ثبًىی هَثش هتشىل اص ًظبست حضَسی ٍ غیش حضَسی
اصل  .21گضاسشگشی هبلی ٍ تْیِ صَستْبی هبلی تلفیمی
اصل .22حفظ سَاثك ثشاسبس شیَُ ّبی سایج حسبثذاسی ٍ اًتشبس هٌظن صَستْبی هبلی
اصل  .23اختیبسات ًبظشاى دس صهیٌِ اًجبم الذاهبت اصالحی ٍ تشهیوی
اصل ً .24ظبست یىپبسچِ هشاجع ًظبستی وشَسّب
اصل ً.25ظبست جبهع تلفیمی هشاجع ًظبستی وشَسّبی هجذا ٍ همصذ
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هیضاى اًغجبق
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ثشسسی اًغجبق اصَل ثبل دس ایشاى
اصل  .1تعییي اّذاف ٍ هسئَلیتْب ٍ استمالل عولیبتی

هیضاى اًغجبق
ًب هٌغجك

تَضیحبت

ثشسسی اًغجبق اصَل ثبل دس ایشاى

هیضاى اًغجبق

هبدُ 12ٍ11ٍ 10لبًَى پَلی ٍ ثبًىی،هَاد - 30
 37لبًَى پَلی ٍ ثبًىی،هَاد  41- 39لبًَى
پَلی ٍ ثبًىی -تشویت شَسای پَل ٍ اعتجبس.

اصل  .12شٌبسبیی ٍ وٌتشل سیسه وشَسی ٍ سیسه اًتمبل ٍجَُ ٍاهْبی
ثیي الوللی
اصل  .13وٌتشل سیسه ثبصاس
اصل  .14وٌتشل ٍ هذیشیت سیسه ًمذیٌگی
اصل  .15هذیشیت سیسه عولیبتی
اصل  .16وٌتشل سیسه ًشخ ثْشُ

تب حذٍدی هٌغجك

اصل  .2تعییي فعبلیتْبی هجبص هَسسبت ثبًىی

ًب هٌغجك

اصل  .3ضَاثظ لبًًَی ثشای صذٍس هجَص هَسسبت ثبًىی

هٌغجك

اصل.4حوبیت لبًًَی اص ًبظشاى ثبًىی ثشای ثشسسی اًتمبل هبلىیت ٍ وٌتشل
هٌبثع ثبًىی

هٌغجك

هبدُ  13ضَاثظ تبسیس ثبًىْبی غیشدٍلتی
هصَة  79/9/20شَسای پَل ٍ اعتجبس ٍ
الحبلیِ ًىبت الصم اسعبیِ دس اسبسٌبهِ ثبًىْب.

اصلٍ .5ضع هعیبسّبی سشهبیِ گزاسی ٍ یب خشیذّبی عوذُ ثبًه اص عشف
ًبظشاى ثشای جلَگیشی اص سیسه

هٌغجك

هبدُ  3دستَالعول سشهبیِ گزاسی 86/1/18
شَسای پَل ٍ اعتجبس.

اصل .6تعییي حذالل الضاهبت وفبیت سشهبیِ

هٌغجك

آییي ًبهِ وفبیت سشهبیِ .82/11/25

اصل  .7فشآیٌذ جبهع هذیشیت سیسه

تب حذٍدی هٌغجك

داشتي اسصیبثی اص اصَل .16- 8

اصل  .8فشآیٌذ هذیشیت سیسه اعتجبسی

تب حذٍدی هٌغجك

ثخشٌبهِ  86/4/19ثبًه هشوضی.

اصل  .9اسصیبثی هیضاى وفبیت رخبیش ٍ اًذٍختِ ّب ٍ هذیشیت داساییْبی
هسبلِ داس
اصل  .10شٌبسبیی ًمبط توشوض پشتفَ ٍ ایجبد هحذٍدیت اص توشوض هٌبثع دس
هعشض سیسه
اصل  .11تعییي حذٍد استفبدُ اص هٌبثع عوذُ ثبًىْب ثِ هٌظَس پیشگیشی اص
سَاستفبدُ ّبی ًبشی اص اسایِ ٍام ثِ اشخبص هشتجظ

تب حذٍدی هٌغجك

دستَسالعول عجمِ ثٌذی داساییْب85/10/9
شَسای پَل ٍ اعتجبس.

هٌغجك

آییي ًبهِ اشخبص هشتجظ .89/7/27



پژوهشكده پولي و بانكي



بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران



استمب اػتجبس ًظبم ثبًىی وطَس دس سغح ثیي الوللی
افضایص ثجبت دس ًظبم ثبًىی وطَس
استفبدُ اص ضیَُ ًظبست هجتٌی ثش سیسه دس ًظبست ثش
ثبًىْب
ضٌبسبیی ٍ وٌتشل سیسىْبی ثبًىی
ضٌبخت ًمبط ضؼف ًظبست ثش ثبًىْب

اصل  .17وٌتشلْبی داخلی هتٌبست ثب هبّیت ٍ همیبس

هٌغجك

اصل  .18همشسات صشیح هشثَط ثِ شٌبخت هشتشی ثشای جلَگیشی اص
سَاستفبدُ اص خذهبت هبلی ثبًىْب

هٌغجك

اصل  .19دسن جبهع اص عولیبت ثبًىْب ٍ گشٍّْبی ثبًىی(تَاًبیی ثبصسسبى
دس ًظبست یىپبسچِ ثشیه گشٍُ ثبًىی)

تب حذٍدی هٌغجك

-----

اصل ً .20ظبست ثبًىی هَثش هتشىل اص ًظبست حضَسی ٍ غیش حضَسی

هٌغجك

اصل .21گضاسشگشی هبلی ٍ تْیِ صَستْبی هبلی تلفیمی

هٌغجك

هبدُ  24 ٍ 23دستَسالعول تبسیس ٍ فعبلیت
هَسسبت اعتجبسی.
ثخشٌبهِ ( 88/5/17صَستْبی هبلی تلفیمی).

اصل  .22حفظ سَاثك ثشاسبس شیَُ ّبی سایج حسبثذاسی ٍ اًتشبس هٌظن
صَستْبی هبلی
اصل  .23اختیبسات ًبظشاى دس صهیٌِ اًجبم الذاهبت اصالحی ٍ تشهیوی

تب حذٍدی هٌغجك

------

تب حذٍدی هٌغجك

هَاد ٍ 44 ٍ 39لبًَى پَلی ٍ ثبًىی ٍ هبدُ
 40عشص اداسُ ثبًىْب.

اصل ً .24ظبست یىپبسچِ هشاجع ًظبستی وشَسّب
ً 30ظبست جبهع تلفیمی هشاجع ًظبستی وشَسّبی هجذا ٍ همصذ
اصل .25

تب حذٍدی هٌغجك
تب حذٍدی هٌغجك

آییي ًبهِ اجشایی ًحَُ تبسیس ٍ فعبلیت
ثبًىْبی خبسجی

نظارت مبتنی بر
ریسک

نظارت تطبیقی

ثب رٍیىزد وٌتزلی

ثبًه هشوضی ثِ ػٌَاى ًبظش
لبًًَی ثبًىْب

آیٌذًُگز ٍ پیطگیزاًِ

28

پژوهشكده پولي و بانكي



آییي ًبهِ اشخبص هشتجظ .89/7/27

ثخشٌبهِ 86/3/31
لبًَى پَلشَیی سبل  ٍ 1386آییي ًبهِ
اجشایی آى88/9/11

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران



هٌغجك

ٍجَد تعشیف ثبًه دس لبًَى ٍ 1339فمذاى آى
دس لبًَى وًٌَی.
ضَاثظ تبسیس ثبًىْبی غیش دٍلتی هصَة
 79/9/20شَسای پَل ٍ اعتجبس.

ًبهٌغجك
تب حذٍدی هٌغجك
تب حذٍدی هٌغجك
ًبهٌغجك

تَضیحبت
ثخشٌبهِ سیسه وشَسی  78/8/20ثبًه
هشوضی
------ثخشٌبهِ 86/6/17ثبًه هشوضی
ثخشٌبهِ  86/8/3ثبًه هشوضی
------
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ثبًهّب ٍ استفبدُوٌٌذگبى هَرد تَجِ لزار گزفتِ است.

پژوهشكده پولي و بانكي

لَاعذ ٍ همزرات ٍ چگًَگی اًتمبل پَل ثیي هؤسسبت هبلی ٍ

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

در اغَل هزثَط ثِ سیستن پزداختّب ًیش وِ در سبل 2001
در وویتِ سیستنّبی تسَیِ ٍ پزداخت ثِ تػَیت رسیذُ

سیستن پزداخت در ّز وطَر ًمص هؤثزی در عولىزد
ثبسارّبی هبلی ٍ پیطزفت ثجبت هبلی دارد .اغَل هزثَط ثِ
سیستن پزداختّب ضبهل سیزسبختّبی لبًًَی ،هذیزیت
ریسه ،یىپبرچگی ٍ اعتجبر اهٌیتی ٍ عولیبتی ٍ چگًَگی
هذیزیت ٍ وبرایی سیستن پزداختّب هیضَد.

پژوهشكده پولي و بانكي

ًمذیٌگی

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

ٍجَد تعزیف ضفبف اس هذیزیت ریسه اعتجبری ٍ ریسه

پزداختْب
ٍجَد رٍش پزداختی وبراهذ در سیستن پزداختْب ثزای

پژوهشكده پولي و بانكي

پزداختْب
داضتي لَاًیي ٍ همزرات لبدر ثِ ضٌبسبیی ریسىْبی هبلی

ثزلزاری تذاثیز اهٌیتی ٍ عولیبتی لبثل اعویٌبى در سیستن

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

تعییي حذٍد ٍ اختیبرات ضفبف ٍ هطخع ثزای سیستن

تعییي چْبرچَة لبًًَی ثبسپزداخت دارایی ّب

31

وبرثزاى

اهىبى ثبسپزداخت رٍساًِ ٍجَُ سیستن پزداختْب در لَاًیي ٍ

ثزلزاری هعیبر ٍ ّذف هطخع ثزای وبرثزاى ثزای

همزرات در سیستن پزداختْب

دستزسی آساد ٍ سبلن ثِ خذهبت سیستن پزداختْب

تعییي حذالل استبًذاردّبی جْبًی تسَیِ حسبة چٌذ

ٍجَد تسْیالت ًظبرتی وبرا ،پبسخگَ ٍ ضفبف

جبًجِ
32

33
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اسصیبثی اًغجبق اصَل سیستن پشداختْب دس ایشاى

پژوهشكده پولي و بانكي



تا حديد زیادی

شفافBroadly Observed-

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 شفافObserved-

 تقریبا شفافPartly Observed-
 اجرا وشدویNot Applicable-

34

پژوهشكده پولي و بانكي

جايگسيني چل با دستور پرداختها

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

شبنه النترونيني پرداخت مارتي (شاپرك)

انتشار و مبادله اوراق بهادار از طريق سامانة تسويه اوراق بهادار النترونيني
(تابا)
نظام مديريت امضاي ديجيتال (نماد) بانني
ايجاد نظام جامع اطالعات مشتريان
ثْیٌِ سبسی هذیزیت ًمذیٌگی ثبًىْب در سبتٌب

36

اصل  .5دس یه سیستن ثب سٍش خبلص وشدى چٌذ جبًجِ ثبیذ سٍش تبحذٍدی
وبس عَسی ثبضذ وِ چٌبًچِ ػضَ ثب ثضسگتشیي هجلغ تؼْذ لبدس ثِ ضفبف
تسَیِ ًجبضذ ،سیستن پیص ثیٌی ّبی الصم ثشای اًجبم تسَیِ دس
هَػذ همشس سا وشدُ ثبضذ.
اصل .6داسایی ّبیی وِ ثشای تسَیِ ثیي اػضب استفبدُ هی ضَد ضفبف
تشجیحب داسایی ّبی سپشدُ ضذُ ًضد ثبًه هشوضی ثبضذ.
ضفبف
اصل  .7اهٌیت سیستن دس حذ ثبالیی ثبضذ.
اصل  .8سیستن ثبیذ اثضاسّبی پشداختی دس اختیبس استفبدُ وٌٌذگبى ضفبف
لشاس دّذوِ داسای وبسایی دس التصبد آى وطَس ثبضذ.
اصل  .9ثشای پزیشش ػضَ دس سیستن هؼیبسّبی سٍضي ٍ ضفبف ضفبف
ٍجَد داضتِ ثبضذ.
اصل .10ػولىشد ًظبستی ثِ گًَِ ای ثبضذ وِ اّذاف تؼییي ضذُ خَد تب حذٍدی
ضفبف
سا جبهِ ػول ثپَضبًذ.

فمذاى سٍضْبی هذیشیت سیسه
فمذاى سٍضْبی هذیشیت سیسه
هَافمتٌبهِ سبتٌب،85/8/28همشسات حبون
ثشضتبة،دستَسالؼول ٍاسیض هستمین دس
پبیب.88/9/3
دستَسالؼول ٍاسیض دس پبیب88/9/3
هَاد 9 ٍ8 ٍ 7 ٍ6لَاًیي حبون ثشضتبة
هَاد 10تب  14لَاًیي حبون ثشضتبة
همشسات ًبظش ثش اسائِ دٌّذگبى خذهبت پشداخت
فصل دٍم لَاًیي حبون ثش ضتبة
-----

 حفظ هٌبفغ سپشدُ گزاساى ثبًىْب
 جلت اػتوبد ػوَهی دس جْت وبّص تصذی گشی دٍلت
دس ًظبم هبلی
 اداهِ حشوت آصاد سبصی دس ثخص هبلی
 تجذیذ ًظش دس سبختبس ثخص ًظبست ٍ تَجِ ثِ سٍضْبی
جذیذ ًظبست ثبًىی
 استفبدُ ثبًه هشوضی اص ووىْبی فٌی صٌذٍق ثیي الوللی
پَل
ً ظبست هجتٌی ثش سیسه ثِ ػٌَاى سٍیىشد جذیذ دس ًظبست
ثبًىی

پژوهشكده پولي و بانكي

معرفي خدمات برداشت مستقيم

اصل  .1صیشسبختْبی لبًًَی ثشای سیستن پشداختْب ثِ صَست ضفبف ضفبف
ثیبى ضذُ ثبضذ.
تمشیجب ضفبف
اصل  .2همشسات ٍ سٍیِ ّبی سیستن وبهال ضفبف ثیبى ضذُ ثبضذ.
اصل  .3سٍضْبی هذیشیت سیسه اػتجبسی ٍ سیسه ًمذیٌگی تؼشیف تمشیجب ضفبف
ضذُ ثبضذ.
ضفبف
اصل  .4سیستن پشداختْب دس سٍص هَثش تسَیِ ًْبیی سا اًجبم دٌّذ.

لبًَى تجبست، 82/10/17آییي ًبهِ پَل الىتشًٍیىی
، 84/5/5دستَسالؼول پشداخت ٍ اًتمبل ٍجَُ .85/8/30

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

معرفي مارتهاي اعتباري استاندارد

هیضاى
شفبفیت

تَضیحبت
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