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 ‡چکیده

 «یمال یمنیچتر ا»در خصوص  یبات مشخصیترت ،افته و در حال توسعهیتوسعه یکثر کشورهاامروزه ا

(financial safety netدر چارچوب )ظام نن مسأله در حوزه ی. ااندجاد نمودهیاخود  یو حقوق ینهاد یها

 یعموم و منافع گذاراندهثبات و حفاظت از حقوق سپر سالم و با یصنعت بانکدار یجادبا دو هدف ا یبانکدار

از  یکی هابانک  یو حل و فصل مال یمربوط به امور بازسازو عملیاتی  یحقوق ،یبات نهادیشود. ترتیمطرح م

 یعلم بانکدار یهاین نوآوریترمهماز  یکین امر به عنوان یااست.  یدر هر کشور یمال یمنیچتر ا یاصل یاجزا

 شود. ازیم قلمداد یبانک یهاو مواجهه با بحران یریشگیر پبه منظو یالدیم 2008-2007 یبعد از بحران مال

 پیرامونها و اجماع صورت گرفته در ادبیات نظری و تجربی علی رغم پیشرفترسد یکه به نظر م ییجاآن

ه ها و مطالعات صورت گرفتو همچنین تالش موضوعات مربوط به بازسازی و حل و فصل مالی در سطح جهان

الی نظام بازسازی و حل و فصل م و الزامات هایژگیو خصوصهنوز در مذکور در ایران، در خصوص موضوعات 

 امرسی بدنه کارشناستگذار و سیامقامات  در بیناجرایی نمودن سازوکارهای حقوقی و اجرایی آن در کشور و 

 ن شد تاله بر آاین مقابر همین اساس، های متفاوت از موضوع وجود دارد. و بعضاً برداشت مباحثه و مجادله

ت زهای ایجاد ثبانیاکه از پیش یو حل و فصل مال ینظام مؤثر بازساز یجاد سازوکارهایا یچگونگالزامات و 

در مستندات  یقیتطب یو بررس یاو کتابخانه یروش مطالعه اسنادبر اساس را است،  مالی در هر کشور

جه س نتایج بدست آمده چنین می توان نتیبر اسا .مورد بررسی قرار دهدکشورها  ین برخیو قوان دسترس

رگ و توان به مثابه یک جراحی بزی و حل و فصل مالی در کشور را میگیری نمود که استقرار نظام بازساز

رتفع مرا ها و معضالت ساختاری بانکداری کشور بسیاری از چالش که سازنده در نظام بانکداری کشور دانست

 و یازسازجاد نظام مؤثر بیرامون ایپ یاستیشنهادات سیانتهای مقاله نیز پبه همین منظور در  خواهد ساخت.

 ه شده است.یران ارایادر  مالی حل و فصل

 نظام بازسازی و حل و فصل مالی ،یمال یمنیچتر ا .:های کلیدیواژه
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 مقدمه -۱

و  یاستیکه  بحران مذکور مقامات سقابل ذکر است  یزنکته ن ینبه همراه داشت ا یکه بحران مال ییهادرس یدر کنار تمام

 ن مبنا،یو بر هم داشته باشند یشتریتوجه و تمرکز ب یرا بر آن داشت تا در خصوص موضوع ثبات مال یمال یبازارها ینظارت

بحران به  یریتمد و ی، آمادگیریشگیپ یبرا یقو یمال یمنیچتر ا یککشورها به داشتن  یازدر خصوص ن یاجماع جهان یک

دادن  یانپا :در چهار حوزه مختلف شامل یمتعدد یهاینوآورو  اصالحاتها، یبازنگر اجماع به عمل آمده، یدر پ وجود آمد.

و قدرت ناظران و  ابزارها یش، افزای در مواقع بحرانمال مؤسسات مقاومت و انعطاف شیافزا، too big to fail دهیپدبه 

به  یها یو نوآور از اصالحات یبخش .یرفتصورت پذ یمال  یع  بازارهاناظران انوا ینب یهایو هماهنگ هایهمکار یشافزا

 یمال مؤسساتر یو سا هابانک و مقاومتانعطاف  شیافزاو  too big to failدادن به موضوع  یانپا یعمل آمده در حوزه ها

 یت کارآمد بر فعاالن بازارهاو نظار یمقررات گذار رایموثر ب یاتیو عمل یی، نهادحقوق یهاچارچوب یجادالزوم  به  موضوع

 یهاجاد چارچوبی، اهاین نوآوریاز مهمتر یکین حوزه، ی. در اپردازدیم دارمشکل هابانکی حل و فصل مال نیو همچن یمال

دار مشکل یر مؤسسات مالیو سا هابانک 2یو حل و فصل مال 1یدر خصوص موضوعات بازساز یقو ییاجرا یو ابزارها ینهاد

و حل و فصل  یبازساز یالزم برا یهاهیو رو هااستی، سیت قانونیاز کشورها فاقد حما یاریچه قبل از آن بس. ستبوده ا

 بود. 3رونیعمدتاً روش نجات از ب ییهابانکن یدار بودند و ابزار کمک به چنمشکل یهابانک

 یبرا یبحران، آمادگوقوع  از یریگشیپ سه دوره مختلف بهتوان یرا م یبحران بانک برخورد با موضوع ین چگونگیهمچن

به مباحث مربوط به دور اول برخورد با پدیده بحران بانکی یعنی  یمال یمنی. چتر اکرد یندبمیتقسبحران  یریتبحران و مد

 ex-anteبحران ) قبل از وقوع هاییزید تا حد ممکن برنامه رین خصوص بایدر ا. شودمیمربوط  از وقوع بحران یریشگیپ

planning) یرا به خوب مختلف یمقامات مال یاراتو اخت هایتانجام داد و مسئول یاتیو عمل ینهاد ی،در سه حوزه حقوق 

 یلبحران را تشک یریتمد یعال یتهکم ی،مال یمنیچتر ا مرتبط با ینهادهامنظور الزم است  ینا یبرا. نمودو مشخص  یفتعر

تا در مرحله وقوع  دننابرس ءبه امضا ییهاتفاهمنامهبحران  یریتدر مد آنهاهر نهاد و نقش  یقانون یفدر خصوص وظا دهند و

خوشبختانه در این خصوص  4.بحران، نحوه برخورد صحیح با آن و رفع مشکل با کمترین هزینه و کاراترین روش به انجام برسد

 افتهیتوسعه یدر کشورها یناظر مال ن مقاماتیو همچن یالمللنیه بی، بانک تسویأت ثبات مالیر هینظ یالمللنیب یهاسازمان

 یو ابزارها ینهاد یهاجاد چارچوبیااند و ضمن مطالعات و تجربیات خوبی را داشته ،و برخی کشورهای در حال توسعه
                                                                                                                                                                                   
1 Recovery 
2Resolution 
3 Bail-out 
4 Goodhart and Segoviano(2017) 
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در قلمرو حاکمیتی دارمشکل یر مؤسسات مالیو سا هابانک یو حل و فصل مال یدر خصوص موضوعات بازساز یقو ییاجرا

اند. در واقع، مطالعه این و حل و فصل مالی را منتشر نموده اصول استاندارد مربوط به موضوعات بازسازی خود، الزامات و

در تدوین  ن و خبرگان نظام پولی و بانکداریتواند به سیاستگذارابا شرایط بومی هر کشوری می هاآن الزامات و اصول و تطبیق

 ی مشکل دار بسیار مفید واقع گردد. هابانکفصل مالی  وع بازسازی و حل وقوانین و مقررات مربوط به موض

قابل درک راحتی ه توجه شود، بکشور  یصنعت بانکدارعالوه بر موارد مذکور، اگر به وضعیت قانونی، نهادی و عملکردی 

تواند نشان دهنده وضعیت مطلوب صنعت بانکداری در کشور باشد. همچنین وضعیت فعلی است که وضعیت کنونی نمی

ارایی در حد نرمال یانگر وضعیت تعادلی که در آن ترازنامه شبکه بانکی از قدرت و کفایت خوب برخوردار باشد یا بهره وری و کب

تغییر وضعیت به تواند وضعیت پایدار باشد و چنانچه های عدم تعادل نمیر اساس نظریات علم اقتصاد، وضعیت. بباشد، نیست

نه تنها عملکرد رسد شود. متاسفانه به نظر میتر شدن وضعیت آن در طول زمان میوخیمتعادل بلندمدت نباشد، باعث  سمت

وروز به روز بر گستره عدم  گیردحرکت به سمت تعادل نیز صورت نمی شبکه بانکی کشور در حالت عدم تعادل است، بلکه

همگون در یک نقطه عطف تغییر جهت نا شود. ضرورت دارد این حرکتدر صنعت بانکداری کشور افزوده میهای متعدد تعادل

سریع در رسیدن به آن نقطه عطف دهد و وضعیت را به سمت تعادل پایدار منحرف سازد. یکی از مهترین اقداماتی که موجب ت

جاد ین نظام با هدف این حاکم بر ایو اصالح قوان یو باالخص بازنگر یو بانک ینظام پول ات الزم دراصالحگردد، انجام می

در آن  یجاد نظم بازارین بازار پول و ایو اعمال نظارت کارآمد بر فعال یگذاراستیجهت س یمناسب و مترق یقانون یرهابست

به منظور  ، نهادی و ابزاری الزمیقانون یجاد بسترهایاهای اصالحات به شرح فوق مربوط به باشد. یکی از مهمترین جنبهمی

 مالی است.  دار و ناتوانمشکل یربانکیغ یو مؤسسات اعتبار هابانکه یصفا انحالل و تی ی، حل و فصل مالیبازساز

ها و اجماع صورت گرفته در ادبیات نظری و تجربی در خصوص موضوعات علی رغم پیشرفترسد یکه به نظر م ییجاآن از

امر کشور مورد مباحثه  گانهم در میان سیاستگذاران و خبردر سطح جهان، هنوز این ممربوط به بازسازی و حل و فصل مالی 

ثبات مالی و نحوه اجرایی باحث پیرامون م ها و مطالعات زیادیدر سال های اخیر تالشو بعضاً مجادله است. از طرفی، 

از طرف نهادهای حاکمیتی چون مجلس شورای  نمودن سازوکارهای حقوقی و اجرایی آن در کشور به انجام رسیده است و

های متعدد و گاهاً متضاد در و نظر به وجود برداشت رد توجه قرار گرفته است. بر همین اساساسالمی و بانک مرکزی مو

 یو حل و فصل مال ینظام مؤثر بازساز یجاد سازوکارهایا یچگونگالزامات و های مختلف موضوع، این مقاله بر آن شد حوزه

به همین منظور در بخش دوم د کنکاش و بررسی قرار دهد. در شبکه بانکی کشور را به عنوان یکی از ارکان چتر ایمنی مالی مور

شود. در این بخش مفهوم پرداخته می یم حل و فصل مالیو رژ یو الزامات نظام بازساز یچارچوب مفهوماین مقاله به بررسی 

بازسازی و  هایندیفرآشوند. همچنین جایگاه ازسازی و حل و فصل مالی تشریح میو کارکردهای عبارات مرتبط با موضوعات ب

های ندیفرآالرعایه در س چارچوب استاندارد و موارد الزمسپشود. بررسی می هابانکمداخله در  ندیفرآل مالی در حل و فص
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و حل و فصل  یمرور ساختار نظام بازسازبه گردد. در بخش سوم مقاله، بازسازی و حل و فصل مالی به تفصیل بررسی می

ت. در بخش چهارم تحقیق ضمن ارایه تصویر مختصری از وضعیت سالمت و عملکرد شبکه پرداخته شده اس کشورها یبرخ

گیرد. در بخش پنجم  مورد بررسی قرار می کشور یو حل و فصل مال یمربوط به بازساز یو نهاد قانونیت یوضعبانکی کشور، 

های تجربی حاصل از لی و همچنین یافتهو حل و فصل ما ها و الزامات استاندارد ایجاد نظام بازسازیبه چارچوببا توجه 

در قوانین و مقررات های موجود ت سالمت شبکه بانکی کشور و کاستیبررسی وضعیت برخی کشورها، با در نظر گرفتن وضعی

های قانونی و نهادی و به مقامات سیاستگذار جهت منظور نمودن در تدوین و ایجاد زیرساختجاری، پیشنهادات سیاستی 

 گردد.ازسازی و حل و فصل مالی ارایه میبوط به بابزاری مر

  یو حل و فصل مال یبازسازمؤثر و الزامات نظام  یچارچوب مفهوم – ۲

 م و واژگانیمفاه یبرخ فیتعر -۲-۱

و  یمبا مفاه ییآشنا مشکل دار، یهابانکبرخورد با  الزم برای یهاچارچوب یجادالزامات مربوط به ا یناز مهمتر یکی

 یقتواند به شناخت دقیم یمواژگان و مفاه ینب یهاتفاوت یکتفک ست که در حوزه مد نظر وجود دارد.ا یواژگاننواع ا یفتعار

 یبرخ یکارکردها یو بررس یفرعت ربخش بهیز یناساس در ا ینبر هم .شودمنجر  یمناسب هر کشور یالگو یطراح مسیر

 1.شودیداخته مپر یل و فصل مالو ح یمرتبط با موضوعات بازساز یممفاه

 سرپرستی (conservatorship) 

 ت:اس ییقابل شناسا یلذ یهایژگیها و وکارکرد یقمعروف است از طر یزن موقت یریتمدبه که  یواژه سرپرست مفهوم

 دار اشاره دارد.دست گرفتن کنترل موقت بانک مشکلبه  یبرا یبه اقدامات نظارت یسرپرست -

هت حل بانک ج یآماده ساز یکسب زمان برا یاثبات در بانک و  یجاددار، ابانک مشکل یهاییسرپرست با هدف حفظ دارا  -

 شود.توسط مقام نظارتی منصوب می یو فصل مال

 .شودمیارشد بانک مشکل دار  یریتو مد یرهمد یئته یگزینسرپرست به صورت موقت جا  -

 .گیردیصورت م یقتعل ،یبه طور قانون ها،فعالیت یبرخ در یول یابدیبانک تداوم م یتبانک، فعال یسرپرست زماندر   -

، کسب شیرو پذ یددر استفاده از ابزار خر مثال یبرا رود.ینم یناز ب یول شودمی یقسهامداران تعل حقوق یدر سرپرست -

 است. یموافقت سهامداران الزام

 تصفیه (liquidation) 

                                                                                                                                                                                   
1 Lintner(2015) 
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 شود.میها به منظور پرداخت به بستانکاران اطالق ییو فروش دارا بانک یتخاتمه دادن به فعال ندیفرآبانک به  تصفیه

  .باشدمی یورشکستگ یامربوط به اعسار و  ندیفرآ یک یهتصف

 رشیپذ (Receivership) 

 که شودمیبرده  زمانی بکار یکامتحده آمر یاالتدر ا عبارت ینابرای مثال،  است. یهمترادف کلمه تصف یرشپذ اصطالح

، تحت کنترل ز آن توسط مقام ناظر لغو شده استمتوقف را که مجو مؤسسه یک (fdic) فدرال یها رهسپ یمهشرکت ب

 .کندیآن را آغاز م یهتصف ندیفرآ و کندیم یرشپذ به اصطالح یا گیردیم

 یو فصل مال حل (resolution) 

توقف  یا یمال یک در معرض ناتوانمشکالت بان یکه با هدف حل و فصل دائم شودمیاطالق  یندیفرآبه  حل و فصل مالی

 حل و فصل مالی،هدف از  یثبات مال یاتشده توسط ه ینتدو یالملل ینب ی. بر اساس استانداردهاگیردمیمورد استفاده قرار 

بانک از  یدیکل یتهایفعال یافتد،کشور به خطر ن ادیو اقتص یاست که ثبات نظام مال یا حل و فصل مشکالت بانک به گونه

نجات بانک  یدهندگان برا مالیاتدولت و استفاده از منابع  یبه کمک مال یازیو ن یابدتداوم  یهدمات پرداخت و تسوجمله خ

 است: یرز یو کارکردها هاویژگیاروپا شامل  یهتحت مقررات اتحاد یو فصل مال حل (2014مالی, ثبات)هیئت نباشد.

 .گیردمیصورت  یدر حل و فصل مال  ساختار بانک یدتجد  -

 .گیردیانجام م یتوسط مقام حل و فصل مال ندیفرآ ینا  -

 .شودمیاستفاده  یحل و فصل مال یاز ابزارها  -

 احتمال توقف آن وجود دارد. یاکه بانک در حال توقف بوده  یاست زمان یهصفبه عنوان مرحله قبل از ت  -

رود. )باطل یم یناز ب  حقوق سهامداران و بستانکاران لیو دشوینم  متوقف)بسته( یعاًبانک سر یمالفصل  حل ودر مرحله   -

  (شودمی

از بانک  یبخش یاتمام  یمال ییتوانا یابیو باز ی، حفاظت از ثبات مالیاتیح یهایتاز تداوم فعالمالی حل و فصل  ندیفرآدر   -

 شود.یم (یمانده مشمول اقدامات اعسار)ورشکستگ یو بخش باق شودمیحاصل  یناندار اطممشکل

 یبازساز (recovery) 

اکثر  یکنشود. لنام برده میآن  یاتبانک در زمان ح یهانامه یتبه عنوان وص یو حل و فصل مال یبازساز یهاطرح

به  از ورودینبه عنوان پیش است که یامرحله یاست.اما مرحله بازساز یحل و فصل مال یها و ابزارهاشاخص یمباحث بر رو

کند چراکه  یجادا یبانک خطرات جد یریتمد یتواند برایم یورود به مرحله بازساز .شودیقلمداد م یمال حل و فصلمرحله 

انگیزه الزم را برای تاخیر در انجام بازسازی را  هابانکبه همین دلیل مدیران  قرار دهد. یرتواند شهرت بانک را تحت تاثیم
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به مرحله حل و فصل مالی و تصفیه  هابانکه دلیل تبعات آتی خواهان ورود ب  نظام مالی اکثر ذینفعان به دلیل آنکه  دارند

لذا ورود به موقع به مرحله بازسازی یک بانک مشکل دار به طوری که شانس زیادی برای فائق آمدن بر مشکالت  باشند،نمی

بتوان با آن   هایی است کهسنجه شود وجودآنچه که در اینجا مهم قلمداد می .باشدآن وجود دارد بسیار مهم و ضروری می

و اینکه بدون یک جراحی عمیق  را شناسایی نمود اندیی که احتمال شکست آنها وجود دارد یا دچار شکست شدههابانکهمه 

 .ناپذیر گرددبه مرحله حل و فصل اجتنابورود بدون آنکه  های مالی بیرونی مشکالت آن را حل کردو تغییرات شدید و کمک

  تصفیه ندیفرآحل و فصل مالی با  ندیفرآمقایسه 

 توان مواردی به شرح ذیل را عنوان داشت:یتصفیه م ندیفرآمالی با  فصلحل و  ندیفرآ در مقایسه

تصفیه اقدامات قانونی توسط  ندیفرآدر حالی که در  تحت کنترل مقام حل و فصل مالی است ندیفرآ در حل و فصل مالی-

 .شودمیدادگاه اتخاذ 

حل و فصل مالی هیچ اقدام قانونی مربوط به اعسار بانکی )برای مثال نهایی سازی پرداخت ها( انجام  ندیفرآ در  -

 شود.تصفیه تمامی مطالبات و حسابها نهایی می ندیفرآدر حالی که در   .شودمین

ت از بستانکاران از آنها یال نمودن سهامداران یا کسب رضی، بدون دختصفیه ندیفرآمانند   فصل مالیحل و  ندیفرآدر   -

 .شودمیسلب مالکیت 

های هشدار زودهنگام و منعطف وجود داشته باشد در حالی که در ها و سنجهحل و فصل مالی باید شاخص ندیفرآ در -

 تصفیه چنین موضوعی مطرح نیست. ندیفرآ

های بانک از جمله تصفیه همه فعالیت ندیآفریابد ولی در تداوم می مؤسسهحل و فصل مالی کارکردهای حیاتی  ندیفرآدر   -

 .شودمی متوقفها پرداخت

شده است بستانکاران و سپرده گذاران بیمهبه سازی پرداخت فروش اموال و حداکثر ،تصفیه هدف انجام تصفیه ندیفرآدر  -

  .باشدمیشکل دار کارکردهای حیاتی بانک متداوم حل و فصل مالی اهداف حفظ ثبات مالی و  ندیفرآکه در در حالی

 ،یه رسمیصفبدون طی مراحل ت ،پذیرحل و فصل مالی زیان های به وجود آمده به مالکان و بستانکاران ریسک ندیفرآدر  -

 .شودمیمنتقل 

حال آنکه در  ،رعایت شود «داشته باشد. یت بدتریهیچ بستانکاری نباید وضع»حل و فصل مالی باید اصل  ندیفرآدر  -

  چنین اصلی وجود ندارد. تصفیه ندیفرآ

 آن هاتصفیه ی مشکل دار دارای اهمیت سیستمی داخلی برهابانک  دالیل ارجحیت اجرای حل و فصل مالی 
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نار کو در  یو ثبات مال یبه موضوع منافع عموم یدکاربرد ندارد با هابانک یبرا یسنت یهتصف ندیفرآچرا  ینکهخصوص ا در

 شت:توجه دا یلبه شرح ذ یآن به موارد

ز ا یشا پر یبانک انتقال یا یرشو پذ یدخر یابزارها یشده و حت ینتضم یهاکشورها سپرده ی، برخقبل از وقوع بحران  -

  رساندند. یبرسد ، به انجام م  یمال یبه مرحله ناتوان یبه طور رسم  آنکه بانک

ه کشرط  ینحفظ بانک با ا یاو  یکبان یضرور یها یتتداوم فعال یا  بانک یاتبهبود ح یبرا یابزار یچگونهه  -

 ، وجود نداشت.وارده را متحمل شوند یها یانسهامداران و بستانکاران ز

و  دارانها به سهام یانکسب و کار بانک متوقف شود و ز ینکهکوتاه بدون ا یساختار در بازه زمان یدبه تجد یازن  -

 شود ، وجود نداشت. یلبستانکاران بدون کسب اجازه آنها تحم

 مداخله ندیفرآدر  یو حل و فصل مال یبازساز هایندیفرآ یگاهجا -۲-۲

 یهایهو رو هاندیفرآمطابق با  یهابانکو مداخله در   یو حل و فصل مال یچارچوب ورود مقام نظارت

، یعالمرحله نظارت  چهاردر حال توسعه در  یکشورها یو برخ  یشرفتهپ یو مقررات کشورها  اروپا اتحادیه یاستانداردها

و  یاطیاحت یهاکه بانک شاخص یدر حالت عاد 1.ستا یفقابل توص یو حل و فصل مال یبازساز یت، وضعاسترس یتوضع

است ، نحوه نظارت  یدهو به حدود آستانه آنها نرس کندیم یترا رعا ینگیو نقد یهمربوط به سرما یشاخص هایرز ینمقررات ا

 یدهنرس نیبحرا یبانک هنوز به آستانه ها ینظارت یمرحله استرس که شاخص ها در  .باشدمیو معمول  یبر بانک نظارت عاد

در   .یندبانک اقدام نما یتالزم جهت بهبود وضع یو استفاده از ابزارها یطرح بازساز ینسبت به فعال ساز یدبا هابانک اند

 ینگیو نقد یهسرما یتوضع یهااخصو ش  خود را بهبود بخشد یتوضع یمعقول یکه بانک موفق نشود در بازه زمان یصورت

اقدام به مداخله زودهنگام  یحالت مقام نظارت این در و شودمیبانک وارد مرحله بحران  دبرسن یبحران یهابانک به آستانه

اگر با گذشت مدت زمان نه  یول یندخود اقدام نما یتنسبت به وضع تواندمی نکبابحران  یههرچند که در مراحل اول .نمایدیم

 ندیفرآبانک را وارد  ی، مقام نظارتانجام دهد خود یتبهبود وضع یراستا در یبانک دوباره نتواند اقدام مثبت یچندان طوالن

مقام   خود را به انجام رساند.  سرپرست اقدامات یاموقت  یرمد یینتواند با تعیم یمرحله مقام نظارت یندر ا .یدنمایم یبازساز

اقدامات  ینا .ییدنما ادهاستف یو مداخله زودهنگام ، از ابزارها و اقدامات متعدد یوران بازسازد یندر ح تواندمی ینظارت

 یرانهتا اقدامات سختگ یرانهسهل گ یاز ابزارها یفی، شامل طیبازساز ندیفرآشده از شروع  یبسته به زمان سپر تواندیم

و  یبرسد که امکان بازساز یبندجمع این به یطوالن پس از گذشت مدت زمان معقول و نه چندان یاگر مقام نظارت باشد.
                                                                                                                                                                                   
1 Renn(2017) 
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احتمال معقول بر توقف شده است  یاتوقف  یتخود وجود ندارد و بانک وارد وضع یارتحت اخت یابزارها بابانک  یتبهبود وضع

 یکر مداخله د هایندیفرآمراحل و  دهد. یطرح حل و فصل ارائه م یجهت فعال ساز یموضوع را به مقام حل و فصل مال

 داد:  اننش یرتوان به صورت خالصه در شکل ز یبانک به شرح آنچه گذشت را م

 

 
 مراحل مداخله مقام نظارتی -1شکل 

 یبازساز و تهیه طرح برنامه ریزی الزامات -۲-3

بحران زده و   بانک یکمرحله مهم جهت حل مشکالت  یک یبازساز ندیفرآ ،همانطور که در بخش قبل اشاره شد

مه و برنا یهته یورود به مرحله بازساز یبرا یآمادگ  یازهاین یشپ ینتر یاز ضرور  .باشدمیگسترش ابعاد بحران   از یریجلوگ

، در مواقع شده باشد یهته یو عمل ینانهبه صورت واقع ب یک طرح بازسازیکه  یدر صورت  است. هابانک یبرا یطرح بازساز

به انجام   اقدامات الزم را  یتوانند با سرعت و دقت کافیم یمقام نظارت یا، بانک مربوطه یحله بازسازبانک به مر یکورود 

مربوط  یهاز وقوع بحران در مراحل اول یشگیریپ  به یبازساز یبرا یزیفلسفه وجود و لزوم برنامه ربه عبارت دیگر،  رسانند.

 یبرا یمقابله با بحران به منظور آمادگ یدر دسترس برا یف و ابزارهابه توق یکنزد یوهایمرحله از سنار یندر ا  .شودیم
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و  یتوان مال یابیبانک در باز ییآزمون توانا یبازساز طرح، هدف از یبه طور کل  .شودیاستفاده م یآت یبحران احتمال

  خود است. یاقتصاد

 یمشخص یهاآن دردوره یو به روز رسان یسازطرح باز یهتحت نظارت موظف به ته یاعتبار مؤسساتو  هابانکهمه  اصوالً

 مؤسساتو  هابانکاز  یبعض یرا برا یبرنامه بازساز یهو الزامات ته یطشرا یبرخ تواندمی یهرچند که مقام نظارت  هستند.

ون خاص تابع قان ییهابانکاگر  ینهمچن  .یردسهل تر در نظر بگ ،هستند ورداربرخ ترییینپا یستمیس یتکه از اهم یاعتبار

مطالب  یحاو یدحداقل با یطرح استاندارد بازساز یک شوند. یامر مستثن یناز ا توانندیز میقانون بانک توسعه هستند ن یرنظ

 1 :باشد یلذ

 بانک یتازوضع یخالصه ا  -

 یداخل یو نحوه حکمران هاندیفرآ  -

 یکاستراتژ یلتحل  -

 یبازساز ینشانگرها یاها شاخص  -

 یسازباز یهاابزار  -

 و آزمون بحران یوسنار یلتحل  -

 نحوه ارتباطات و افشا -

 ینحوه انجام اقدامات آماده ساز  -

 . شودمیتوضیح مختصری ارایه  مذکورموارد  برخی ازذیالً در مورد

 ها و نحوه حکمرانی داخلی:ندیفرآ  

 تعیین مسئولیت های تهیه اجرا و به روز رسانی طرح بازسازی  -

 صمیم گیریهای تندیفرآ  -

 سیستم های اطالعات مدیریتی  -

 یکپارچگی با مدیریت ریسک کلی بانک -

                                                                                                                                                                                   
1 Renn(2017) 
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 :تحلیل استراتژیک 

که در دو حوزه ساختار شرکت و ساختار کسب و کار قابل بررسی  شوندمیشناسایی  2یاتیو ح 1های تجاری عمدهفعالیت  -1

های عمده و بزرگ گروه بانکی و تعیین ، تعیین شرکتساختار سازمانی   ساختار شرکت مواردی چون:تحلیل در   هستند.

های فعالیت  و کار وبررسی کلی مدل کسب  نظیر:مواردی نیز ساختار کسب و کار تحلیل در   شعب اصلی بانک مد نظر است.

فعالیت و کسب سود ، تامین مالی و غیره بانک دارند(  سهم بسزایی در های عمده )فعالیت هایی کهتجاری که شامل فعالیت

  .گیردمیمورد بررسی قرار   ( های حیاتی)فعالیت هایی است که برای کارکرد سیستمی می باشند

 شود:یدرهم تنیدگی داخلی و خارجی مشخص م -2

ای ه، تخصیص سرمایه به شرکت جریان وجوه نقد در حوزه های  درهم تنیدگی داخلی شامل درهم تنیدگی اقتصادی)مالی(

همیت در طرف عرض ریسک با ادرهم تنیدگی خارجی نیز به مواردی چون اقالم در م  شود.یمین مالی و غیره مگروه ، منابع تا

ث ص ثالبه وسیله شخ /برای  ، امین و سایر خدمات کهیه، تهاتر، تسوی نظیر خدمات پرداختو خدمات  هاها و بدهیدارایی

 پردازد.می، شوندانجام می

  باشدمیبه مرحله بازسازی حداقل موارد ذیل  ها و نشانگرهای ورودشاخص: 

 سرمایه ، نقدینگی ، سودآوری و کیفیت دارایی  شاخص های الزامی)اجباری(:

 های کالن اقتصادی و شاخص های بازار محورشاخص  شاخص های تکمیلی)غیر الزامی(:

ید اجرا حد آستانه خود رسیده اند با بههای بازسازی زمانی که شاخص های فوق یا ابزارتصمیم گیری در خصوص اینکه آ

 .شودمیانجام نو به صورت خودکار  گرددمیاتخاذ  تصمیمی است که توسط مقام نظارتی  شوند یا خیر،

 های بازسازیابزار 

ا این ابزاره  د باشند اشاره دارد.یتوانند در حفظ یا بازیابی توان بانک مفیبه تحلیل همه ابزارهای ممکن که م ن ابزارهایا

در تحلیل اثرگذاری به اثرات داخلی نظیر   در دو حوزه تحلیل اثرگذاری و تحلیل امکان پذیری مورد بررسی قرار می گیرند.

آثار ابزار مورد استفاده بر  و اثرات خارجی شامل تحلیل  ؛اثرگذاری بر نحوه عملیات بانک و آثار آن بر وضعیت مالی بانک

                                                                                                                                                                                   
1.material 
2 critical 
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، موانع یری به مواردی چون احتمال موفقیتدر تحلیل امکان پذ  .شودمیی پرداخته های مقابل بانک در سیستم مالطرف

  .نمودانجام و اطمینان از تداوم عملیات کسب و کار بانک باید توجه 

 و آزمون بحران یوسنار یلتحل 

رحله طراحی انواع پردازد و شامل دو میو بازیابی توان بانک م  آزمون بحران به آزمون اثربخشی طرح بازسازی در حفظ

 در مرحله طراحی سناریو موارد ذیل باید مد نظر قرار گیرد:  است.  سناریو و آزمون اثربخشی

 نزدیک به حالت توقف را مدنظر قرار دهند.وضعیت سناریوهای طراحی شده باید سختگیرانه و   -

 هم تنیدگی باشد.، ریسک و دراندازه مورددر   ص رویدادهای مهمدر خصو   -

 پذیر و باور کردنی باشند.العاده ولی امکانفوق باید سناریوها -

 .حداقل شامل چهار سناریو باشد  -

)حوادث ناگوار  بندیزمان  ، در سطح بازار یا ترکیبی(،شامل مواردی چون طبقه بندی )فردیناریوها سگستره و دامنه   -

 ، باشد.فاقاتی که باید مدنظر قرار گیرداتو در نهایت تهیه لیستی از انواع  در دو حالت سریع و کند(

های بازسازی ها )که شامل آزمون اثربخشی ابزارها و مشخصهبه مواردی چون: اهداف سناریو  شیدر مرحله آزمون اثربخ

سناریو های خاص )شامل  تحلیل اثرگذاری و امکان پذیری بازسازی مدنظر در  ( وباشدمیخاص  یبحران  تحت سناریوهای

  .شودمیپرداخته   اجرا(  و دورهموانع 

 ارتباطات و افشا یطرح چگونگ 

  به اطالعات در مواقع بحران اشاره دارد. یاز وجود ارتباطات و دسترس ینانارتباطات و افشان موضوع اطم یطرح چگونگ

که طرح  یحالتدر  یو خارج یارتباطات ، طرح ارتباطات داخل ندیفرآ یفتوص  چون: یدر خصوص موضوع ارتباطات موارد

ز به یدر خصوص اطالعات ن  .گیردمیمد نظر قرار   یخاص بازساز  و ارتباطات در خصوص ابزار شودمی ییاجرا یبازساز

  .شودمیاشاره   مرتبط به اطالعات ینهادها یرو سا یمقامات نظارت  یاز دسترس یناناطم  چون: یموارد
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 ی اصلی آن(هاویژگی)الزامات و  یحل و فصل مالمرحله  -۲-4

مواجه  یبا سردرگم یو مقامات مال یاستگذارانس یلباعث شد تا در دو مورد ذ یراخ یبحران مال 1 گودهارتچارلز از نظر 

 شوند:

 .بانک مشکل دار یممستق یهانحالل و تصف یاتوسط دولت  یهسرما یقتزر  -1

 یتند ولهس یالم ییو توانا یاتح یدارا یالملل ینز نظر بهستند ا یبرون مرز یتفعال یکه دارا  ییهابانک نحوه تعامل با  -2

  بودند. یمتوقف و ناتوان مال  ی،و مل یاز نظر داخل

قدرت  یش، افزایشترب یکه منجر به آمادگ داندیم یحل و فصل مال یمرژ یجادا را مذکورسردرگمی های راه حل  گودهارد

 یهابانکو تمرکز در برخورد با  یهمکار یشافزا یتو اقدامات و در نهاها از ابزار یدیمجموعه جد یجادمداخله زودهنگام ، ا

نظام  کاین دیدگاه گودهارت در خصوص حل و فصل مالی شاید اغراق آمیز به نظر برسد و پیاده سازی ی شود.یم یبرون مرز

لی دهه گذشته به خوبی نشان ی بحران زده را حل نماید، لیکن بحران ماهابانکحل و فصل مالی به تنهایی نتواند مشکالت 

به یک کشور تحمیل شود بسیار فراتر از میزانی است که بتوان  تواندمیای که از نبود نظام حل و فصل مالی مؤثر داد که هزینه

ف یش دامنه اهداف و وظایبا افزا 2009ست در سال یعضو گروه ب ین راستا، کشورهایدر همبه راحتی از آن چشم پوشی کرد. 

 یاصل یهایژگیو»تحت عنوان  یسند 2011أت مزبور در سال یهنمود. 2 یأت ثبات مالیس هیاقدام به تأس یبات مالمجمع ث

آور نمود. ست الزامیگروه ب یاعضا یه و برایرا مشتمل بر دوازده سرفصل ته« 3یمؤثر مؤسسات مال یحل و فصل مال یهانظام

را در خصوص  ییسند مزبور، رهنمودها یهاوستیل پینظور تکمبه م یأت ثبات مالیه 2014ن، در سال یعالوه بر ا

استفاده  یبرا یلیتکم یهایژگیبر آن، و یه نمود که مبتنیبازار ارا یو اجزا یاطالعات مربوط به حل و فصل مال یگذاراشتراک

 یاصل یهایژگیبه و یمال حل و فصل ندیفرآدر  یمشتر یهاییت از دارایو حما یبازار مال یهارساختیمه، زیب یدر بازارها

که  ییجااز آن نداده است. یرو یاصل یژگیسند دوازده و 2011ش سال یرایدر متن و یرییچ گونه تغیکن هید. لیاضافه گرد

چارچوب نظام حل  یک یجادو اصول ا هاویژگی یبه عنوان سند مادر به معرف ینظام موثر حل و فصل مال یاصل یهاویژگیسند 

 .شودمیمذکور ارائه  یژگیو دهاز دواز یپردازد،  در ادامه خالصه ایر مثؤم یو فصل مال

 «مؤثر ینظام حل و فصل مال یاصل یهایژگیو»از سند  یاخالصه  -۲-4-۱

 هیگذاران و سرمامهیت از سپرده گذاران، بیحما یبرا یکاربرد یهابات و طرحیترت یموثر)دارا یک نظام حل و فصل مالی

 د:یگذاران خرد( با
                                                                                                                                                                                   
1 Goodhart and Segoviano(2017) 
2 Financial Stability Board (FSB( 
3 the Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (Key Attributes( 
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 د؛ینان حاصل نمایه،  بازپرداخت اطمینظام پرداخت، تسو یو عملکردها یستمیمهم و س یاز تداوم خدمات مال  -1

ت کند و یپوشش داده شده اند، حما یامهیب یهابات و طرحیکه توسط ترت یگذارانهیگذاران و سرمامهیگذاران، باز سپرده -2

 نان حاصل کند؛یان اطمیشده مشتر کیتفک یهاییع  داراین از استرداد سریهمچن

ص یها تخصن نشده با توجه به سلسله مراتب مطالبات آنیمه نشده و تضمیها به مالکان)سهامداران(، طلبکاران بانیز  -3

 ابد؛ی

 د؛یاتکا ننما ییهاتین حمایجاد انتظارات در خصوص در دسترس بودن چنیو عدم ا یعموم یت مالیبه حما  -4

زبان و مبدأ را به یم یدر کشورها یحل و فصل مال یکل یهانهین هزیها اجتناب کند و بنابراارزش یرضروریغب یاز تخر  -5

 د.یبه طلبکاران اقدام نما ان واردهیز یسازر اهداف نسبت به حداقلیبا سا ین در هماهنگیحداقل برساند و همچن

 یهاشفاف و طرح یهاهیجاد روین ایر بودن و همچنیپذینیش بیت و پیجاد سرعت، شفافیا یرا برا یقانون یها نهیزم  -6

 د؛یمند فراهم نمانظام یحل و فصل مال یشرفته برایپ

 یبا مقامات حل و فصل مال یو حسب مورد هماهنگ یداخل ی، تبادل اطالعات، هماهنگیهمکار یبرا یحقوق یهانهیزم -7

 د؛یفراهم نما ین حل و فصل مالی، قبل و حیخارج

 مند از بازار خارج شوند؛¬توانند به روش نظامیمتوقف م ینکه مؤسسات مالینان از ایاطم -8

جاد یا یبازار محور در حل و فصل مال یهاحلراه یرا برا ییهازهیق نظم بازار را ارتقا دهد و انگین طریمعتبر باشد و از ا -9

 د.ینما

حل و فصل  یارات برایاز ابزارها و اخت یعیل و فصل، دامنه وسداشته باشند که مقام ح ینظام حل و فصل مال یستیکشورها با

 یا شدن آن وجود ندارد، دارا باشد. نظام حل و فصل مالیاح یبرا یا انتظار معقولیست و یا نیکه قابل اح یک مؤسسه مالی

 ل باشد:یذ یابزارها ید دارایبا

ق مؤسسه یا از طریم یمه آن به شخص ثالث به طور مستقا هی یاز مؤسسه مال یر فروش بخشیکننده نظ تیتثب یهاابزار  -1

 ؛یستمیمهم س یهاق طلبکاران آن مؤسسه به منظور تداوم عملکردیه از طرید سرمایا تجدیم،  و یرمستقیواسطه بطور غ

ت از یابه منظور حم یمؤسسه مال یاز  خطوط تجار یا بخشیهمه  یمند و واگذاره به منظور انحالل نظامیتصف یابزارها -2

 ان خرد.یر مشتریمه شده، طلبکاران ضمانت شده و سایسپرده گذاران ب

 یهادر نظام ییجاد همگراین این کشور فعالند و همچنیکه در چند یمشترک مؤسسات یل حل و فصل مالیبه منظور تسه

شده در ارات مشخصیتجاد ابزارها و اخیا یبرا یضرور یقانون راتیید نسبت به انجام تغی، کشورها بایحل و فصل مال

 ند.یاقدام نما به شرح ذیل، یاصل یهایژگیو

 دامنه -1
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 : باشدیم یرموارد ز یرندهدربرگ یستمیمهم س یمال ینهادها یات نظام حل و فصل مالیدامنه عمل

 ؛ یا هلدینگ بانکی یمؤسسات مالنگ یهلد -

ت یکن حائز اهمیستند، لیارت نکه تحت نظ یا گروه مالیا مجموعه یک نهاد یدر داخل  ییاجرا یواحدها -

 باشند؛  یم یا گروه مالیکسب و کار مجموعه  یبرا

 . یخارج یشعب مؤسسات مال -

 : یدنما یلموارد ذ یتدارند، را ملزم به رعا یالمللنیب یستمیت سیکه اهم یداخل یمال ید نهادهایبا یحل و فصل مال نظام

 است داشته باشند.  یگروه مال یمه حل و فصل مالکه شامل برنا یو حل و فصل مال یک برنامه بازسازی -

 رند.یمنظم قرار گ یریپذحل و فصل یهایابیمشمول ارز -

 باشند.  یمال یمربوط به نهادها یبرون مرز یمشمول توافقات همکار -

   یمقام حل و فصل مال -2

ک مقام حل و یش از یکه ب یصورت وجود داشته باشد. در یحل و فصل مال یا مسئول اجرای یید مقام اجرایهر کشور با در

ف و هماهنگ ید بطور شفاف تعریها باآن یهاتیها و مسئولک کشور وجود داشته باشد، الزامات، نقشیدر داخل  یفصل مال

 .  باشدشده 

 یلد حداقل شامل موارد ذیر مقامات در صورت لزوم، بایسا یبا هماهنگ یمقام حل و فصل مال یقانون یو عملکردها اهداف

 باشد: 

 یستمیه را که از لحاظ سیات وصول و تسویها، عمل، پرداختیبوده و استمرار خدمات مال یبدنبال ثبات مال -

 د؛ ین نمایباشند، تضم یمهم م

گذاران هیبات مربوطه، از سپرده گذاران، بستانکاران و سرمایمه و ترتیب یهاو بکار بردن طرح یبا هماهنگ -

 د؛یاند، محافظت نماپوشش داده شده یامهیب یهابه واسطه طرح که یامهیت بیمشمول حما

را در داخل و خارج از  یحل و فصل مال یکل یهانهیکرده و هز یریها جلوگییدارا ارزش یرضروریب غیاز تخر -

 به حداقل برساند.  یان طلبکاران را مطابق با اهداف قانونیکشور به حداقل برساند و ضرر و ز

 ر کشورها لحاظ کند.  یدر سا یرا بر ثبات مال یقوه اقدامات حل و فصل مالر بالیتأث -

ر یسا یار انعقاد قرارداد با مقامات حل و فصل مالید اختیضمن آنکه با یکه مقام حل و فصل مال باشدیتوجه م شایان

ت سالم یشفاف، حاکم یهاندیفرآ خود، یقانون یهاتیمتناسب با مسئول یاتیاستقالل عمل بایستیکشورها را داشته باشد، م

قرار  یهر اقدام حل و فصل مال یاثربخش یابیق به منظور ارزیدق یو حسابرس یابیزداشته باشد و تحت سازوکار ار یو منابع کاف

 یلما یدر رابطه با نهادها یاقدامات حل و فصل مال یبه منظور اجرا یاتید کارشناسان، منابع و توان عملیرد. مقام مذکور بایگ
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از اقدامات  ید در مقابل تعهدات ناشیبا نو کارکنان آ یمقام حل و فصل مال ینده را داشته باشد. همچنیچیبزرگ و پ

 رند.یت قرار گی، مورد حمایفه حل و فصل مالین انجام وظیشده در حانجام

  یحل و فصل مال یابزارها -3

آن  یبازساز یبرا یانداز معقولچ چشمیا هیا نبوده یقابل اح یرد که مؤسسه مالیانجام پذ ید در صورتیبا یو فصل مال حل

ه آن ینکه تمام سرمایبرسد و قبل از ا یاترازنامه یگیمایبه ب ینکه مؤسسه مالید قبل از ایبا یوجود ندارد. نظام حل و فصل مال

 شد. آن داشته با یبه موقع و به هنگام به امر حل و فصل مال ودن برود، وریبه طور کامل از ب

 ر داشته باشند:یبه منظور انجام موارد ز یرا در رابطه با حل و فصل مال یارات گسترده اید اختیبا یحل و فصل مال مقامات

 .یران ارشد مؤسسه مالیت و مدیریمد ینیگزیعزل و جا -

 . یت مؤسسه مالیریبه منظور کنترل و مد ییر اجرایک مدیانتصاب  -

ها و انجام هر یبده یگذارها، ارزشییا فروش داراید یقراردادها، خر یا امضایدامه ان دادن به قراردادها، ایپا -

 د ساختار مؤسسه مذکور. یاقدام الزم جهت تجد

ه خدمات یهم گروه به ادامه ارا یر مؤسسات مالیمهم با ملزم کردن سا ین استمرار خدمات و کارکردهایتضم -

 دار. یا خرین یگزیمؤسسه جا ،یتحت حل و فصل مال یمذکور به مؤسسه مال

 . یدر حال حل و فصل مال یلغو حقوق سهامداران مؤسسه مال -

 ر تعهدات. ییا تغیت یاز به کسب رضایبدون ن یها، حقوق و تعهدات قانونیها و بدهییا فروش دارایانتقال  -

و سالم  یات ضروریو عمل امور یموقت به منظور در دست گرفتن امور و تداوم اجرا یک نهاد انتقالیس یتأس -

 ورشکست شده.  یمؤسسه مال

 یآنها دشوار م یکه ارزش گذار ییهاییا دارایمعوق  یهامجزا و انتقال وام ییت دارایریک نهاد مدیس یتأس -

 ها.ت آنیریباشد به نهاد مذکور جهت مد

 یات ضروریبه تداوم عمل یابیجهت دست یبه عنوان ابزار یات نجات از درون در حل و فصل مالیعمل یاجرا -

 .یمؤسسه مال

 از موعد قراردادها.  شیپ یحقوق انقضا یق موقت اجرایتعل -

 نشده. نیان تضمیها به طلبکاران و مشترق انداختن پرداختیق به تعویها از طریمعوق کردن بده -

ن با پرداخت از آ یا بخشیتمام  یه عادیو انجام تصف یدرحال ورشکستگ یمتوقف کردن مؤسسه مال -

مثال در مدت هفت روز( به  یع ) برایسر یمه شده و دسترسیب یهاا انتقال سپردهیشده  یبندزمان

 ان. یک وجوه مشتری( و تفکی)جاریمعامالت یهاحساب
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د یبا یک کشور، مقام حل و فصل مالیدر  یک گروه مالی یدر خصوص تک تک اجزا یارات حل و فصل مالیاعمال اخت در

د تا از ید را لحاظ کرده و تالش نماینمایجاد میر کشورها ایدر سا یبر کل گروه و بر ثبات مال یرا که اقدامات و یراتیتأث

 کند.  یریگردد، جلوگیم یا در نظام مالیگروه  یهاخشر بیجاد عدم ثبات در سایکه باعث ا یاقدامات

 ان یمشتر یهاییک دارای، تقکیریقه گی، وثیه قراردادیها، تسوها در مقابل طلبیتهاتر بده  -4

 یهاییک دارایو تفک یریگقهی، توافقات وثیه قراردادیها، تسوها در مقابل طلبیحاکم بر حقوق تهاتر بده یقانون چارچوب

اثربخش  ید در اجرایآور باشد و نباد روشن، شفاف و الزامیبا یمؤسسات مال یا حل و فصل مالیدوران بحران  یان در طیمشتر

د ی، نبایارات حل و فصل مالیاخت یو اجرا یورود به حل و فصل مال یند. همچنینما دجایا یمانع یاقدامات حل و فصل مال

 یتجار یهاجاد کند که طرفیرا ا یطینکه شرایا ایها شود ها در مقابل طلبیبه منظورتهاتر بده یجاد حق و قراردادیموجب ا

 از موعد تعهداتشان استفاده کنند.     شیپ یا انقضایشان یقراردادها ع دریبتوانند از حقوق تسر یمؤسسه مال

ل یصرفاً به دل یر باشد، مقام حل و فصل مالیپذاز موعد آنها امکان شیپ یا انقضایع در قراردادها یکه حقوق تسر یصورت در

را به  یازاتین امتیار متوقف ساختن چنیتد اخیحل و فصل با یابزارها یا در ارتباط با اجرای یحل و فصل مال ندیفرآورود به 

 ل باشد:یط ذیشرا ید دارایان امور باینظر در جر ردطور موقت داشته باشد. توقف مو

 نباشد(  یش از دو روز کاریکه ب یمثال بازه زمان یمحدود بودن به لحاظ مدت )برا -

 یتجار یهااشد و در طرفب یمال یقراردادها مناسب جهت محافظت از انسجام  یپوشش قانون یدارا -

 جاد کند. ینان ایاطم

در مقابل  یتجار یهااز موعد قرارداد توسط طرف شیپ یحقوق ناظر بر انقضا یبر اجرا یرگذاریعدم تأث -

که نقض قرارداد مذکور با ورود مؤسسه فوق به مرحله نیمنوط به ا یدر حال حل و فصل مال یمؤسسه مال

 نداشته باشد.  یارتباط قفن و بعد از تویرا قبل، ح یمقام حل و فصل مال اراتیاخت یا اجرایحل و فصل 

 ( ی)قانونیدات حفاظتیتمه -5

 « . شود.یبدتر نم یان حل و فصل مالیدر جر یچ طلبکاریت هیوضع»طلبکاران و اصل  یبندتیقراردادن اصل اولو مدنظر

کن در صورت یت گردد، لید که سلسله مراتب مطالبات رعااجرا شون ید به نحویبا یحل و فصل مال یابزارها یطور کل به

ا حداکثر کردن منافع همه طلبکاران به یورشکسته  یمؤسسه مال یستمیرات بالقوه سیتوان به منظور کنترل تأثیضرورت م

ر خاص، نمود. به طو یل شفاف خودداریهم عرض با ارائه دال طلبکارانکسان با یبرخورد  یاصل عموم یصورت کل، از اجرا

ممتاز باشد.   ید متوجه صاحبان بدهینبا یچ خسارتیوارده باشد و ه یهاانید متحمل زیدر وهله اول حقوق صاحبان سهام با

ه یدر صورت ورود به تصف ندتوانستیکه م یها حداقل مبلغکه آن یطیطلبکاران حق دارند در شرا یاصل یژگیو ینبر اساس ا
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ن اصل یاورند، مورد جبران خسارت واقع شوند. )تضمیافت کنند را بدست نیرد یتحت نظام ورشکستگ یمؤسسه مال

 «( شود.یبدتر نم یان حل و فصل مالیدر جر یچ طلبکاریت هیوضع»

مات یت از تصمیکه در تبع یدر مقابل اقدامات ید از لحاظ حقوقیدر حال حل و فصل با یران و کارشناسان مؤسسه مالیمد 

 رند. ی( قرار گیت )قانونیاند، مورد حماجام دادهان یمقامات حل و فصل مال

 یاجرا ییت شده باشند، توانایتوسط قانون حما یکه بطور اساس ییهاهید بر اساس راهکارها و رویبا یحل و فصل مال مقام

حل و فصل  یاهگذار که نظامالزم داشته باشد. ضمن آنکه مقام قانون یریپذرا با سرعت و انعطاف یحل و فصل مال یابزارها

اقدامات صورت  یت در اجرایجاد محدودیب قرار دهد که موجب ایرا مورد تصو یید اقدامات قضایکند، نبایجاد میرا ا یمال

ها انجام شده آن یارت قانونیگردد که در چارچوب اخت یا معکوس نمودن اقداماتی یگرفته توسط مقامات حل و فصل مال

 است.

 در حال حل و فصل   یمؤسسات مال ین مالیتأم -6

نجات  یا منابع مالی یت عمومیبه استفاده از مالک یکه به موجب آن مقامات حل و فصل مال ییهااستین و سیقوان وجود

که منابع موقت ی. در صورتباشدیم یمحدود نگردند، ضرور یحل و فصل مال ی( به عنوان ابزارهایرون)منابع عمومیاز ب

مند الزم باشد، مقام حل و فصل نظام یبه حل و فصل مال یابیدست ورو به منظ یضرور یدهاحفظ کارکر یبرا ین مالیتأم

وارده از جانب سهامداران و  یهاانیپوشش ز یرا برا یداتید تمهیدهد، بایموقت را انجام م ین مالیکه تأم یا مقامی یمال

ت یبدتر از وضع یمال صلان حل و فیدر جر یارچ طلبکیت هیوضع» بستانکاران ضمانت نشده، مشروط به لحاظ نمودن اصل 

ن یبر تأم یمبتن یحل و فصل مال یهاا صندوقیسپرده  مهید نظام بیبا یند. عالوه بر ایفراهم نما« شود.یه نمیزمان تصف

ل یموقت و تسه ینمودن منابع مال( با هدف فراهمیبر صنعت )بانکدار یمبتن یپوشش ین مالیا سازوکار تأمی یخصوص یمال

مقامات حل و فصل  یکه از سو یداتیتحت حل و فصل، وجود داشته باشد. هر گونه تمه یمؤسسه مال یمالحل و فصل  ندیفرآ

را به  یباشد که مسأله مخاطرات اخالق یارانهیگط سختید مشمول شرایموقت اتخاذ گردد، با ین مالیبه منظور تأم یمال

 حداقل برساند. 

م ی، ممکن است تصمیبه هدف حفظ ثبات مال یابیدر دست ینه و به منظور سعین گزیآخر از کشورها به عنوان یبعض 

ت یآن، تحت مالک یاتیح یهاتیتحت حل و فصل را به منظور ادامه فعال یار را داشته باشند که مؤسسه مالین اختیرند که ایبگ

دار یک خریا ادغام آن با یل فروش مؤسسه مذکور مث یمیک راه حل دای دنبالکه به قرار دهند، ضمن آن یو کنترل موقت دولت

 یدات الزم براید تمهیها بامند باشند، آنبهره ین ابزارهایکه کشورها از چنیباشند. در صورتیم یبخش خصوص یتجار

راهم تر فبطور گسترده یمال اما در صورت لزوم، از نظیان وارده به دولت را از محل بستانکاران ضمانت نشده یپوشش هر ز

 ند.ینما
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  یبرون مرز یهایهمکار یبرا یط چارچوب قانونیشرا -7

 یبه راه حل همکار یابیدست یزه الزم به منظور اقدام برایار و انگیقدرت، اخت یبه مقام حل و فصل مال یدبا یقانون الزامات

ا شروع امر حل و ی یشد که مداخله رسمبا یاد بگونهین و مقررات در کشورها نباید. قوانیخود را اعطا نما یخارج یانبا همتا

گر گردد. ید یک کشور منجر به وقوع اقدامات خودکار در کشوریدر  یمؤسسه مال یا اقدامات مربوط به ورشکستگی یفصل مال

استفاده از  یی، توانایخارج یمؤسسات مال یشعب داخل یار حل و فصل مالید ضمن داشتن اختیبا یمقام حل و فصل مال

 کشور مبدأ را داشته باشد. یصورت گرفته توسط مقام حل و فصل مال یت از حل و فصل مالیرا در حمااراتش یاخت

که در آن مطالبه قابل  یتیا حوزه حاکمیها، محل مطالبه ت آنین طلبکاران بر اساس ملید بینبا یو مقررات مل نیقوان

از  یاقدامات حل و فصل مال یاثربخش یبرا یاع کنندهیشفاف و تسر یهاهید رویل شوند. کشورها بایض قایپرداخت است تبع

افت یرا به منظور حفاظت از اطالعات در یقانون یهانیو تضم یمحرمانگ زاماتد الیرند. کشورها بایبکارگ یکشور خارج یسو

 فراهم کنند.  یشده از مقامات خارج

 
 
 ت بحران  یریمد یهاگروه -8

ت بحران را با یریمد یهاد گروهی، بایالمللنیب یستمیمهم س یسسات مالان مؤزبیکشور مبدأ و مقامات کشور م مقامات

رگذار بر یتأث یالمللنیب یمال یهامؤسسات مذکور در مواقع بحران یت و حل و فصل مالیریل مدیو تسه یت آمادگیهدف تقو

، مقامات حل و فصل یمرکز یهابانک، ید از مقامات نظارتیت بحران بایریمد یهاگروه یندهند. ا یلتشک یمؤسسه مال

زبان یکه م ییا کشورهایضمانت کشورها اعم از کشور مبدأ  یهامسئول صندوق یو مقامات دولت یمال یها، وزارتخانهیمال

ل شده یها مهم است(، تشکآن یباشند )که حل و فصل مالیم یالمللنیب یستمیمهم س یمرتبط با مؤسسات مال ینهادها

 داشته باشند.   یدارند، همکار یستمیحضور س یر کشورها که در آنها مؤسسات مالیت ساباشند و با مقاما

 نهاد محور   یبرون مرز یتوافقات همکار -9

ن مقامات کشور مبدأ و ینهاد محور ب یالمللنیب ید توافقات همکاری، بایالمللنیب یستمیمهم س یتمام مؤسسات مال یبرا

 ل باشند: یاقل شامل موارد ذزبان وجود داشته باشد که حدیم

 ت بحران.یریق گروه مدیاز طر یهمکار یهاندیفرآاهداف و  یینتع -

 ن بحران.یمقامات قبل از بحران و در ح یهاتیها و مسئولف نقشیتعر -

 ن بحران.یاطالعات قبل و در ح یگذاربه اشتراک ندیفرآ -
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، شامل یمؤسسه مال یو حل و فصل برا یبازساز یهاه برنامهیدر ته یبه منظور هماهنگ ییهاندیفرآجاد یا -

وابسته که در  یتابعه مهم، شعب و مؤسسات مال ینگ و واحدهایهلد یا مؤسسه مالیمادر  یمؤسسه مال

 محدوده توافق قرار دارند.

 حل و یهایابیارز یزبان و کشور مبدأ در اجراین مقامات کشور میب یهماهنگ یالزم برا یهاندیفرآجاد یا -

 .یریپذفصل

 .یبرون مرز یخاص حل و فصل مال یابزارها یدر رابطه با اجرا یات مناسب و کافیارائه جزئ -

 یهاصالح در رابطه با برنامهی)حداقل ساالنه( توسط مقامات ارشد ذ یادوره یهاینه بازنگریجاد زمیا -

 .یحل و فصل مال یهایاستراتژ یاجرا یاتیعمل

   یریپذفصلحل و  یهایابیارز -10

 یریپذحل و فصل یهایابی، ارزیالمللنیب یستمیمهم س ینهادها ید بطور منظم، حداقل برایبا یحل و فصل مال مقامات

 یمؤسسه مال یدر خصوص آثار شکست احتمال یحل و فصل مال یهایو معتبر بودن استراتژ یریپذامکان یرا به منظور بررس

د یبا ی، مقامات حل و فصل مالیریپذحل و فصل یهایابیدهند. در انجام ارز جامان اقتصاد، یو بطور کل یبر نظام مال

 کنند:  یابیل را بطور خاص ارزیر مقامات مربوطه، موارد ذیهماهنگ با سا

 ابند. یتوانند ادامه یم هیات تهاتر، پرداخت و تسویو عمل یضرور یکه خدمات مال یزانیحدود و م -

از یکه ن یدر صورت یها بر حل و فصل مالر آنیو تأث سک داخل گروهیدر معرض ر یهاییت و اندازه دارایماه -

 ها وجود داشته باشد. به حفظ آن

حل و فصل  ندیفرآت از یحما یق و به موقع برای، دقیات کافیدر ارائه اطالعات با جزئ یمؤسسه مال ییتوانا -

 . یمال

 اطالعات.  یگذاربه اشتراکبات یو ترت یالمللنیب یهایم همکاریتحک -

در آن واقع  یالمللنیب یستمیمهم س ید توسط مقامات کشور مبدأ که نهادهایگروه با یریپذحل و فصل یهایابیارز

 یمل یهایابیبا در نظر گرفتن ارز یت بحران مؤسسه مالیریزبان توسط گروه مدیها در کشور میرد و هماهنگیهستند، انجام گ

 یریپذحل و فصل یهایابیزبان که ارزیکشور م یمقامات حل و فصل مال کهرد. ضمن آنیپذیبان، صورت مزیتوسط مقامات م

کشور مبدأ که  ید حداالمکان با مقامات حل و فصل مالیدهند، بایتشان انجام میتابعه در حوزه حاکم یمؤسسات مال یرا برا

 هند، هماهنگ شوند. دیکل گروه انجام م یرا برا یریپذحل و فصل یهایابیارز

ار داشته باشند ید اختیبا یا مقامات حل و فصل مالی ی، مقامات نظارتیک مؤسسه مالی یریپذمنظور بهبود حل و فصل به

 ند. یرات در کسب و کار و ساختار مؤسسه ملزم نماییر تغیاز، مؤسسه مزبور را به انجام اقدامات مناسب نظیکه در صورت ن
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   یو حل و فصل مال یازبازس یزیبرنامه ر -11

 یداشته باشند که حداقل، مؤسسات مال یو حل و فصل مال یبازساز یزیردر رابطه با برنامه یمستمر ندیفرآد یبا کشورها

و حل و  یزا خواهد بود، را پوشش دهند. برنامه بازسازآنها بحران یا ورشکستگیقابل توجه بوده  یستمیکه از لحاظ س یداخل

، یدگیچیت، پی، ماهیط خاص مؤسسه مالیل گردد و شرایتکم یریپذو فصل لح یهایابیله ارزیبه وسد یبا یفصل مال

 د. یو اندازه آن را منعکس نما یریپذنیگزیو سطح جا یدگیتنهمبه

 ید، باآور استالزام یو حل و فصل مال یبازساز یهاها برنامهآن یکه برا یمؤسسات مال  یه شده از سویارا یبازساز برنامه

 ل باشند: یحداقل شامل موارد ذ

 ا گسترده مواجه شوند؛ یخاص و  یط بحرانیوها در شرایاز سنار یاکه بتوانند با مجموعه یمعتبر یابزارها -

 را لحاظ کنند؛ ینگینقد یه و فشارهایسرما یکه کمبودها ییوهایسنار -

 مختلف ضمانت کنند.   یط بحرانیرا در شرا یبازساز یبه موقع ابزارها یکه اجرا ییهاندیفرآ -

مهم  یحفظ عملکردها یبرا یحل و فصل مال یل در استفاده موثر از ابزارهایبه منظور تسه یطرح حل و فصل مال 

ان به یل زید و بدون تحمیجاد اختالل شدیبدون  ا یکردن حل و فصل هر مؤسسه مال ییو با هدف اجرا یستمیس

 باشد: یرموارد ز یرندهحداقل دربرگ یدگردد و بایه میدهندگان تهاتیمال

 ؛یمؤسسه مال یو اقتصاد یمال یو ضرور یاتیح یهاتیفعال -

 مند؛ ها بصورت نظامان دادن به آنیا پایمذکور  یهاتیتداوم فعال یبرا یمناسب حل و فصل مال یابزارها -

 ؛یمؤسسه مال یستمیمهم س یات، ساختارها، عملکردهایمربوط به عمل یالزامات اطالعات -

 مؤثر و اقدامات الزم جهت رفع آنها؛  یموانع موجود در انجام حل و فصل مال ییشناسا -

ع ینان از بازگشت سریگذاران و اطممهیشده و بمهیگذاران باقدامات الزم به منظور محافظت از سپرده -

 ان؛یشده مشترکیتفک یهاییدارا

 . یحل و فصل مال ندیفرآخروج از  یا اصول مشخص برایابزارها  -

 یابه صورت دوره یو حل و فصل مال یبازساز یهانان حاصل کنند که برنامهید اطمیبا یو حل و فصل مال یمقامات نظارت

شوند یم یبه روزرسان افتد،یاتفاق م یا ساختار مؤسسه مالیدر کسب و کار  یرات اساسییکه تغ یا وقتیبار در سال کیحداقل 

 رند.یگیقرار م یمورد بازنگر یت بحران مؤسسه مالیریمزبور بطورمنظم در گروه مد یهابرنامهو 

 اطالعات   یو به اشتراک گذار یدسترس -12

در رابطه با تبادل مناسب اطالعات از  یاستیا سی ی، مقرراتیگونه مانع قانونچینان حاصل کنند که هید اطمیکشورها با

 یها، وزارتخانهی، مقامات حل و فصل مالیمرکز یهابانک، ین مقامات نظارتی، بیجمله اطالعات مختص به مؤسسه مال
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اطالعات  یتمام یبه اشتراک گذار ین، وجود نداشته باشد. همچنضمانت سپرده یهامسئول طرح یو مقامات دولت یمال

 ییاطالعات نهادها یگذارتراکمربوط به اش یهارد و دستورالعملیصورت گ یدبا یو حل و فصل مال یمربوط به برنامه بازساز

 شود.  حاظخاص هر نهاد ل ید در توافقات همکاریباشند، بایمهم م یالمللنیدر سطح ب یستمیکه از لحاظ س

ع، در د اطالعات به موقیتول ییت داشته باشند که توانایریاطالعات مد یهاستمیملزم شوند که س یدبا یمال مؤسسات

شند. را داشته با ین در زمان انجام حل و فصل مالیو همچن یو حل و فصل مال یبازساز یهابرنامه یبرا یعاد یهازمان

ل و حمختلف  یوهایدر سنار یاطالعات یازهایداخل گروه با لحاظ ن یقانون ید در سطح گروه و سطح نهادهایاطالعات با

لزم مد یبه طور خاص با یمؤسسات مالباشد.  یمزبور از گروه، قابل دسترس یک نهادهایاز جمله در حالت تفک یفصل مال

 مهم یقانون یت، واقع شده درنهادهایریاطالعات مد یهاستمیگاه سیو جا یرا شامل معرف یشوند که بانک اطالعات مبسوط

 ینند و همچنینما یجاد و نگهداریهستند، را ا یها ضرورآن یاتیات حیو عمل یه خدمات اصلیارا یها، که براآن

ن ییعو ت ییرا شناسا یک گروه مالیل دهنده یتشک ین نهادهایب یتیریدر تبادل اطالعات مد یطیمح یونقان یهاتیمحدود

 ند.ینما

مالی  مؤسساتاتحادیه اروپا در مقابل ایاالت متحده آمریکا در خصوص  حل و فصل مالی  مقایسه نظام -۲-4-۲

 :دارای اهمیت سیستمی

ی نظام حل و فصل مالی که توسط هیأت ثبات مالی هاویژگیخصوص  با توجه به مطالب ارایه شده در بخش قبل در

ای زیر، برخی ش به طور خالصه و طی جدول مقایسهاست، در این بخکشورهای بیست تدوین و ابالغ شدهوابسته به گروه 

ریکا مورد مقایسه قرار نظام حل و فصل مالی مقرر در اتحادیه اروپا با نظام حل و فصل مالی کشور ایاالت متحده آمی هاویژگی

مبنای مباحث پیرامون مقوالت بازسازی و حل و فصل مالی در سه مورد  اروپا الزم به توضیح است که در اتحادیه 1.گرفته است

و سوم؛   (SRR(، دوم؛ وجود یک رژیم حل و فصل مالی واحد )SSR. اول؛ وجود یک نظام نظارت واحد )شودمیخالصه 

(. در ایالت متحده نیز مبنای مباحث مربوط به حل BRRDبه بازسازی و حل و فصل مالی بانکی ) وجود دستورالعمل مربوط

 .شودمیفرانک مربوط -و فصل مالی به بخش سوم قانون داد

                                                                                                                                                                                   
1 Renn(2017) 
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 مقایسه نظام حل و فصل مالی اتحادیه اروپا و امریکا -۱جدول 

اتحادیه اروپا)رژیم حل و فصل  
 (BRRDاحد/و

-ایاالت متحده آمریکا)قانون داد
 فرانک(

و شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ با این شرط  هابانکهمه  نهادهای هدف
 که فعالیت آنها با منافع عمومی در ارتباط است.

مالی دارای اهمیت  مؤسساتفقط 
مالی  مؤسساتسیستمی)هلدینگ های بانکی و 

 غیر بانکی(

زین جایگ بعالوه ارتباط آن با منافع عمومی/ثبات مالی بعالوه عدم وجود روش  حتمال متوقف شدنحال توقف یا ا ندیفرآمعیار شروع 
 در بخش خصوصی

تصمیم گیری مقام نظارتی در مقام حل و فصل مالی بر  چگونگی ورود
 مؤسسه  اساس معیار در حال توقف یا احتمال متوقف شدن

 مالی

 3درصد سرمایه ویسکی یا  6شاخص های کمی) 
 اهرم مالی(   رصدد

تهیه کننده اهمیت ندارد، فقط برنامه ریزی  بانک تهیه می کند و مقام نظارتی تأیید طرح بازسازی
 بازسازی باید وجود داشته باشد.

ی ها سپرهبانک تهیه می کنند و شرکت بیمه   مقام حل و فصل مالی با همکاری بانک تهیه می کنند تهیه طرح حل و فصل مالی
 کندن را کنترل و بازنگری میفدرال آ

 یکسان است  سلسله مراتب تبدیل بدهی ها به سرمایه)نجات از درون( روش نجات از درون

 شودمیتامین  هابانکبعد از وقوع به وسیله  شودمیتامین  هابانکقبل و بعد از وقوع حل و فصل توسط  حل و فصل ندیفرآتأمین مالی 

مشمول حل و فصل به  مؤسساتدخالت در  ردترجیح وجود ندا روش مداخله
 صورت جداگانه

صندوق واحد حل و فصل اتحادیه اروپا حمایت های  حمایت مالی
 نقدینگی و تامین سرمایه

 صندوق تصفیه نظام مند)حمایت نقدینگی(

افزایش مستقیم   ابزارهای ایجاد ثبات مالی و عمومی؛ حمایت عمومی
 روپاسرمایه از طریق مکانیزم ثبات ا

 حمایت عمومی پیش بینی نشده است.

 

 کشورها  یو حل و فصل برخ یمرور بر ساختار نظام بازساز -3

 ۱هیترک -۱-3-۲

با دو هدف ایجاد سیستم بانکی باثبات و ایمن و ایجاد اطمینان در  یمالی در کشور ترکیه در بخش بانکدار یمنیچتر ا

خزانه داری و صندوق   بانک مرکزی، ،ادهای مقررات و نظارت بانکیتوسط نه هانعت بانکداری از طریق بیمه سپردهص

به موضوع هماهنگی و  قانون بانکداری ترکیه .شودمیحاصل  است( حل و فصل مالی اراتیاخت ی) که دارا هاضمانت سپرده

 است:ن نموده ییل را تعیو موارد ذتوجه داشته  زین مالی یمنیچتر اهمکاری بین اعضای 

                                                                                                                                                                                   
1 Ipeker (2017) 
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 اشتراک گذاری اطالعات و داده ها بین اعضای هیئت ثبات مالی لزوم به  -

 ای و منظمانجام دیدارهای دوره  -

 های صورت گرفتهتبادل اطالعات و بررسی  -

 ارائه راهکارهای سیاستی مشترک  -

 کشف و جلوگیری از بروز ریسک سیستمی  -

 دار ی مشکلهابانکدخالت به موقع و حل و فصل   کشف زود هنگام،  -

 شود:یم هابانکدر مقام نظارتی دخالت که منجر به  یعالئمها و سنجه 

 های بانک نتواند بدی های بانک را در سررسیدهای یکسان پوشش دهد.داراییوجود شکاف سررسید به طوری که  -

 عدم تطابق با مقررات مرتبط با نقدینگی  -

 مطمئن  فعالیت  سودآوری غیر کافی برای ادامه  -

 کفایت سرمایه ناکافی  -

 ها به نحوی که ساختار مالی بانک تضعیف شوداز بین رفتن کیفیت دارایی  -

 فعالیت هایی که در تضاد با قانون بانکداری و مقررات اجرای آن باشد  معامالت و  تصمیمات،  -

 سیستم مدیریت ریسک و کنترل داخلی ناکافی  حسابرسی داخلی،  -

 اقدامات قابل اعمال 

توقف ، یرجاریمطالبات غافزایش ذخیره ر، یع سود و انتقال آن به ذخایق توزی، تعلافزایش سرمایهر: ینظ اقدامات اصالحی  -

 دهیگری در خط مشی وامنباز، های جدیدگذارییا توقف سرمایه تی، اعمال محدووام دهی به سهامداران

های ثابت و بلند فروش دارایی ،ش نسبت کفایت سرمایه و نقدینگیافزای، اصالح ساختار مالیر: ینظ اقدامات توانمندسازی  -

پرداخت به کارکنان غیر از هرگونه  متوقف کردن ،محدود کردن هزینه های عملیاتی و مدیریتی ،مدت در بازه زمانی معقول

، های خاصسکی و بخشهای ریو گروه مؤسساتوام به افراد،  یدر اعطا تییا ممنوع تیمحدود، اعمال های معمولپرداخت

طرح های کوتاه مدت، ه یبه ارا هیئت مدیره، الزام درخواست تشکیل مجمع برای تغییر یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره و مدیران ارشد برای  توسط کتبیه تعهد یت الزام به ارایو در نها هامیان مدت و بلند مدت برای کاهش ریسک

 ؛به صورت دوره ای اقدامات به عمل آمده  گزارش نتایج  و درخواست ارائههای فوق اجرای طرح
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اعمال هرگونه محدودیت و حدود در تجهیز و ، محدود کردن یا تعلیق موقت برخی فعالیت های بانک: اقدامات محدود کننده -

ضای هیئت مدیره، مدیرعامل، یران بانک شامل اعاخراج برخی یا همه مد، تخصیص منابع شامل نرخ بهره و حدود سررسیدها

ارائه وامهای ، رزومه کسب اجازه مقام نظارتی برای تعیین افراد جایگزین رعامل، مدیران واحد و شعب مرتبطمقام مدیقائم

محدود ساختن یا ، های کافی استدارای ضمانت های مشارکتی کههای ضمانت شده یا سپردهسپرده زانیبه مبلند مدت 

و یا  هابانکادغام با سایر ، های با کارایی پایین یا ناکارآمدشده و فروش دارایی  های که باعث ایجاد زیانهایتعلیق فعالیت

یافته از سرمایه اصلی   کسر زیان های تحققو  واجد شرایط به منظور افزایش سرمایه  ورود سهامداران جدید ،بانک متقاضی

 ؛بانک

 جهت حل و فصل مالی ها سپرهصندوق ضمانت  لغو مجوز فعالیت یا انتقال بانک به  -

ت و نظارت بر بانک را به ی، مدیرحقوق سهامدارانودر کشور ترکیه مقام نظارتی مجاز است مجوز فعالیت بانک را لغو نماید 

را   ئی(صندوق اهداف مربوط به انتقال بانک ، فروش یا ادغام بانک)به طور کلی یا جز  منتقل کند تا ها سپرهصندوق ضمانت 

در صورت ارجاع بانک به صندوق ضمانت  به انجام رساند.  به صورتی که زیان ها از سرمایه سهامداران موجب کسر شود،

لغو مجوز  را در خصوص اقدامات به عمل آمده و نتایج آن مطلع نماید. ها سپرهمقام نظارتی باید صندوق ضمانت  ها سپره

 افتد:تحت شرایط ذیل اتفاق می  ها پرهسفعالیت یا انتقال به صندوق ضمانت 

ماه( نتواند بر اساس اقدامات فوق الذکر ساختار مالی خود را تقویت  12در صورتی که بانک در مدت تعیین شده)حداکثر   -1

 کند و امیدی به تقویت آن در آینده مشخصی نباشد.

تی راه با خطر مواجه سازد و از سوی دیگر ثبات سیستم ی مشارکها سپرهو  ها سپرهحقوق صاحبان   ادامه فعالیت بانک  -2

 مالی را به مخاطره اندازد.

 .بانک نتواند تعهدات خود را در زمان های اعالمی به انجام رساند  -3

 .ی آن باشدهاداراییهای بانک بیشتر از ارزش کل ارزش کل بدهی  -4

در راستای منافع خود   بع بانک را)به طور مستقیم یا غیر مستقیم(سهامداران عمده و مدیران بانک به طور متقلبانه منا  -5

 های سالم بانک را تحتالشعاع قرار داده و زیانهای را در بانک ایجاد کند.مورد استفاده قرار دهند این اقدامات فعالیت

  حل و فصل مالی: ندیفرآ 

ی تضمین شده را پرداخت نموده و ها سپرهباید  ها رهسپکند صندوق ضمانت  لغواگر مقام نظارتی مجوز بانکداری بانک را -

  به فروش رساند.  ی بانک راهادارایی
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 تواندمیصندوق  ،منتقل کند ها سپرهبانک را به صندوق ضمانت   بدون آن که مجوز آن را لغو کرده باشد،اگر مقام نظارتی  -

 موارد ذیل را به اجرا بگذارد:

 .به نهاد ثالث های تضمین شدههها و سپردانتقال دارایی  -1

 های تضمین شدهها ، ساختار سازمانی، کارکنان، سپردهانتقال دارایی چون: یکه منجر به انجام اقدامات تملک سهام بانک -2

سپرده گذاری در بانک و تملک شرکتهای وابسته ،  ،انجام اقداماتی نظیر افزایش سرمایه بانک مشارکتی به بانک دیگر؛ هوجو

و   و بدهی های بانک؛ هادارایی، انتقال و فروش سهام بانک  بانک؛ جهت تقویت و تجدید ساختار هاداراییتغالت و سایر مس

 گردد. یم ی دیگرهابانکادغام بانک با 

 .نماید را درخواست لغو مجوز بانک از مقام نظارتی -3

  ها سپرهصندوق ضمانت: 

حل و فصل . حل و فصل مالی است ندیفرآو  ها سپرهامات مربوط به بیمه ها مسئول اجرای اقدصندوق ضمانت سپرده

اختیارات مختلف صندوق در خصوص حل و فصل مالی شامل موارد  .شود لیو تکم ییاجراماه  3بعالوه  9در طول  دیبا یلما

 زیر است:

 .و بدهی ها هاداراییانتقال   -

 .تصفیه آن ادغام بانک با بانک دیگر یا ،فروش  -

 .ساختار آن دیدتملک سهام بانک و تج  -

 کارکردهای اصلی صندوق در حالت عادی شامل موارد ذیل است:مذکور،  یعالوه بر کارکردها

 ها سپرهضمانت   -1

 .بر اساس شاخص های ریسک هر بانک هابانکتعیین حق عضویت مختلف برای   -

 .هامحاسبه و افزایش حق عضویت  -

 د و آمادگی برای حل و فصل مالیهشدار پیش از موع -2

 پایش ریسک  -

 ارزیابی ریسک  -

ای نقش در حل و فصل مالی، کارکردهای اصلی صندوق شامل مواردی چون ایف  در حالت ورود یک بانک به مرحله

، می متوقف از طریق ابزارهای فروش، ادغاهابانکهای تضمین شده حل و فصل های بانکی، پرداخت سپردهمدیریت شکست

کارکرد صندوق ضمانت سپرده مربوط به بازسازی   در حالت بعد از اتمام عملیات حل و فصل مالی، .باشدمیتصفیه  تملک یا
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ی غیرجاری از طریق ابزارهای فروش ، بازطراحی و یا پیگیری های هاداراییتصفیه شده و حل و فصل   ی بد بانکهادارایی

 .باشدمیقضایی مربوطه 

 چک یجمهور -۲-3-۲

ثبات در بازار  یجادبه منظور ا ینهمچن 1.است یو حل و فصل مال ی، نظارت یپول یعملکردها یچک دارا یبانک مرکز

 مؤسساتمسئول نظارت بر کل  یمال یدر بازارها یکپارچهنظارت مقام  و سالمت، یمنا یمال یستمو دارا بودن عملکرد س یمال

 .است یبخش مال

 باشدمی یلموارد ذ شامل یبانک مرکز ینقش نظارت: 

 یاطینظارت احت انجام  -1

 هابانکی طرح بازساز یو به روز رسان یآماده ساز  -2

اده ، آم یاتژاستر ییر)تغیاز طرح بازساز یبخش یاتمام  یفعال ساز :یرنظ ییق ابزارهایاز طر دخالت زودهنگام اقدام به  -3

اداره  یابر سرپرست ایموقت  یرمد یینتع یی و اجرا یرانا مدی رهیمد یئته یگزینیجا، ها( هیساختار بد یدطرح تجد یساز

 امور بانک

توسط مقام نظارتی در خصوص میزان   های جامعانجام ارزیابیبه منظور  2ینظارت ینیو بازب یابیارز ندیفرآانجام  -4

 حال توقف(در  یامتوقف  یهابانکشکست) یشاخص ها یینو تع ریسک پذیری و توانایی بانک تحت نظارت 

 است: یرچک شامل موارد ز یبانک مرکز یحل و فصل مال نقش 

 ؛هابانک یآماده کردن طرح حل و فصل مال -1

 ؛هامشارکت یمحاسبه و جمع آور ی؛مشارکت ها در منابع حل و فصل مال یزانم یینتع -2

 .مربوطه یبا استفاده از ابزارها یانجام حل و فصل مال یتمأمور -3

  3یو حل و فصل مال یمربوط به بازساز یتتحوالت مقررا 

                                                                                                                                                                                   
1  Banking Act (2014) 
2 The supervisory review and evaluation process (SREP) 
3  Svoma (2017) 
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 هینکقبل از اخود را  یبازساز یهاطرح را ملزم کرد تااعتبار  یهایو تعاون هابانک ،2014سال  در یبانک مرکز

  دهند.  یلتحو یآماده و به بانک مرکز، شود یبتصوآن کشور خصوص توسط مجلس  یناروپا در ا یهدستورالعمل اتحاد

 یهاطرح یناول هابانکشد و  جرا اعالماالالزم  اروپا یهاتحاد یو حل و فصل مال یتورالعمل مربوط به بازسازدس 2015سال  در

 لعملبر اساس دستورا یستمیمهم س یهابانکارائه کردند. در خصوص  یخود را با مشورت بخش نظارت بانک مرکز یبازساز

 ارائه شد. یگروه یطرح بازساز ی،نظارت یبخش ها

 یهایو تعاون هابانک و شد یبتصو یو حل و فصل مال یاروپا در خصوص بازساز یهدستورالعمل اتحاد 2016ل سا در

 ارائه نمودند.و  یبازنگر ینظرات بانک مرکز یخود را بر مبنا یهااعتبار طرح

 یهاکشور توسط یستمیمهم س یهابانک یگروه یبازساز یهاطرح یمشترک برا یماتتصم یناول 2017سال  در

 دارد، اتخاذ شد.  یتمربوطه که آن بانک در آنها فعال

 .شودمیقلمداد   یو نظارت بانک یابیارز ندیفرآ یبرا 1نهاده یکبه عنوان  هابانک یچک، طرح بازساز یمدل جمهور در

حل و فصل  مقام یرا برا یاطالعات ،یریحل و فصل پذ یو در خصوص بررس شودمی یابیتوسط مقام ناظر ارز یطرح بازساز

به  یطرح بازساز ساختارکند.  یارائه م یمقام نظارت یرا برا ییهاهیکند و و بر اساس آن مقام حل و فصل توص یارائه م

 :شودمی یلشامل موارد ذ  یریتیبحران و اطالعات مد یریتمد ن اهدافیتأممنظور

 یو مدل تجار یبانک مرکز یدگاهد  -1

 یاصل یو خطوط تجار یاطیح هایاتعمل یک،استراتژ یلتحل  -2

 یارهاها و معشاخص  -3

 (یبیو ترک یستمیس  ،یفرد)یوسنار یلتحل  -4

 یبازساز یهاابزار  -5

 (یو خارج ی)داخل ینحوه اطالع رسان  -6

 یلذ ولجد ورترا به ص یتوان مواردیم یبازساز یزیو برنامه ر ینظارت یبازنگر و یابیارز ندیفرآن یمابیو تعامل ف ارتباط

 اشاره کرد:

                                                                                                                                                                                   
1 input 
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 یبازساز یزیر برنامه و ینظارت یبازنگر و یابیارز ندیفرآ نیب ارتباط-2جدول 
 ارزیابی و بازنگری نظارتی ندیفرآاجزاء ارزیابی  اجزای ارزیابی طرح بازسازی

 تحلیل مدل تجاری تعیین عملیات و خطوط تجاری اصلی

 کیفیت حکمرانی داخلی و کنترل های داخلی رجیمیزان درهم تنیدگی داخلی و خا

وضعیت ریسکهای بانک نسبت به سرمایه و کفایت  ترتیبات حکمرانی

 سرمایه

 وضعیت ریسک ها به نقدینگی و تامین مالی های طرح بازسازیمعیارهای و شاخص

  ابزارهای طرح بازسازی

  سناریو ها

 ۱کیمکز -3-3-۲

 یسیون، کم2یو اوراق بهادار مل یبانکدار یسیونکم ی،بانک مرکز شامل یأت ثبات مالیه یک،مکزکشور  یمال یستمدر س

 یبطور مستقل دارا  یو اوراق بهادار مل یبانکدار یسیونمک .باشدیم 4یصندوق بازنشستگ یسیونو کم 3ین ملیمه و تضامیب

 است .  یکفعال در کشور مکز یمال مؤسساتو  هابانکو نظارت بر  یجهت مقررات گذار ییرات اجرایاابزارها و اخت

 صورت گرفت: یلبه شرح ذ یاصالحات مال 2014در سال  یککشور مکز در

سطح  پوشش ضمانت ها و ینظام قانون»ارتقاء  یلهبه وس یخصوص یمال مؤسساتتوسعه  یقبازار اعتبار از طر یتتقو  -1

 «یناناطم

 آنها یفوظانقش و  یفوسط بازتعرت یتوسعه ا یهابانک یقبازار اعتبار از طر یتتقو  -2

                                                                                                                                                                                   
1  Espinosa (2017) 
2 CNCB 
3 CNSF 
4 CONSAR 
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 یجنتا کردن ییاجرادر   هاآن قدرت شیافزا یی وقدرت اقدامات مقامات اجرا یشافزا ی،مال مؤسسات یاثربخش یشافزا  -3

 خود یها یابیارز

 باثبات و سالم یمال یستمس یکجاد یا  -4

 رقابت یتتقو  -5

 یهانکبا یو حل و فصل مال یبازساز یبرا یو نهاد یچوب قانونچار یجاداصالحات فوقالذکر ا یبخشها یناز مهمتر یکی

 هسات به تعهد یفایا ییو توانا یهسرما یتکفا یزانبر اساس م هابانکصورت است که  ینمسئله بد ینمشکل دار بوده است. ا

 شوند.  یم یمتقس لیگروه به شرح ذ

و  یازسازموضوع بحث ب هابانک ینگونها .یباشندصد مدر 8 یباال یهسرما یتکفا یکه دارا هستند ییهابانکدسته اول  (1

 . یستندن یحل و فصل مال

به آنها ، هابانک ینگونها یی.  پس از شناساباشدمیدرصد  8و  4 ینآنها ب یهسرما یتهستند که کفا ییهابانکدسته دوم  (2

 یهاامهبرن یط توانستند با اجرامشرو یتدر طول مدت فعال هابانکگونه نیا ر. اگشودمیداده  مشروط یتاجازه فعال

 .شودمیصورت مسئله آنها حل  یندر ا ،درصد موفق شوند 8 یخود به باال یهسرما یتکفا ینسبت به بازساز یاصالح

جر به سال من یککه اقدامات به عمل آمده حداکثر در طول  یکند. در صورت یصورت مقام ناظر دخالت م ینا یردر غ

اده دارجاع  یثبات مال یئتصورت موضوع به ه یننشود در ا ن گروهیا یهابانک یدشوندگنق یتو وضع یهسرما بهبود

 یتاهم یبانک دارا اگر .کند یم یریگ یمبانک مذکور تصم یستمیس یتمذکور در خصوص اهم یئته .شودمی

 ازاول  یله در وهها سپره ت. صندوق ضمانشودمیها ارجاع داده موضوع به صندوق ضمانت سپرده باشد مییستس

، و مجوزلغ یاز ابزارها در وهله دوم، .یدنما ی( استفاده مopen bank assistance) یکمک باز بانک یابزار قانون

 ینتقال، بانک اشیرو پذ یدخر یابزارها ز ازین . در مرحله آخریندنمایاستفاده م یبانک انتقال و مطالبات ی ازبخشانجام 

ثبات  یئتکه بانک مشکل دار توسط ه یدر صورت اما. یدنمایبانک م هیقدام به تصفاضمانت شده  یهایپرداخت بده و

 یدخر رینظ یو توسط ابزارها شودمی یهتصف ندیفرآوارد  یماًداده نشود، مستق یصتشخ یستمیس یتماهبا بانک  یمال

 . شودمیمنحل  شده و یهتصف بانک مذکورضمانت شده  یهایپرداخت بده یا یبانک انتقال یستاس ،یرشو پذ

 یفایدر ا یبانک به مرحله ناتوان یادرصد باشد و  4کمتر از  هاآن یهسرما یتکفا هستند که ییهابانکدسته سوم  (3

ارجاع  یثبات مال یئتدخالت نموده موضوع بانک را به ه یماًمستق یمقام نظارتن حالت، ی. در اباشد یدهرس 1تعهدات

ر یا غی یستمیص سیتشخنسبت به  داده شد، یحکه در پاراگراف فوق توض یندیفرآاساس بر یثبات مال یئته .دهدیم

                                                                                                                                                                                   
1.illiquidity 
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 هیو تصف فصل وحل ف شده در پارگراف فوق الذکر به یتوص ندیفرآد و سپس بر اساس ینمایبودن بانک اقدام م یستمیس

 .یدنما یماقدام بانک 

  ۱صربستان -4-3-۲

 که باشدمی هابانک یو به طور همزمان مسئول حل و فصل مال هابانککشور صربستان مسئول نظارت بر  یبانک مرکز 

 یفصل مال وو اداره حل  یتحت عنوان اداره نظارت بانک مجزا اداره  دو یدارا یبه لحاظ سازمان کارکردها ینا یاجرا یبرا

  باشد.یم یبانک

 است: یرشامل موارد ز یبخش نظارت بانک وظایف 

 ؛ارشد آن یرانو مد هابانکمجوز به  یاعطا -

 ؛یبانک یو گروه ها هابانک یبرا یبازساز یهاطرح یابیارز -

 ؛و مقررات مربوطه یطبا شرا یدرون گروه یمال یتحما یقراردادها یقتطب یزانم یابیارز -

 ؛هابانک یاتبر عمل یاطینظارت احت -

 ؛نگاممداخله زوده یشامل ابزارها هابانکدر  یو انتظام ینظارت یابزارها یریبکارگ -

 است. دهینرس یمرحله حل و فصل مالهنوز به لغو مجوز بانک که  -

 یبانک یبخش حل و فصل مال فیوظا  

حل  یزیردر دو بخش برنامه است و هابانک یبرنامه حل و فصل مالعمدتاً مربوط به ی بانک یبخش حل و فصل مال فیوظا

 مدنظر لینکات ذ یحل و فصل مال یزیرنه بخش برنامهیدر زم رد.یپذیصورت م یو شروع و انجام حل و فصل مال یو فصل مال

 رند:یگیقرار م

 ؛بانک یو خطوط کسب و کار اصل یاتیح اتین عملییتع -

 ؛و رفع موانع مربوط به آن یریحل و فصل پذ یابیارز -

 ؛ق آنیزان تطبیو نظارت بر م 2مطلوب یهایو بده یحداقل منابع درون زانین مییتع -

 .یبانک و گروه بانک یبرا یطرح حل و فصل مال یبه روزرسانو  یطراح -

                                                                                                                                                                                   
1 Milovanovic (2017) 
2 Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities)MREL) 
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 است:مطرح یرز ز نکاتین یحل و فصل مال ندیفرآشروع و انجام در خصوص  

 ؛بانک هاییو بده هاییمستقل از دارا هاییابیمستقل و انجام ارز یابارز یکانتخاب  -

 ؛یل مالحل و فص یهاینههز یستل یهانجام امور مربوط به ته و یهته -

 ؛باشد یاشده مه فیتوص یطاگر همه شرا یمال و فصل حل ندیفرآدر خصوص شروع  یریگ یمتصم -

 .یضرور یها یتابزارها و انجام فعال یریو بکارگ یحل و فصل مال ندیفرآانجام  -

 ر است:یشامل موارد ز یحل و فصل مال اهداف 

 ؛بانک یاتیح یها یتاز تداوم فعال یناناطم -

 ؛یمال یستماز بروز آثار نامطلوب مهم بر ثبات س یریجلوگ -

 ؛یمنابع عموم یرو سا یحفاظت از منابع بودجه ا -

 ؛گذاران یهاز سپرده گذاران و سرما یتحما -

 .هادارایی یرو سا یاناز وجوه مشتر یتحما -

  بانک: یک یحل و فصل مال ندیفرآ شروع یازهاین یشپ 

 ؛تدر حال توقف اس یابانک متوقف شده  -

 یابزارها ی،نهاد بخش خصوص یامورد استفاده توسط بانک  یابزارها ینکهبر ا یمبن یانتظار معقول یچگونهه -

ا برطرف سازد، وجود بانک ر تیفعالموانع موجود بر سر تداوم  ،یدوره معقولدر  یهسرما یلل و تبدیتنز یا ینظارت

 ؛نداشته باشد

 جامعه باشد. یموممنافع ع یبانک در راستا یحل و فصل مال -

 یحل و فصل مال یو سنجه ها ابزارها: 

 ؛یفروش خطوط تجار -

 ؛یبانک انتقال -

 ؛بد( بانک )بانک خوب وهادارایی یکتفک -

 .ابزار نجات از درون -



   
 

32 
 

32 

 یحل و فصل مال یزیر برنامه: 

ارت که مشمول نظ ینکگروه با هر بانک و یطرح حل و فصل برا یمسئول طراح یبانک مرکز ی،اساس قانون بانکدار بر

ر در با یکحل و فصل را حداقل  یطرح ها یمرکز بانک .باشدمی کند،یم یتدر صربستان فعال است و یبانک مرکز یکپارچه

بر  یماثرات مه تییراتغ ینکه ا یزماندر  بانک یو تجار یمال یتوضع  ایو  یو سازمان یدر ساختار حقوق ییردر مواقع تغ یاسال 

 آندن بو یرپذطرح حل و فصل و کاربرد یکه محتوا یگرید ییراتدر مواقع تغ ینهمچنداشته باشند،  فصل حل وطرح  یاجرا

 دهد. یقرار م یمورد به روزرسان قرار دهد، یررا تحت تأث

ر دنموده و  یلتکم 2016سال  یهصربستان را تا فور یجمهوردر فعال  یهابانکحل و فصل همه  یطرح ها یمرکز بانک

سال  یلاحل و فصل در او یطرح هاز ین یبانک یگروه ها یبرا کرده است. یبه روز رسان  2017 یهو فور 2016ال دسامبر س

ع اقل منابحدارائه نموده اند،  یاداره حل و فصل مالبه  هابانککه  یبر اساس اطالعات یبانک مرکز شده است. یلتکم 2017

  است. نموده یینتع اهبانکاز  یکهر  یرا برا مطلوب یهایو بده یدرون

 یداخل هایندیفرآو  شناسیروش؛ اجرا مراحل 

 :رساندیبه انجام مرا  یلموثر بانک موارد ذ یبه حل و فصل مال یابیچارچوب دست یشترارتقاء ب یبرا یمرکز بانک

ر ه مربوط به یاختصاص یطرح ها یآماده ساز یبرا یبه عنوان رهنمود یحل و فصل مال ک جعبه ابزاریجاد یا -

 ؛حل و فصل یطرح ها ییاجراروش  یسازگار یمحتمل آنها با هدف ارتقا یبانک و فعال ساز

 یتژاسترا در انتخاب یدار یامر به طور معن ینموضوع که ا ینبا توجه به ا یاصل یاتعمل یینتع یبرا ییرهنمودها -

 ؛مناسب موثر خواهد بود یحل و فصل مال

 ؛درست همه موانع مربوط به آن یصموثر و تشخ یریل پذحل و فص یابیارز یبرا ییرهنمودها -

 یازد نمور یاه یابیارز ریسا بانک و یهایو بده ییهادارا یابیارز نجاممستقل و ا یابانتخاب ارز یبرا ییرهنمودها -

 ؛موثر یحل و فصل مال

 ؛1ینههز یحداقل یلتحل یگزارش برمبنا یهدر خصوص ته ییرهنمودها -

 یرکزبانک م ینب ینهمچن و یبانک مرکز یسازمان یواحدها ینها ب یتفعال یو هماهنگ یکارهم یبرا هایندیفرآ -

 ؛یحل و فصل مال ندیفرآدر  یردرگ مؤسسات یرو سا

 .یخارج یهابانکدر خصوص  یزبانمبدا و م یکشورها یو ارتباط با مقامات نظارت یهماهنگ یجادا -

                                                                                                                                                                                   
1 least-cost test 
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 ۱لیبرز -5-3-۲

ندوق ضمانت سپرده به صورت مستقل ص یناست. همچن هابانک یو حل و فصل مال مسئول نظارت یلبرز یبانک مرکز

 :مطرح بوددار سه مرحله مشکل یهابانکدر خصوص نحوه برخورد با ، 2016قبل از سال  .یدنمایم یتفعال

 تیریله مدبانک به مرح یک یوقت .باشدمیبانک  یاتیح یموقت خاص که هدف آن حفاظت از عملکردها یریتمد مرحله -1

  دهد.یبه سپرده گذاران انجام نم یپرداخت هاسپرهصندوق ضمانت  رسدیموقت م

 یله امداخ یمرژ ینا کند.یبانک را متوقف م یاتعمل ،بانک یها یتتداوم فعال یریامکان پذ یابیارز با هدفمداخله  مرحله -2

شده توسط  ینتضم یهاهدسپرمرحله پرداخت  ینضمن آنکه در ا .یستبانک مناسب ن یاتیح یحفاظت از عملکردها یبرا

 .شودیانجام م هاسپره تصندوق ضمان

و  شودمیمعمول بانک متوقف  یهایتمرحله فعال یندر ا .مطرح است (ی)اداریرقضاییغ یهتصف مرحله ،در مرحله آخر -3

ک صورت بان یاتیح یهاله حفظ عملکردمرح یندر ا .شودمیفروخته  بستانکاران هیصفبانک به منظور پرداخت و ت یهادارایی

 .شودمیپرداخت  هاهدسپرشده توسط صندوق ضمانت  ینتضم یها سپرهو  گیردمین

)بانک یاصل یاتفروش عمل ابزار ،هستند یداخل یستمیس یتاهم یکه دارا ییهابانک یا یمال مؤسساتخصوص  در

 یبانک صورت نگرفت استراتژ یاصل یاتفروش عمل . اگراست رن ابزای، بهترموقت یریتمد با دستور ا بانکی مؤسسهآن خوب( 

و  هاسپرهحالت صندوق ضمانت  ینموقت است. در ا یریتمد نظام یکبانک تحت  یاتعمل یتمام به صورت حفظ یگزینجا

 ینگر اا. شودمیبانک تحت حل و فصل به کار گرفته  یالزم برا ینگینقد ینتام یبرا ینزد بانک مرکز 2یاجبار یهاهدسپر

 :دو راحل وجود دارد ،کندن یتکفا یحل و فصل مال یاتعمل نجاما یبرا ینگینقد

 ؛است( یینپا یارمجلس)که احتمال آن بس یله( به وسی)اورژانسیقانون حل و فصل ضرور یبتصو -1

 .بانک نمودن یمل -2

 است: قابل تامل یلموارد ذ ها وچالش یل،کشور برز یو چارچوب حقوق یتتوجه به وضع با

 کند. یمحل و فصل را عق یها یاستراتژ تواندمیبالقوه  یدارانفقدان خر  -1

 .موفق یریتمد یمبانک در رژ یاصل یاتحفظ عمل یبرا یمانع ینگینقد ینتام یفقدان سازوکارها  -2

                                                                                                                                                                                   
1 Edvardo (2017) 
2 compulsory deposits 
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ران ود آمدن بحبه وج یسککند و ر یردرگ یزرا ن یستمیس یتاهم یمهم دارا یهابانک یگرد تواندمی ینانکمبود اطم -3

 دهد. یشرا افزا یستمیس

 شود. یاتیعمل تواندیدر مدت کوتاه نم یکاف یهسرما یقتزر -4

 حل و فصل وجود دارد. یهاابزار ریساو ینگین نقدیتأم یبرا یضرور یچارچوب قانون ییدتا یبرا یاسیس وانعم -5

 یحداقل در موارد را موثر یحل و فصل مال استاندارد یهانظام مقرر در یابزارهافوق  یقانون چارچوبکه  ییازآن جاکن یل

 ن در خصوصیو همچن گرفتیبر نمرا در 1یبانیپشت یاتعملو  یبانک انتقال، موقت یقتعل ، نجات از درون یهاابزارر ینظ

مور حل و ن و مقررات مربوط به ایدر قوان یآن مسکوت بود، اصالحات ینتام یسازوکارهاو  یحل و فصل مال یمنابع الزم برا

 :باشدمی یراز آنها به شرح ز یکه برخوست یبه وقوع پ 2016بعد از سال  یفصل مال

هستند  یستمیس یتاهم یکه دارا یداخل یهابانک یبازساز یهامقررات مربوط به طرح  2016سال  یدر ابتدا -1

 و ابالغ شد. یبتصو

حل و  هاییمبه اداره رژ یبانک یهرت گرفت و اداره تصفساختار صو یدتجد یلبرز یدر بانک مرکز 2016سال  ییزدر پا -2

 :یافت ییرتغ یرمضاعف ز یفبا وظا یمالفصل 

 ؛حل و فصل یزیبرنامه ر -

 ؛یریحل و فصل پذ یلتحل -

 .یبازساز یبا اداره نظارت در خصوص طرح ها یهمکار -

 شد. یلتشک 2016در زمستان  یلبرز یحل و فصل در بانک مرکز یتهکم -3

 است.  یدهنرس یبهنوز به تصو یاست ول یندر حال تدو یحل و فصل مال یدنون جدقا -4

  ارائه شده است. 2یمرکز یکایبه بانک توسعه آمر یطرح پروژه حل و فصل برون مرز 2017سال  یدر ابتدا -5

 3لهستان -6-3-۲

اقتصاد و نهاد  یروز ی،نظارت مقام ی،بانک مرکز شامل یو ثبات مال یمنیکشور لهستان در خصوص ا ینهاد یباترتت

ساختار  یددارا بودن تجربه تجد لیها به دلسپرهصندوق ضمانت  .باشدمی یبه عنوان مقام حل و فصل مالها سپرهضمانت 

دارا بودن  شرکت داشت(، یبانک یبازساز یدر برنامه ها ها سپره نتصندوق ضما ،1990دهه  یبحران بانکدر )یبخش بانک

                                                                                                                                                                                   
1 backstop 
2 The Inter-American Development Bank 
3 Kozinska (2017) 
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 یدارا بودن منابع مال شده است(، اعطا هابانکفقره وام به  100از  یشب 2015تا  1996)از سال  هابانکاز  ییتحما یابزارها

به  هابانک یرتضاد منافع با سا قدانمناسب و ف یو منابع انسان یدارا بودن ساختار سازمان ،هابانکاز محل مشارکت  یعیتجم

  شده است. یینتع یعنوان مقام حل و فصل مال

 یهشده در دستورالعمل اتحاد یمعرف یبه ابزارها یهشب یاربس هابانک یحل و فصل مال یصندوق ضمانت سپرده برا ابزارهای

 :باشندیم یربه شرح ز است و اروپا

)نجات از یبده ی( و ابزارهای)قبل و در طول دوران حل و فصل مال یهسرما یابزارها یلل ارزش و تبدیابزار تنز -

 ؛درون(

 ؛بانک یار فروش خطوط تجارابز -

 ؛)بانک خوب(یابزار بانک انتقال -

 .بانک)بانک بد( یهادارایی یکابزار تفک -

صندوق را از نظر  ی،ساختار اجبار یدو تجد هاسپرهبرنامه ضمانت  ی،وجود قانون صندوق ضمانت بانک ینظر قانون از

 هاهدسپرحال حاضر صندوق ضمانت  در .یدشکل دار اقدام نمام یهابانک یسازد تا نسبت به حل و فصل مالیقادر م یقانون

حل  ندیفرآکند.  یم یه( تهیبانک تعاون 500از  یشو ب یبانک تجار 35نهاد ) 500از  یشب یرا برا یحل و فصل مال یطرح ها

 در کشور لهستان شامل سه مرحله است: یو فصل مال

و در  کندیم یابیمربوطه را ارز یارهایمع یمقام نظارت ی؛ل مالشروع حل و فص یبرا یازهان یشپ یابیارز اول: مرحله

قرار  یابیها را مورد ارزیازن یشپ یرسا هاسپرهکنند. صندوق ضمانت یزمشارکت مین یبخش خصوص یارها،مع یابیارز

 دهد.یم

 یرو سا است یحل و فصل مال یاتعمل یصندوق ضمانت سپرده مسئول اجرا ی؛حل و فصل مال یاجرا دوم: مرحله

 خصوص به صندوق کمک کنند.  ینتوانند در ایم یزن یمقام نظارت یرنهادها نظ

صورت  مرحله ینبانک در ا یتبانک و بر عهده گرفتن مالک هیصفت ی؛حل و فصل مال یاتختم عمل سوم: مرحله

 .گیردیم

 در ایران یو حل و فصل مال یبازسازنظام مربوط به  یو نهاد یت قانونیوضع -4

 یو حقوق یبا ساختار قانون یدر هر کشور یو حل و فصل مال ینظام بازساز ،قبل اشاره شد یهاطور که در بخشهمان

که  ییاز آنجا .باشدمیکارآمد  یهاویژگینظام مذکور با استانداردها و  یقتطب  یزاناست م حائزوجود دارد اما آنچه که  یمتفاوت

کشور وجود  یک یدر نظام بانک یایدهها و مسائل عدکه چالش یوثر در مواردم یو حل و فصل مال ینظام بازساز یک یجادا
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 یثبات و سالمت شبکه بانکدار یتاز وضع یمختصر یبخش بررس ینا یابتدا در کند،یم یداپ یوافر یتداشته باشد اهم

از  یحوزه نظام بانکدار ژهو به ویکشور  یکرد که نظام مال قضاوتهم بتوان  یبررس ینبدون چن یدشا .شودمیکشور ارائه 

 یگذارمتعدد اعم از قانون یهادر حوزه یو انجام اصالحات ساختار یستبرخوردار ن یمناسب یو عملکرد یساختار یتوضع

 درهاس موجود یل کاستیو تحلو مقررات موجود  ینقوان یفعل یتوضع یبررس بخش به ینقسمت دوم ا است.  یضرور

 پردازد.مالی می و حل و فصل یبازساز هایحوزه

 روشیپ یهاراحل :صنعت بانکداری کشورو ثبات  سالمتوضعیت  ی برتحلیل 4-۱

نظیر کفایت  یسالمت بانکهای در ایران، برخی شاخص یسالمت بانکارایه تصویری از وضعیت ن بخش به منظور یدر ا

مورد بررسی  ران،یا یاز بانک مرکز یافتیدر ن اطالعاتیرا بر اساس اخر شبکه بانکی کشوردر های نقدینگی سرمایه و شاخص

  .گیردمیقرار 

درصد بوده است که  91ش از یب  1395ان سال یه( در پایزار پول و سرماکشور )با یداخل ین مالیسهم بازار پول از تأم

نشان  یشبکه بانک هیت سرمایروند نسبت کفا یباشد. بررسیران میاقتصاد ا یانگر بانک محور بودن نظام مالیب یطور کلبه

درصد به  3/9که از  یداشته به طور ینزول یروند یه شبکه بانکیت سرماینسبت کفا 1394 یال 1386 یهاسال یدهد طیم

متوقف  یتا حدود ین روند کاهشیا 1396و  1395 یهادرصد( است. در سال 8) یده که کمتر از حد مقرراتیدرصد رس 7/4

، 1396قانون بودجه  16و تبصره 1395قانون اصالح بودجه  35از محل تبصره  یاهینابع سرمات میق و تقوید و با تزریگرد

درصد  5/4به  1396ور یان شهریافته و در پایبهبود  یتا حدود یدولت یهابانکبه خصوص  یه شبکه بانکیت سرماینسبت کفا

برخوردارند و  درصد 8 یه کمتر از حد مقرراتیرمات سیکشور از نسبت کفا یهابانکدرصد  74ش از یده است. در مجموع بیرس

( و پوشش ینگی، بازار و نقدیاتی، عملیسک اعتباری)شامل ر یبانک یهاسکیمقابله با انواع ر یه اغلب آنها برایه پایسرما

ت یبا اهم یهابانکبه خصوص  هابانکاکثر ن اساس، یبر همباشد. یت الزم برخوردار نمیفیت و کیاز کم یاحتمال یهاانیز

 ه دارند. یت سرمایت نسبت کفایفیو بهبود ک یه نقدیش سرمایاز به افزای، ندر کشور یستمیس

ت مطالبات یفیک است که ین در حالیشود. ایم درصد اعالم 11حدود  یکل شبکه بانک یبرا یرجارینسبت مطالبات غ

د یسهم طبقات سررس 1386-96 یهاسال یه زمانکه در دور یافته است به طوریکشور به شدت کاهش  یشبکه بانک یرجاریغ

ر طبقات یالوصول نسبت به ساسهم مطالبات مشکوک یداشته ول یروند نزول یرجاریگذشته و معوق از کل مطالبات غ

کشور از محل  یشبکه بانک یرجاریراکد و غ یهایجموع دارائن میهمچن افته است.یش یار افزایبس یرجاریمطالبات غ

 یهایدرصد کل دارائ18 و  ییالت اعطایدرصد مانده تسه 30 حدود یکیق تملی، مطالبات از دولت و وثایرجاریمطالبات غ

ک سو باعث کاهش گردش منابع و یاز  هابانک یگرو واسطه یباشد که با خروج از چرخه اعتباریکشور م یشبکه بانک
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و  هابانک یمنجر به کاهش سودآور یریگرهیر استهالک و ذخیسربار نظ یهانهیش هزیگر با افزایشده و از طرف د ییدرآمدزا

 ده است. یگرد یاعتبار مؤسسات

چندان سالم و با ثبات نبوده  یطور عمومکشور به یت سالمت شبکه بانکیشود که وضعیبر اساس مراتب فوق الذکر مالحظه م

 یهات مذکور در بازهی، جهت بهبود وضعیمقررات و یو انجام اصالحات متعدد در همه ابعاد موضوع اعم از اصالحات قانون

د مشکالت یبقا و تشد  عوامل بروز،در خصوص  د.ینمایر میناپذاجتناب یان مدت و بلندمدت ضرورتیمدت، مکوتاه یزمان

؛ و  یسک بانکیت ریریح مدیت اصول صحیچون عدم رعا یصنعت بانکدار یدرونزاتوان به دو دسته: عوامل یم یبانکدار

در حوزه   یو بانک یمقامات پول عملکرد؛ یکشور و رکود اقتصاد ینفت یها و درآمدها تحریمر ینظ یطیو مح یرونیب املعو

راه ن خصوص دو گونه یاشاره کرد. در هم الزم یو نهادها ینو فقدان قوان هاکاستیو  یو نظارت یمال ی،پول یگذار یاستس

 اجازه یاست که عمدتاً بر مبنا  یخیو تار یسنت یاول، رجوع به راحل ها لراه حرفع مشکالت مزبور مطرح است.  یبرا حل

کاذب  رونق یجادنرخ تورم و ا شیو افزا  به آنها یخطوط اعتبار یاعطا یاو  یبه اضافه برداشت از بانک مرکز هابانک یدسترس

  .شودیم هاآن یدشوندگش نقیو افزا هابانکدر انواع بازارها که منجر به بهبود ترازنامه  گونهو حباب

ندارند  ییکارا یدتول یمال ینتام ینو همچن یدر حل مسائل و مشکالت بانکدار یخیمتعارف و تار یکه روش ها ییاز آنجا

 یدر خصوص مقابله با چالش ها یدیجد هاییاستالزم است اقدامات و س  د آن است،یمؤ یزگذشته ن یهاو تجربه سال

 :گرددمی یشنهادپ لیمزبور در دو حوزه ذاقدامات  نیترین و اساسیمهمترکه  یردصورت گ یبانک

 هابانکدر امر نظارت بر  یاقتدار و استقالل بانک مرکز یشافزا  

 و  یو ورشکسلتگ یحلل و فصلل ملال  ی،مرتبط با بازساز ینقوان یجادو ا یفعل یبانکدار ینقوان  یروز رسان به

 یانحالل بانک

 رانیا در یو حل و فصل مال یمربوط به بازساز یو نهاد یقانونت یوضع -4-۲

در  یبانک یهامقابله و حل و مشکالت و چالش ین اقدامات برایاز مهمتر یکیز اشاره شد، یگونه که در بخش قبل نهمان

و  ینت قانوین حوزه، وضعیاست. چه در ا یو حل و فصل مال ین و مقررات مربوط به بازسازین قوانیو تدو یروزرسانکشور به

، حل و ین مرتبط با حوزه بازسازیقوان یبخالً ین موضوع،  ذییاست. به منظور تب یمتعدد یها یموجود دچار کاست ینهاد

  رد.یگیقرار م یدر کشور مورد بررس بانک ها یو انحالل و ورشکستگ یفصل مال

 « به «  1318مصوب سال  یستگه امور ورشکیقانون اداره تصف»ن مفاد یو همچن« قانون تجارت 575 یال 412مواد

ن موضوع یا یاصل یو بستر قانون یو حقوق یقیاشخاص حق یناظر بر نحوه انحالل و ورشکستگ یعنوان عمومات قانون

ها و بانک هیانحالل و تصف ندیفرآت است که نحوه مواجهه با یز اهمین امر حایکن توجه به ایباشد. لیدر کشور م



   
 

38 
 

38 

ر انواع یز از ساین مؤسسات و آثار مترتب بر آن متمایط خاص ایل شرایبه دل یربانکیغ یمؤسسات اعتبار

از  یرین جلوگیگذاران و هچنان وارده به سپردهیباشد که به منظور به حداقل رساندن زیم یحقوق یهاتیشخص

 باشد. یم یتخصص یکردیازمند روین یاقتصاد یهار بخشیجاد آثار مخرب بر سایا

  یانحالل و ورشکستگ یکه ناظر بر چگونگ 1351 /4 /18کشور مصوب  یو بانک یون پولاز فصل سوم قان 39ماده 

شنهاد یل و با پیبه شرح ذ یباشد که وفق مفاد آن در مواردین خصوص میدر ا ین ابزار قانونیباشد مهمتریم هابانک

ر یو وز ییر دارایو وزریست وزمرکب از نخ یأتیب هیپول و اعتبار و تصو ید شوراییران و تأیا یس کل بانک مرکزییر

 یبرا یگریب دیا ترتیران واگذار شود یا ی، ممکن است اداره امور بانک به عهده بانک مرکزیر دادگستریاقتصاد و وز

 س بانک لغو شود.یاجازه تأس ایاداره بانک داده شود 

 ند.یتدار بانک تقاضا نمایکه مقامات صالح یدر صورت -الف 

 ات خود را شروع نکند.یس عملیخ ابالغ اجازه تأسیک سال از تاریانک در مدت که ب یدر صورت -ب 

 ک هفته قطع کند.یمتجاوز از  یمدت یت خود را برایبدون عذر موجه فعال یکه بانک یدر صورت -ج 

 ران که بهیا یبر آن و دستورات بانک مرکز یمتک یهانامهنیین قانون و آیبرخالف ا یکه بانک یدر صورت -د 

 د.یا برخالف اساسنامه مصوب خود عمل نمایشود و یبر آن صادر م یمتکیهانامهنییا آین قانون یموجب ا

 ا سلب شود.یبه خطر افتد  یکه قدرت پرداخت بانک یدر صورت -ه 

ران یا یس طبق دستور بانک مرکزیخ الغاء اجازه تأسیشود از تاریس آن لغو میکه اجازه تأس یبانک -تبصره 

 خواهد کرد. عمل

باشد که به یم یانامهنییس به موجب آیو نحوه الغاء اجازه تأس 39طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده  -40ماده 

 د.ین خواهد رسیمجلسییدارا یهاونیسیب کمیتصو

 پردازد:یم هابانک یانحالل و ورشکستگ ندیفرآن ییل، به تبیکشور به شرح ذ یو بانک یقانون پول 41ماده 

ران یا یم نظر بانک مرکزیاعالم شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصم یبانک یا ورشکستگیکه توقف  یدر صورت -الف 

ک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه ید ظرف یخ وصول استعالم دادگاه بایران از تاریا یمرکزرا جلب خواهد کرد. بانک

 اتخاذ خواهد کرد. یم مقتضیموجود در پرونده تصمران و دالئلیا یبانک مرکزاعالم دارد. دادگاه با توجه به نظر 

 باشد.یم یه امور ورشکستگیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیتصف -ب 

ران انجام خواهد یا ینده بانک مرکزیه امور آنها با نظارت نمایتصف هابانک یدر تمام موارد انحالل و ورشکستگ -ج 

 گرفت.
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حساب  یهاال در درجه اول و سپردهیزان پنجاه هزار ریمشابه تا م یهاا سپردهیانداز پس یهارداد سپردهاست -د 

ر یا ورشکسته و سایمنحل شده  یهابانکگر یه تعهدات دیمبلغ در درجه دوم بر کلثابت تا همان یهاو سپرده یجار

 حقوق ممتازه مقدم است.

 نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.ک بانک ی یا ورشکستگیبا انحالل  -ه 

که با  یربانکیغ یمؤسسات اعتبار یکشور، تمام یو بانک ی( قانون پول41ک تبصره به ماده )یبراساس قانون الحاق 

و  یدولت یتیو حما یاتوسعه یهاصندوق یورزند به استثنایمبادرت م یات بانکیبه عمل یص بانک مرکزیتشخ

( 40(، )39خود مشمول مواد، ) یدر محدوده اساسنامه فعل ید بخش کشاورزیت از تولیوق حمامانند صند یردولتیغ

 گردند.یم 1351 /4 /18کشور مصوب  یو بانک یر( قانون پولیماده اخ« د»بند  ی( )به استثنا41و )

  قانون  5ماده )موضوع « یردولتیغ یو اعتبار یمال مؤسساتس و اداره ین نامه نحوه تاسییآ» 103بر اساس ماده

مؤسسه  یران( در صورت ورشکستگیا یاسالم یجمهور یاصل چهل و چهارم قانون اساس یکل یاستهایس یاجرا

در  یکشور، مقررات ناظر بر ورشکستگ یو بانک یو بر اساس قانون پول یه آن با نظارت بانک مرکزی، تصفیاعتبار

 د.شو یانجام م ها سپرهقانون تجارت و ضوابط صندوق ضمانت 

  داللت دارد. هابانکه و انحالل یز به نحوه تصفین یردولتیغ یهابانکاساسنامه نمونه  145 یال 141مواد 

 ر است:یل امکان پذیفات ذیبانک صرفًا پس از انجام تشر یاریانحالل اخت -141ماده 

باشد  یل و عواملیدالد متضمن یره در خصوص انحالل بانک به بازرس؛ گزارش مزبور بایأت مدیم گزارش هیتسل - 1

 شنهاد انحالل بانک را ارائه نموده اند.یره به استناد آن، پیأت مدیه یکه اعضا

در خصوص گزارش مذکور بدون قرائت گزارش  یریم گیره؛ تصمیأت مدیاظهارنظر بازرس در خصوص گزارش ه-2

 باشد. یر نمیبازرس در مجمع امکان پذ

بانک، با حضور  یاریفوق العاده با موضوع انحالل اخت یجلسه مجمع عمومفوق العاده؛  یب در مجمع عمومیتصو - 3

 ابد.ی یت میدرصد از دارندگان سهام رسم 75حداقل 

 .یمراحل قانون یط یران برایا یاسالم یجمهور یفوق العاده به بانک مرکز یم مصوبه مجمع عمومیتسل - 4

 یران لغو شود، بالفاصله مجمع عمومیا یاسالم یورجمه یس بانک توسط بانک مرکزیهرگاه اجازه تأس-142ماده 

ران یا یاسالم یجمهور یشود و صورت جلسه مربوطه به بانک مرکز یب انحالل بانک برگزار میتصو یفوق العاده برا

 گردد. یم میه تسلیر اقدامات مربوط به انحالل و تصفیانجام سا یبرا

ران عمل یا یاسالم یجمهور یختم عمل، طبق دستور بانک مرکز یه و آگهیس تا خاتمه تصفیاجازه تأس   -143ماده 

 د.ینما یم



   
 

40 
 

40 

فوق العاده نسبت به  یس بانک، مجمع عمومیاجازه تأس یماه پس از الغا 4 یط یلیچنانچه بنا به هر دل- 144ماده 

م بانک را تا صاحبان سها یف مجامع عمومیارات و وظایاخت یپول و اعتبار تمام ید، شورایانحالل بانک اقدام ننما

 دهد. یختم عمل اعمال نموده و انجام م یه و آگهیخاتمه امر تصف

شنهاد یه بانک منحله به پیران تصفیمربوطه منحل گردد، مد یفات قانونیهرگاه بانک پس از انجام تشر -145ماده 

ه یمراحل تصف یمشود. تما ین مییپول و اعتبار تع ید شوراییران و تأیا یاسالم یجمهور یس کل بانک مرکزییر

 شود. ین و مقررات مربوط انجام میکشور و قوان یو بانک یبانک مطابق با قانون پول

  

 یو بانک یقانون پول 39س بانک در موارد مذکور در ماده ین نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تأسییآ 

 (1351کشور)مصوب 

ات لغو شود مراتب به مقامات بانک مربوط و اداره ثبت یه عملقبل از شروع ب یس بانکیهرگاه اجازه تأس - 7ماده 

خ اعالم به بانک یشود و از تاریم یراالنتشار تهران آگهید کثیاز جرا یکیاعالم و در ران یا یشرکتها از طرف بانک مرکز

 ره ممنوع است.ین کلمه در مکاتبات آن بانک و تابلو و غیاستعمال ا

خ الغاء اجازه تا خاتمه یباشد آن بانک از تار یات بانکیس بانک پس از شروع به عملیه تأسهرگاه الغاء اجاز - 8ماده 

 د.یران عمل نمایا یطبق دستور بانک مرکزد یختم عمل با یه و آگهیتصف

 ن خواهد شد.ییپول و اعتبار تع ید شوراییران و تأیا یس کل بانک مرکزییشنهاد ریه به پیأت تصفیه -تبصره 

  (1391)ها سپرهصندوق ضمانت اساسنامه 

از بستانکاران  یکی، تحت عنوان یسپرده گذاران مؤسسه اعتبار یها سپرهل صندوق پس از شروع به پرداخت 27ماده

در  ییل عدم توانایبه دل یآن مؤسسه اعتبار یربط، نسبت به درخواست اعالم ورشکستگ یذ یمؤسسه اعتبار

 د.ینما یم مون خود به دادگاه صالح اقدایپرداخت د

زان یه را از میر تصفیا مدی ینده بانک مرکزی، نمایران مؤسسه اعتباریرعامل صندوق موظف است مدیل مد28ماده

 ک از سپرده گذاران مطلع سازد.یوجوه پرداخت صندوق به هر 

 یت موضوع ورشکستگیبر اهم یطور کلدهد قانونگذار بهیران نشان میا ین و مقررات موجود در نظام حقوقیبر قوان ینگاه

 یر اشخاص تجاریبات مربوط به سایرا از ترت یبانک یبات انحالل و ورشکستگیترت یده است تا حدودیواقف بوده و کوش یبانک

اختصاص  هابانک یبات انحالل و ورشکستگیرا که به ترت 1351 یو بانک ین وجود اگر فصل سوم قانون پولیک کند. با ایتفک

ن قانون از یم نقاط ضعف متعدد ایسه کنیمقا یبانک یورشکستگو  یحل و فصل مالن نظام خاص یامروز یدارد با استانداردها

از  یریگبهره یبرا یدات قانونیجاد تمهیو ا یبانک ینظام خاص ورشکستگ یجمله عدم توجه به موضوع، عدم توجه به ابزارها
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 یبات خاص ورشکستگیو عدم توجه به قابل اجرا بودن ترت یبانک ین مقام مسوول نظام خاص ورشکستگیین ابزارها، عدم تعیا

 یالزم برا یموجود در کشور نتوانسته است بسترها ین فعلید اذعان کرد قوانین اساس بایشود. بر ایده مید یمال ینهادها

کور ضرورت دارد؛ ن مذیقوان یکل ین رو بازنگریرا در حد مطلوب فراهم آورد و از هم یبانک یخاص ورشکستگ یهاندیفرآانجام 

ن یبه هم طور همزمان در دستور کار دولت و قوه مقننه قرار دارد.به یقانون بانکدار یژه آنکه هم اکنون موضوع بازنگریبه و

 ان است:یل قابل بیدر کشور موارد ذ یبانک یو حل و فصل مال یم بازسازیرژ یبه منظور ارتقا منظور،

 یجهان ی( مطابق با استانداردهایو فصل مال)حل  یبانک یجاد نظام خاص ورشکستگیا 

 در کشور  ین مقام مسوول حل و فصل مالییتع 

 یرانیا یهابانک یبرا یو حل و فصل مال یبازساز یهاه برنامهیته 

 مربوط  یبرون مرز یهایهمکار یهاموافقنامه یت بحران و امضایریمد یهانقش در گروه یفایا یجاد آمادگیا

 خاص یبه نهادها

 شنهاداتیو پ یبندجمع -5

در کشور  یجاد ثبات و سالمت مالیا یاز الزامات اساس یکین مقاله عنوان شد، یقبل در ا یهاچه در بخشبر اساس آن

و حل و  ین مرتبط با بازسازیرساخت ها و قوانیجاد زین راستا، ایاست. در ا یمال یمنیچتر ا یبات مشخص برایوجود ترت

مختلف و مطالعات  یات کشورهایار مؤثر واقع گردد. تجربیل به اهداف مزبور بسیتواند در نیدار ممشکل یهابانک یفصل مال

کشور  یت سالمت شبکه بانکیوضع یچه که از بررسباشد. آنین مسأله مید ایمؤ ین خصوص به خوبیگرفته در اصورت

است.  دارمشکل یهابانک یو حل و فصل مال یزسازبا ین وابزارهایجاد قوانیمت وافر ایاه و ضرورت دهندهنشان  د،یآیبرم

 یهایژگیالزامات و وشود که یمشخص م ،رانیا یقررات موجود در نظام حقوقن و میقوان  یاست که با بررس  ین در حالیا

ن مزبور، یوانکدام از قچیدر ه شود.یده نمیکشور د ین فعلیاستاندارد در مفاد قوان یو حل و فصل مال یک نظام بازسازی یاصل

ها صادر نشده یل بدهیو تبد یس بانک انتقالیر تأسینظ یو حل و فصل مال یبازساز یاستفاده از ابزارها یبرا یمجوز قانون

ت بحران( در کشور یری)مد یته ثبات مالیو کم یمال یمنیچتر ا  ک نشده است. یارات به خوب تفکیها و اختتیمسئول است.

د اغراق نباشد که استقرار نظام بازسازی و حل و فصل مالی در کشور را ین اساس شای. بر همندارد یگاه مشخص قانونیجا

ها و معضالت ساختاری توان به مثابه یک جراحی بزرگ و سازنده در نظام بانکداری کشور دانست که بسیاری از چالشمی

و حل و فصل  یمربوط به بازساز یادها و ابزارهان، نهیجاد قوانین و ایکن در تدویلبانکداری کشور را مرتفع خواهد ساخت. 

 ل توجه گردد:یذ مالحظاتد به یکشور با یرفع مشکالت نظام بانک ید برایجد ک راحلیبه عنوان  یمال
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بله  هاآن یها یخوب و بده یهادارایی ینب یشکاف بزرگ  کشور، یفعال در صنعت بانکدار یهابانکامروزه در اکثر  -1

 را تحت شعاع قرار داده است. هابانک یهسرما یفیتشکاف ک نیوجود آمده است و ا

بله هملراه  یو اقتصلاد ینامطلوب اجتملاع آثار یها در ترازنامه شبکه بانکیخوب و بده یهاییشکاف رو به رشد دارا  -2

 دهد. یشافزا یندهرا به شدت در آ هابانکساختار  یدو تجد یبازساز یها ینههز تواندیامر م ینداشته ا

 موثر بودند. یاربس یمشکالت بانکشدن  یاندر بروز و نما یاقتصاد یمنف یهاو تکانه یرونیمل بعا -3

اسلت کله مقلام نلاظر در  یلدهباعلث گرد یاعتبار مؤسساتو  هابانکموجود در امر نظارت بر  یکمبودها و چالش ها -4

 الزم برخوردار نباشد. ییمتخلف از قدرت و توانا  یهابانکبرخورد قاطع با 

موهوم و به تبع آن  یهادارایی یجادمنجر به ا یدر صنعت بانکدار یتعهد یناقص حسابدار یاز اجرا یشکالت ناشم -5

 است. یدهگرد موهوم یسودها

مشلکل دار مسلئله   یهلابانکبزرگ شلدن  یاجتماع یهاینههز یشو افزا یاز بانک مرکز هابانک یهااضافه برداشت -6

 ر است.کشو یدر صنعت بانکدار یمهم یاربس

و  یبانک مرکز یارز هایییر دارایاز محل تسع هابانک یهسرما یشافزا یرنظ یبا اقدامات موقت یفعل یتخروج از وضع -7

 .یستقابل درمان ن یو بانک مرکز یدولت یهابانک یتهاتر آن با بده

و  یعامات سلرجلامع و ملانع مشلتمل بلر اقلد یاسلتیبسلته س یلک ینتلدو یازمنلدن یبانکدار یحل مسائل و چالش ها -8

خصلوص الزم اسلت  یلندر ا  .باشلدمیو بودجله دوللت  ینظلارت  ،یارز  ی،پول یگذار یاستس یهاسازگار در حوزه

  .یردگ  صورت  ییهقضا  مقننه و یقوا یاز سو یجد یبانیپشت

اقدامات  رینظ یسود بانک  کاهش نرخ یبازار برا یصرف به روش ها یاتکا یادین،بدون انجام اقدامات و اصالحات بن -9

 راهگشا نخواهد بود. ی،بانک یندر بازار ب یفعاالنه بانک مرکز

ن مقاله تالش نمود تا یمؤثر، ا یو حل و فصل مال یک نظام مؤثر بازسازی فقدانن یبا توجه به مسائل مطروحه و همچن

 یات برخین تجربیو همچن  یالمللنیب یجاد نظامات مذکور را بر اساس استانداردها و نرم هایاستاندارد ا یهاچارچوب

از  یو درست یامر بتوانند با مطالعه آن درک واقع یاستگذار و متولیل قرار دهد تا مقامات سیه و تحلیکشورها مورد تجز

مقاله اهم اصالحات و  یحال در انتهایا یم مزبور بدست آورند و دانش موجود خود را ارتقا دهند. علیمفاه یو چگونگ یستیچ

 شنهاد نمود:یل پیتوان در موارد ذیرا م یجاد چنان نظامیا یازهاینشیپ

 یجهان ی( مطابق با استانداردهای)حل و فصل مال یبانک یجاد نظام خاص ورشکستگیا 

 در کشور  ین مقام مسوول حل و فصل مالییتع 

 یرانیا یهابانک یبرا یو حل و فصل مال یبازساز یهاه برنامهیته 
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 مربوط  یبرون مرز یهایهمکار یهاموافقنامه یت بحران و امضایریمد یهاگروه نقش در یفایا یجاد آمادگیا

 خاص یبه نهادها

 هابانکدر امر نظارت بر  یاقتدار و استقالل بانک مرکز یشافزا  

 و انحالل  یو ورشکستگ یحل و فصل مال  ی،مرتبط با بازساز ینقوان یجادو ا یفعل یبانکدار ینقوان  یروز رسان به

 یبانک
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