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 ي منتخبکشورهاي مرکزي هابانک نيقوانی قيتطبی بررس

 )ويرايش اول(

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده 

  ن یای از  ار ی بس  که یی است  هاشباهتو    ها تفاوتی  حاوی،  مرکزی  بانكدارعملكرد کشورهای مختلف در  

ی شناخت  ها روشی دارد. لذا یكی از  مرکز  بانک مرتبط با اداره    نیقواندر    شهیر،  هاشباهتو    زهایتما

 ی مرکزی است.  هابانک ی، بررسی تطبیقی قوانین مرکز بانکی مختلف اداره الگوها

بانک مرکزی   قانون  این گزارش  آذربايجان، گرجستان، افغانستان، ارمنستان،    کشور   14در 

مورد بررسی قرار گراته    ،، آمريكا و چينيلی، نروژمالزي، ترکيه، ش  سلند،عراق، نيوزلند، ژاپن، اي

جنبه    8از    نیقوان  ن یامنظور مقایسه هرچه بهتر قوانین این کشورها و دستیابی به نكات آن،  است. به

صورت    هاجنبهکدام از این  و مقایسه تطبیقی هر  اندگراتهمورد بررسی قرار    شده  ک ی تفكصورت مجزا و  به

 :گراته است

   ، اهداف بانک مرکزی .1

 مرجع پاسخگویی بانک مرکزی،   .2

   ،مدیره هیئت  ترکیب، دوره خدمت و شرایط ع ویت اع ای .3

   ،مدیرههیئت  عزل و نصب اع ای  .4

   ،رابطه بانک مرکزی و دولت .5

   ، ابزارهای سیاست پولی .6

   ،اضطراری ها در شرایط اعطای اعتبار به بانک  .7

   .ی ارزیاستگذار یس .8

  پولشویی   با  مبارزه   ،و انحيل  گزیر  ها،بانک   بر  نظارت  منااع،  تعارضمدیریت    نظیر  دیگری  موضوعات

 خواهد گرات. قرار  بررسی و بحث موضوعهای آتی این مرکز هلل در گزارشءاشاان نیز و...

 :شرح ذیل استبهدر حوزه قوانین بانک مرکزی  تجربه کشورها برآمده از بررسی  اهم نكات

اما اکثراً حداقل یک    ، عنوان هدف بانک مرکزی تعریف شده استدر غالب کشورها کنترل تورم به.  1

 اند.نظر گراته یا دو هدف دیگر نظیر رشد اقتصادی و ثبات مالی را نیز برای بانک مرکزی در

جمهور و مورد وزیر اقتصاد، یک مورد رئیس 2 مجلس، مورد  9 در بررسی مورد قانون 14 از بین .2

 شده است.  نییتع ،باید بدان پاسخگو باشد یمرکز بانک ی که عنوان مرجع یک مورد دولت به
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در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، پرداخت تسهیيت به دولت و خرید اوراق بدهی دولت در  .  3

بانک مرکزی    بهخدمات کارگزاری  ارائه  عاملیّت و  امّا    ،ممنوع شده استتوسط بانک مرکزی  بازار اولیه  

 دولت وجود دارد.توسط 

ت  ئطور مشخص عزل هی مرکزی، استقيل نیروی انسانی و به درخصوص استقيل بخشی به بانک  .  4

 مدیره بانک مرکزی نقش بسیار مهمی دارد که با مطالعه کشورهای مورد بررسی الگوهای زیر قابل احصا است:

 و چین  جمهور نظیر ترکیهتوسط رئیس  •

 توسط مجلس نظیر گرجستان و ارمنستان   •

 جمهور و تأیید مجلس نظیر آذربایجان، شیلی  به پیشنهاد رئیس  •

 مرجع دیگری نظیر دولت یا مجلس نظیر ژاپن  تأییدپیشنهاد سایر اع ای هیئت مدیره و  به  •

 ای نظیر نماینده ملكه یا پادشاه: نظیر نیوزلند و مالزیتوسط نهاد اراقوه  •

 وژ، آمریكا صرااً در صورت تحقق شرایط مشخص قانونی نظیر ااغانستان، عراق، نر  •

نفر و    12-5در کشورهای مختلف بین    بانک مرکزی  طور میانگین تعداد اع ای هیئت مدیره. به 5

 . است سال 14-3دوره ع ویت آنها بین 

با    انتخاب.  6 مختلف،  کشورهای  در  مدیره  هیئت  اع ای  انتصاب  صورت  هاروشو  متفاوتی  ی 

 تقسیم کرد: توان به سه دسته ها را می. این روشردیپذیم

جمهور یا وزیر مسئول درخصوص امور اقتصادی و تأیید مجلس نظیر  پیشنهاد رئیس  ع قوه مقننه:

 ارمنستان، آمریكا، چین، آذربایجان، گرجستان، ااغانستان، عراق، ژاپن و شیلی. 

 مالزی و نروژ.ای نظیر ملكه یا پادشاه نظیر انتصاب توسط نهاد یا اردی ارا قوه ای:ع نهاد اراقوه

 جمهور نظیر ترکیه، نیوزلند و ایسلند.توسط وزیر یا رئیس ع قوه مجریه: تعیین 

دهد در اغلب کشورها غیر از نیوزلند، چین، مالزی و  های مرکزی نشان میمطالعه قوانین بانک .  7

است که نرخ    بانک مرکزی است. البته در قانون شیلی اشاره شده   ژاپن تعیین هدف سیاست ارزی برعهده

ارز کاميً براساس توااق آزاد طراین باید تعیین شود و بانک مرکزی اقط وظیفه دارد که معاميت روز  

 قبل را اعيم کند.  

 

 مقدمه 

  مرکزی   هایبانک   قوانین  تطبیقی  مطالعه   به  که   است   هاییویرایش اول از مجموعه گزارش  گزارش،  این

  هایقصد دارد در ویرایش دیگر،  کشورهای  مطالعه   برعيوه  هاپژوهش  مرکزیاری خدا    به  و  پردازد می  دنیا

  را   پولشویی   با   مبارزه  گزیر،  ها، بانک   بر  نظارت  منااع،   تعارض   نظیر  دیگری  موضوعات   گزارش،  این  بعدی
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 دهد.   قرار  بررسی موضوع نیز

مطالعه    است که چرا این کشورها براین  شود ایاولین سؤالی که هر مطالعه تطبیقی با آن مواجه می

اند؟ مجموعه کشورهای انتخاب شده، شامل تعدادی از کشورهای درحال توسعه و توسعه  انتخاب شده

االمكان تورش  یااته و همچنین کشورهایی با نظام سیاسی و اقتصادی متفاوت است و این ترکیب حتی

ند. ازسویی کشور چین در این مجموعه وجود دارد  ک انتخاب کشورها در مطالعات تطبیقی را منتفی می

شود،  که یک کشور درحال توسعه تلقی میو شیلی    و ازسوی دیگر ایاالت متحده. در کنار کشور مالزی 

 عنوان یک کشور توسعه یااته در مجموعه کشورهای مورد مطالعه هستند. نیوزلند و نروژ نیز به

شفافبه تهیه  محدودیتتر شدن  منظور  این   ،گزارشهای  که  شود  اشاره  نكته  این  به  است  الزم 

و عنداللزوم به قانون اساسی کشورها  متمرکز بوده  گزارش صرااً بر مطالعه قانون بانک مرکزی این کشورها  

...که سایر قوانین این کشوررجوع کرده و در صورتی بانكداری  (  ها )مثيً قانون مالیه دولت و  به حوزه 

پرد پولی  مرکزی  بررسی عملكرد حكمرانی  است  است. طبیعی  نشده  دیده  گزارش  این  در  باشد  اخته 

و الزم است    کشورها صرااً با بررسی قوانین امكانپذیر نیست و اساساً موضوع این گزارش هم نبوده است

كه  . نكته دیگر این های آتی به ارزیابی عملكرد ساختارهای متفاوت بانک مرکزی پرداخته شوددر گزارش

همچون غالب مطالعات تطبیقی دیگر، این گزارش آخرین نسخه قوانین بانک مرکزی هریک از کشورها  

که تطورات قوانین یک یا چند کشور در طول زمان  است. این امكان وجود دارد را مورد مطالعه قرار داده  

 که خود موضوع گزارش مستقلی است. قرار گیرد بررسی  نیز مورد 

جمعدر   گزارش  اول  قوانین  بخش  مطالعه  ارمنستان  14بندی   3، ااغانستان  2، آذربایجان  1، کشور 

  14و نیوزلند   13ایسلند   12، شیلی  11، ایاالت متحده  10،چین  9، ژاپن  8،مالزی  7،نروژ  6،ترکیه  5،عراق  4، گرجستان 

دنبال  هترجمه قوانین کشورها برای عيقمندان و اارادی که ب  ، گزارشدر پیوست  خيصه شده است و  

اصلی شناخت    توانند صرااً با مطالعه بخشجزئیات بیشتری هستند آمده است، اما عموم مخاطبین می

 دست آورند.  مناسبی از چگونگی قانونگذاری درخصوص حكمرانی و عملیات بانک مرکزی به
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 بانک مرکزي   اهداف. 1

  له ئمستطبیقی قوانین بانكداری مرکزی بین کشورهای مختلف،    سهی مقاموضوعات در    نیترمهمیكی از  

ی مطالعه  مرکز  بانک اهداف    تیاولو  اتعدد  است.  موضوع مرکزی  هابانک   نیقوانی  قیتطبی  این  در  ی 

ی از این حیث، در راستای تدوین قانون بانكداری  مرکزی  بانكداری مختلف  الگوها ضمن استخراج    تواندیم

 مورد استفاده قرار گیرد. زین کشور مرکزی در 

اند. در متن قانون بسیاری از  های مرکزی موضوع مطالعه دارای اهداف چندگانه بودهتمامی بانک 

بین ثبات  شده و یا تصریح شده است که در صورتی که تعارضی    اولویتبندی کشورها اهداف بانک مرکزی  

قیمتی )کنترل تورم( و سایر اهداف بانک مرکزی از قبیل اشتغال و رشد اقتصادی وجود نداشته باشد،  

عنوان هدف دارای اولویت  کشور ثبات قیمتی را به 7را هم در نظر بگیرد. آنها  بانک مرکزی موظف است

 بوده است.   اولویتبندی های مرکزی ااقد اند و اهداف مابقی بانک خود تعیین کرده

 :زیر است یالگو سهاز  حاکی گزارشهای مرکزی موضوع این  طور خيصه مطالعه قوانین بانک به

 : نظیر ارمنستان، عراق و ترکیه اولویتبندیتعریف اهداف چندگانه متزاحم و . 1

خود بانک مرکزی یا  که  که به این معناست    اولویتبندی تعریف اهداف چندگانه متزاحم و عدم  .  2

 و چین.  ژاپن  ،را انجام خواهد داد نظیر آمریكا، نروژ اولویتبندیسیاستگذار این 

. تعریف یک هدف واحد برای بانک مرکزی )کنترل تورم(: البته هیچ یک از کشورهای موضوع بررسی 3

 توان به بانک مرکزی اتحادیه اروپا اشاره کرد. می   رای مثال اما ب   ،این گزارش مصداق این الگو نبودند 

 :  از عبارتند های مرکزی تعیین شده صورت پرتناوب برای بانک اهداای که به

 کشور   2کشور و حفظ ارزش پول    3، ثبات یا کنترل پولی در  شور ک   9در    ها مت ی ق   ی سطح عموم   ثبات    -

 کشور 10در  یا بانكی  مالی  ثبات   -

 کشور   8رشد اقتصادی و اشتغال در   -

 کشور  5ثبات نظام پرداخت در   -

ی کشورها  نیقواندر    تكرار  ثیازح مختلف  سطح    نییتعاهداف    اولویتبندی  ای  ثبات  شده، حفظ 

ی،  بررسمورد    قانون  14. از بین  است  ی مرکزیهابانک هدف    نیترمهمتورم    کنترل   ای   هامتی ق ی  عموم

ی تصریح  مرکز  بانک عنوان هدف  را به  هامتیقی  عموم کشور، حفظ ثبات سطح    9قانون بانک مرکزی  

  توانیم کهاند کرده  دیکأتی پول ثبات یا کنترل  تأمینی و ژاپن بر مالزنروژ،  نظیر کشورها سایر .اندکرده

همچنین شیلی و چین نیز به ثبات  .  کردی  تلق  هامتیقی  عمومثبات سطح    جاد یای  برای  امقدمه  را  آن

 هاست.اند که روی دیگر ثبات سطح عمومی قیمتارزش پول اشاره کرده

اما با    ،اندکشور رشد اقتصادی یا اشتغال را در زمره اهداف بانک مرکزی تعریف کرده  8اگرچه تنها  
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سیاستگذار اقتصاد کين  عنوان یک  ها، بانک مرکزی بهتوجه به ارتباط بین تولید و سطح عمومی قیمت

تواند  های بخش واقعی میگراتن شوك تواند وضعیت رشد اقتصادی و تولید را نادیده گیرد و نادیدهنمی

ها و کنترل  ها را نیز دچار اخيل نماید. از طرف دیگر ثبات سطح عمومی قیمتثبات سطح عمومی قیمت

 قتصادی بلندمدت خواهد شد.طور غیرمستقیم موجب اازایش رشد ا تورم خود به

اهداف  الف(  بخش  )با مطالعه جدول یک و عنداللزوم پیوست    ،دریاات جزئیات بیشتر و مقایسه بهتر

 امكانپذیر خواهد بود.  ( بانک مرکزی

 

 مختلف  يکشورها  در  يیپاسخگو  و   استقالل  اهداف، .1  جدول
 اولويت  داراي هدف اهداف  کشور 

 ارمنستان 

نظام پرداخت کارا، انتشار  ایجاد و توسعه    ثبات ها، ثبات مالی،  قیمت ثبات سطح عمومی  

گری گردش پول، مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،  پول داخلی و تنظیم 

 گذاری در بازار اوراق بهادار بخشی از ایجاد محیط امن برای سرمایه اطمینان 

 ها ثبات قیمت

 ها ثبات قیمت ثبات بانكی و نظام پرداختها، ثبات قیمت آذربايجان

 گرجستان 
ثبات و شفاایت نظام مالی و در صورت عدم تعارض با این اهداف،  ها، ثبات قیمت

 تسهیل رشد اقتصادی پایدار 
 ها ثبات قیمت

 افغانستان 
محور، در صورت عدم  اازایش نقدشوندگی و توانگری نظام مالی بازارها، ثبات قیمت

 کمک به رشد اقتصادیتزاحم 
 ها متیقثبات 

 عراق
محور و باثبات بازار  یو حفظ نظام مال جادی ا  ی،داخل یهامتیو حفظ ثبات ق تأمین

 در صورت عدم تزاحم کمک به رشد پایدار، اشتغال و رااه  ،یرقابت
 ی داخل یهامتیثبات ق

 نيوزلند 
مدت  ها در میان قیمت سیاست پولی در راستای ایجاد و حفظ ثبات سطح عمومی  

 و حمایت از حداکثر اشتغال پایدار، ثبات مالی و انتشار اسكناس و مسكوك 
 اولویتبندیااقد 

 اولویتبندیااقد  ی، ثبات نظام پرداخت و نظام بانكی و پول یاسكناس و کنترل ارز چاپ  ژاپن

 ايسلند 
های حمایت از سیاست ، و در صورت عدم تعارض با این هدف هامتیثبات ق تیتقو

 دولت، ثبات مالی و ... 
 ها متیثبات ق تیتقو

 اولویتبندیااقد  ی و ثبات مالی پولثبات  مالزي 

 ها متیحفظ ثبات ق ثبات قیمت و در صورت عدم تعارض با این هدف رشد و اشتغال  ترکيه

 اولویتبندیااقد  ثبات ارزش پول ملی و نظام پرداخت  شيلی

 نروژ
پرداخت کارا و ایمن، کمک به  ثبات نظام مالی و نظام  ی پولی و ارتقاحفظ ثبات 

 تولید و اشتغال باال و با ثبات 
 اولویتبندیااقد 

 اولویتبندیااقد  و نرخ بهره بلندمدت متعادل ها متیثبات ق ، یاشتغال حداکثر آمريكا 

 چين 
آن    ق ی از طر   ظ ثبات ارزش پول و حف   )در راستای   دولت   ی پول   است ی س   ی و اجرا   ن یی تع 

 ی و حفظ ثبات مال   ی مال   سک ی اصل ر   و  از بروز و حل   ی ر ی ، جلوگ ی( رشد اقتصاد   ی ارتقا 
 اولویتبندیااقد 

 تحقیق.  خذ:مأ

 

 . مرجع پاسخگويی بانک مرکزي2

باید به    بانک مرکزیی است که  یكی دیگر از سؤاالت مهم در طراحی ساختار بانک مرکزی، تعیین مرجع

است که  باشد  پاسخگوآن   اختيف  از موارد محل  برخی  و در  اهمیت  این جهت حائز  از  این موضوع   .
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نظر قرار    استقيل بانک مرکزی از دولت و سایر نهادهای درگیر با بودجه عمومی نیز باید مد ای از  درجه

له نبود، بانک مرکزی  ئمساز دولت  استقيل بانک مرکزی  سطحی از  تر اگر حفظ  عبارت روشنگیرد. به

می دستگاهنیز  سایر  همچون  بودجه توانست  و  برنامه  سازمان  ایران:  در  متناظر  )مثال  غیروزارتی  های 

عزل شود.    ، جمهور از ویجمهور پاسخگو باشد و در صورت عدم رضایت رئیسبه رئیس مستقیماً کشور( 

گراتن پاسخگویی   رنظ که در  یک ترازو هستند به این معنا  اما پاسخگویی و استقيل متعارض و دو کفه

بسیار دقیق و شدید یا ضمانت اجراهای محكم نظیر عزل برای هر نهادی، این نهاد را به مرجع پاسخگویی  

پولی و احتیاطی به بانک   سیاستگذاریکند. از طرای در صورت اعطای اختیارات مهمی نظیر وابسته می

توان مطمئن بود که این اختیارات در راستای  ، نمیهای محكمو ضمانت  مرکزی بدون پاسخگویی کاای 

درجاتی    توان در عین حفظ کار گراته شود. بنابراین محل نزاع اینجاست که چگونه میمنااع عمومی به

 استقيل، بانک مرکزی را پاسخگو ساخت؟از 

شود این است که شفاایت بانک مرکزی در سطوح مختلف  ال داده میؤاولین پاسخی که به این س

مردم»تعریف    و پاسخگوییبه  «عموم  مرجع  حدی  تواند  می  ،عنوان  و  تا  استقيل  بین  تعارض  این 

های مرکزی تنها به شفاایت عمومی بسنده نكرده و مقامات  پاسخگویی را حل کند. اما غالب قوانین بانک 

 اند.بانک مرکزی را به یكی از نهادهای زیر پاسخگو کرده

 مجلس. 1

 دولت. 2

 جمهور رئیس. 3

 وزیر اقتصاد . 4

جمهور و یک  مورد وزیر اقتصاد، یک مورد رئیس  2مورد مجلس،  9قانون مورد بررسی در    14از بین  

طور که اشاره شد برخی از  شده است. همان  ن ییتعی  مرکز  بانکیی  پاسخگوعنوان مرجع  مورد دولت به

و در قانون مرجع پاسخگویی    اند کتفا کردهدهی بانک مرکزی ا کشورها نیز در مقوله پاسخگویی به گزارش

 تعریف نشده است، شیلی ازجمله این کشورهاست.

  



 
 _____________________________________________________________________  

 

 

7 

 مرکزي   بانک  پاسخگويی  مرجع  .2  جدول
 مرجع پاسخگويی کشورها 

 مجلس  ارمنستان 

 جمهور یسئ ر آذربايجان

 مجلس  گرجستان 

 مجلس  افغانستان 

 مجلس  عراق

 وزیر اقتصاد  نيوزلند 

 مجلس  ژاپن

 مجلس  ايسلند 

 وزیر اقتصاد  مالزي 

 مجمع عمومی )دولت(  ترکيه

 در قانون تصریح نشده است  شيلی

 مجلس  نروژ

 مجلس  آمريكا 

 دولت چين 

 .همان خذ:أم

 

 ت مديره ئ. ترکيب، دوره خدمت و شرايط عضويت هي3

قانون بانک مرکزی کشورها، معموالً ترکیب و تعداد اع ای هیئت مدیره و سمت آنها در هیئت مدیره بانک 

 1مقاممتشكل از رئیس کل، چند قائم   -ی  مرکز  بانک تعداد اعضاي هيئت مديره  .  اند کرده   ن یی تع مرکزی را  

طور ، به است   نفر  12تا    5  مورد بررسی در این گزارش، بین  نی قوان در    -)غیراجرایی( و چندین ع و عادی

ع و برای هیئت مدیره در نظر   7کشور زیر    3ع و و    7کشور باالی    5ع و،    7کشور    5مشخص، تعداد  

 ت مدیره بانک مرکزی را در قانون تعیین نكرده است. ئ تعداد اع ای هی  نیز  چین  کشوراند.  گراته 

. متغیر استی مختلف  کشورها سال در تجارب    14تا    3بین    ،ت مديره اعضاي هيئ  تي عضودوره  

کشور شیلی و    2سال و    7یا    6کشور    3اند،  مدیره در نظر گراتههیئت    ساله را برای  5کشور دوره    6

  سال را برای اع ا در   5کشور ترکیه نروژ و مالزی دوره خدمت زیر    3سال و    14و    10ترتیب  آمریكا به

 قانون بانک مرکزی چین دوره خدمت را تعیین نكرده است.   اند.نظر گراته

برخی از کشورها دوره خدمت اع ای غیراجرایی بانک مرکزی را متفاوت و برخی دیگر دوره خدمتی  

طور مشخص در ترکیه، مالزی و نروژ دوره خدمت  به  2. اندبینی کردهمشابه با اع ای اجرایی برای آنها پیش

 

1. Deputy Governer 
شوند صادق نيست. یعنی این  موضوع درخصوص كشورهايي كه اعضاي اجرايي از ميان اعضاي غيراجرايي انتخاب مي   اين.  2

اما    ،ت مدیره نيز به اتمام برسد ئ عضویت آنها در هي ،دهد که پس از اتمام دوره خدمت اعضای اجرایی تفکيک زمانی معنا می 
س کل نباشد و به عضو غيراجرایی تبدیل شود دیگر این تفکيک معنایی پيدا  اگر پس از دوره خدمت اجرایی، فرد صرفاً دیگر رئي

ت مديره  ئ ساله رئيس كل بانك مركزي، فرد مزبور به عضويت خود در هي  4در آمريكا پس از اتمام دوره    رای مثالکند. ب نمی 
 دهد. ادامه مي
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اجرایی است و در مابقی کشورها دوره خدمت یكسانی برای این دو  اع ای غیر  اع ای اجرایی بیشتر از

 دسته از اع ا در نظر گراته شده است.

 

 ساختار حاکميتی بانک مرکزي در کشورهاي مختلف  .3  دولج
 طول دوره خدمت  ت مديره تعداد اعضاي هيئ کشور 

 سال  6 ع و دیگر  5نفر متشكل از رئیس، دو معاون و   8 ارمنستان 

 سال  5 1ع و از بیرون  2ع و دائمی و   4نفر متشكل از رئیس،  7 آذربايجان

 سال   7 ع و. 4نفر متشكل از رئیس، دو نائب رئیس و   7 گرجستان 

 سال  5 ع و.   5نفر متشكل از رئیس، نائب رئیس و  7 افغانستان 

 عراق
نفر    3مدیر ارشد و  3مقام، قائم  2نفر متشكل از رئیس،  9

 متخصص غیرکارمند در بانک مرکزی عراق
 سال   5

 سال  5 ع و غیراجرایی و رئیس کل  7و حداکثر  5حداقل  نيوزلند 

 سال  5 نفر  9 ژاپن

 سال  5 نفر  7 ايسلند 

 مالزي 
متخصص   8و حداکثر  5مقام، حداقل قائم  3رئیس، حداکثر 

 های مرتبطحوزه
 سال   3، نواب و اع ا 5رئیس کل 

 سال  3و اع ا  4رئیس کل    ع و  6رئیس و  1 ترکيه

 سال  10 نفر  5 شيلی

 سال 4سال و اع ا   6رئیس کل و نواب  نفر  11 نروژ

 سال   4نواب وی و  سال، رئیس کل   14اع ا  نفر  7 اياالت متحده آمريكا 

 تعیین نشده است. در کانون  در قانون آمده متشكل از رئیس کل و تعدادی نائب رئیس کل. چين 

 .همان خذ:أم

 

  طور همزمان مدیره بههیئت    اع ای   ع ویت همه   دیگر این است که در برخی از کشورها دوره  نكته

  ک در ی  رهیمد  ئتیهی  اع ا  بیترک  رییتغ، پس از تشكیل دور اول،  سازوکار  نیابا    .رسدبه اتمام نمی

  باره ک را یهیئت مدیره ی اع ای تمام  دی جدمجلس  ادولت ی  نكهیاگراته و خطر  ی صورتجیتدر  ندیاار

مدیره بانک  هیئت    . ازسوی دیگر رسوب دانش ضمنی با این ارایند در درون رودیم  ان یمدهد، از    رییتغ

همچنین،  تر خواهد بود.  اراهم  سیاستگذاری مرکزی اتفاق ااتاده و امكان استفاده از تجربیات گذشته  

می باعث  ع ویت  دوره  همزمانی  دنبالانگیزهشود  عدم  احتمالی  کوتاههای  منااع  زیان  کننده  و  مدت 

بلندمدت توسط اع ایی که در شرف خارج شدن از ع ویت هستند توسط اع ایی که دوره ع ویت آنها 

قوانین کشورها  برای رسیدن به این هدف  باقی است، کنترل شود.   تشكیل هیئت    دوره اول برای  در 

 

1. The Management Board shall be composed of Governor  of the Central Bank, 4 permanent 

members and 2 outsiders. 
توان حدس  جايي در قانون بانك مركزي آذربايجان مقصود از اعضاي دائمي و خارج از بانك مركزي توضيح داده نشده است مي 

 زد منظور اعضاي موظف و غيرموظف باشند. 
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 :شده استمدیره به دو روش عمل 

شوند دوره ع ویت متفاوتی در  ای که در دور اول منصوب میت مدیرهبرای هریک از اع ای هیئ  .1

سال و دو ع و دیگر به مدت    4سال، دو ع و دیگر به مدت    2شود مثيً، دو ع و به مدت  نظر گراته می

نمونه این کشورها  )ساله خواهند داشت  6مدیره همگی دوره خدمت هیئت  سال و از دور بعد تشكیل 6

 عبارتند از ارمنستان و عراق(. 

 ت یع ودوره  در پایان سال دوم و سال چهارم(    کشی در مقاطعی )مثيً. در دوره اول براساس قرعه2

آنها از نو شروع شود یا    تیع وتوانند مجدداً منصوب شوند و دوره  و می  رسد یم  ان یپابه    اع ا ی از  برخ

 مثال ایاالت متحده(.   رایباینكه ااراد جدیدی منصوب شوند)

مرکزی کشورها  عيوه بانک  قوانین  در  دوره خدمت،  و  تعداد  اعضاي بر  انتخاب  براي  شرايطی 

 در نظر گراته شده است که پرتكرارترین شرایط قانونی لحاظ شده در ادامه آمده است.   هيئت مديره

 هروند آن کشور بودن یكی از شرایط انتخاب در اغلب کشورهاست.  ش  ،نخست

 نیقوانی از  برخدر  که ی مربوطه ) دانشگاهالزم است تحصیيت و تخصص  ره یمد ئت یهع و   ، دوم

  يتیتحص  رینظی  یهاعبارتبه  گریدی  برخشده و در    دی کأت  حقوق  ای ی مال  ،اقتصادهای  رشتهمشخصاً بر  

 تخصص الزم بسنده شده است( را داشته باشد. ا مرتبط ی

اشاره    سلندیابه ارمنستان و    توانیم   مثالبه عنوان    کهاشاره شده است    زینتجربه ارد    به  ،سوم

  کل   سیرئ ط یشرای از  كهای مالی و مسائل اقتصادی و پولی را ی تجربه و مهارت کاای در اعالیت  که   کرد

 است.  کردهی  معرای مرکز بانک مقام و قائم

، اشخاص  هابانک شرط شده است عدم هر گونه وابستگی به    کشورها ی از  اری بسدر    که  ی چهارم مورد  

 دولت است تا استقيل بانک مرکزی از دولت و اشخاص تحت نظارت حفظ شود.  ا تحت نظارت ی

، عدم مشارکت سیاسی و عدم اشتغال به  هاحزبعدم اشتغال در بدنه مدیریتی    ،نیقوانی از برخدر  

عراق،    رینظشده است. بع ی دیگر از قوانین    حیتصردانشگاهی  -هر شغل دارای درآمد غیر از امور علمی 

تصمیمات بانک مرکزی و هیئت مدیره    نفعیذسببی با ااراد -شرط انتخاب را عدم هرگونه ارتباط نسبی 

 .  انددانسته

 .اندشدهطور تفصیلی در پیوست بیان این موارد به

 

 ت مديره ئ. عزل و نصب هي4

ترین  مدیره مهمهیئت    نصب و عزل اع ای  سازوکاری،  رکزم  بانک ی استقيل نیروی انسانی به  اعطادر  

اب و شرایط انتصاب اع ای هیئت مدیره، از  صنسبت به انت و شرایط آن،  شاخص و سنجه هستند و عزل

 ی برخوردار است. شتریباهمیت 
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این .  ردیپذیمی متفاوتی صورت  هاروشدر کشورهای مختلف، با    انتصاب اعضاي هيئت مديره 

 توان به سه دسته تقسیم کرد:را میها روش

جمهور یا وزیر مسئول در امور اقتصادی و تأیید مجلس  پیشنهاد رئیسانتخاب به    . قوه مقننه:1

 نظیر ارمنستان، آمریكا، آذربایجان، گرجستان، ااغانستان، عراق، ژاپن و شیلی.

 ای نظیر ملكه یا پادشاه نظیر مالزی و نروژ.انتصاب توسط نهاد یا اردی ارا قوه اي:. نهاد فراقوه2

 ور نظیر چین، ترکیه، نیوزلند و ایسلند. جمه توسط وزیر یا رئیس انتخاب. قوه مجريه: 3

بودن برخی از کشورها ای که باید در اینجا شفاف شود این ، نكتهبا توجه به ساختار دو مجلسی 

ست  ااتد؟ اهمیت پاسخ دادن به این سؤال از آنجاییب توسط کدام یک از مجالس اتفاق میاست که انتصا 

که در مجلس سنا سطح تجربه و تخصص اع ا باالتر از مجلس نمایندگان است و این مقوله بر سطح  

طور مشخص درخصوص محوریت دادن به قوه مقننه نیز  ثر خواهد بود. به ؤمدیره منتخب مهیئت  کیفی

 شود:  ها مشاهده میدر قوانین کشور الگوسه 

 . تأیید توسط مجلس سنا: آمریكا و شیلی 1

 . تأیید توسط هر دو مجلس: ژاپن2

 . ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، ااغانستان، عراق. تأیید توسط مجلس نمایندگان: 3

اهمیت بیشتری  آنها    مدیره بانک مرکزی نسبت به نصبهیئت    طور که اشاره شد عزل اع ایهمان

  ئت يهي  اعضاعزل  برای    سازوکارهای مرکزی حاکی از این است که پنج  دارد و مشاهده قوانین بانک 

 ی در تجارب کشورها وجود دارد: مرکز بانک  ره يمد

 و چین  جمهور نظیر ترکیه. توسط رئیس1

 . توسط مجلس نظیر گرجستان و ارمنستان 2

 جمهور و تأیید مجلس نظیر آذربایجان، شیلی  . به پیشنهاد رئیس3

 مرجع دیگری نظیر دولت یا مجلس نظیر ژاپن  تأیید . پیشنهاد سایر اع ای هیئت مدیره و 4

 ای نظیر نماینده ملكه یا پادشاه نظیر نیوزلند و مالزی . توسط نهاد اراقوه5

 نروژ، آمریكا . صرااً در صورت تحقق شرایط مشخص قانونی نظیر ااغانستان، عراق، 6

هایی در عزل اع ای اجرایی  شود وجود تفاوتنكته دیگری که از مطالعه قوانین کشورها حاصل می

 طوربهدر تجربه کشورها عزل اع ای اجرایی و  معموالً  مدیره بانک مرکزی است.  هیئت    و غیراجرایی

اجرایی طراحی شده  غیرتر و در برخی موارد متفاوت از اع ای  مشخص رئیس کل بانک مرکزی سخت

 توان به ارمنستان، شیلی و گرجستان اشاره کرد.  است؛ ازجمله این کشورها می

. کردی توجه مرکز بانک یی و استقيل پاسخگو  انیمبه تزاحم  دیباعزل   سازوکار نهیبه فیتعری برا

عنوان  به  ره یمد  ئتیهی  عن یی واگذار شود، یپاسخگوبه مرجع  هیئت مدیره  ی  اع ا عزل    کهیصورت در  
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ی  مرکز  بانک باشد، دولت خواهد توانست    جمهوررئیس  اریاختدر    زینباشد و عزل    پاسخگومثال به دولت 

از دولت از دست خواهد رات. اما اگر    رهیمد   ئت یه ، استقيل  طی شرا  نیادر    لكن  د ینما را به خود پاسخگو  

ی را نداشته باشد،  مرکز  بانک   رهیمد  ئتی هعزل    امكانباشد اما مجلس    پاسخگوی به مجلس  مرکز  بانک 

بودن  حداقل  رغمیعل از مرجع  مرکز  بانک یی، استقيل  پاسخگوی  اثربخش ی  یی حفظ خواهد  پاسخگوی 

استقالل    فيتضعيی و  پاسخگو  تيتقواستفاده از ابزار عزل موجب    که   کرد توجه    د یبا  ن یبنابراشد.  

 . شودی مي مرکز بانک

  های مدیره بانک مرکزی در اکثر قوانین بانک هیئت    بر این، شرایطی برای منعزل شدن اع ایعيوه

از  از: مجرم  هیئت    مرکزی در نظر گراته شده است. پرتكرارترین شرایط منعزل شدن  مدیره عبارتند 

سات، ناتوانی ذهنی یا جسمی در انجام  توسط دادگاه، غیبت بیش از حد مجاز در جلع و   شناخته شدن 

 وظایف و اعسار یا ورشكستگی به حكم دادگاه. 

  نیز  4در جدول  جزئیات تفصیلی مطرح شده در این قسمت در پیوست این گزارش آمده است و  

 است.  ارائه شده خيصه مطالب

 

 عزل و نصب اعضاي هيئت مديره  .4  جدول

 کشور 
 رئيس کل  معاونين رئيس کل نواب يا  غيراجرايی ياعضا

 عزل نصب عزل نصب عزل نصب

 توسط مجلس  توسط مجلس  توسط مجلس  توسط مجلس  توسط مجلس  ارمنستان 
توسط مجلس با  

 پنجم آراء سه

 آذربايجان
پیشنهاد 

جمهور و  رئیس

 تأیید مجلس 

پیشنهاد 

جمهور و تأیید  رئیس

 مجلس 

جمهور از  رئیس

 بین اع ا 

پیشنهاد 

جمهور و تأیید  رئیس

 مجلس 

جمهور از بین  رئیس

 اع ا

  پیشنهاد رئیس 

جمهور و تأیید  

 مجلس 

 گرجستان 
پیشنهاد 

جمهور و  رئیس

 تأیید مجلس 

 مجلس توسط 

توسط هیئت  

مدیره به  

پیشنهاد رئیس  

 کل

توسط هیئت مدیره  

به پیشنهاد رئیس  

 کل

جمهور  توسط رئیس

از میان اع ای  

 هیئت مدیره 

جمهور  رئیستوسط 

پیشنهاد هیئت  به 

 مدیره 

 افغانستان 
  پیشنهاد رئیس 

جمهور و تأیید  

 مجلس 

جمهور    توسط رئیس

صرااً با تحقق شرایط  

 قانونی 

  پیشنهاد رئیس 

جمهور و تأیید  

 مجلس 

جمهور    توسط رئیس

صرااً با تحقق شرایط  

 قانونی 

  پیشنهاد رئیس 

جمهور و تأیید  

 مجلس 

جمهور  توسط رئیس

صرااً با تحقق شرایط  

 قانونی 

 عراق

پیشنهاد 

جمهور و  رئیس

 تأیید مجلس 

جمهور  توسط رئیس

با تحقق شرایط   صرااً

 قانونی 

پیشنهاد 

جمهور و  رئیس

 تأیید مجلس 

جمهور  توسط رئیس

صرااً با تحقق شرایط  

 قانونی 

پیشنهاد 

جمهور و تأیید  رئیس

 مجلس 

جمهور  توسط رئیس

صرااً با تحقق شرایط  

 قانونی 

 نيوزلند 
وزیر  توسط 

 مالیه 

  ملكه نمایندهتوسط 

  تصویب با 1انگلیس 

پیشنهاد هیئت 

مدیره و تأیید  

 وزیر مالیه 

  ملكه نمایندهتوسط 

  تصویب با 3انگلیس 

پیشنهاد هیئت 

  مدیره و تأیید وزیر

 مالیه 

  ملكه نمایندهتوسط 

  تصویب با 4انگلیس 

 

1. General Governor 

3. General Governor 

4. Ibid. 
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 کشور 
 رئيس کل  معاونين رئيس کل نواب يا  غيراجرايی ياعضا

 عزل نصب عزل نصب عزل نصب

و به   1دولتهیئت 

 مالیه  پیشنهاد وزیر

و به   دولتهیئت 

 مالیه  پیشنهاد وزیر

و به   دولتهیئت 

 مالیه  پیشنهاد وزیر

 ژاپن
توسط دولت و  

 یید مجالس أ با ت

توسط وزیر مالیه یا  

کابینه دولت در  

صورت تحقق شرایط  

قانونی یا درخواست  

 هیئت مدیره 

توسط دولت و  

 یید مجالس أ با ت

توسط وزیر مالیه یا  

کابینه دولت در  

صورت تحقق شرایط  

درخواست  قانونی یا 

 هیئت مدیره 

توسط دولت و با  

 یید مجالس أت

توسط وزیر مالیه یا  

کابینه دولت در  

صورت تحقق شرایط  

قانونی یا درخواست  

 هیئت مدیره 

 عدم تصریح  توسط وزیر  عدم تصریح  توسط وزیر  -- -- 4ايسلند 

 مالزي 
توسط پادشاه  

به پیشنهاد  

 وزیر 

 توسط وزیر  پادشاه توسط 

وزیر در  توسط 

صورت تحقق شرایط  

 قانونی 

 پادشاه توسط  توسط پادشاه 

 جمهور رئیس جمهور رئیس -- -- دولت دولت ترکيه

 شيلی
پیشنهاد 

و   جمهوررئیس

 تأیید سنا 

جمهور  توسط رئیس

 و تأیید سنا 
-- -- 

توسط  

از   یجمهوراستیر

  ئتیه ی اع ا نیب 

 ره یمد

پیرو   جمهوررئیس

درخواست حداقل  

سه نفر از اع ای  

هیئت مدیره و تأیید  

 سنا 

 توسط پادشاه  نروژ
صرااً در صورت  

 تحقق شرایط قانونی 
 توسط پادشاه 

صرااً در صورت  

 تحقق شرایط قانونی 
 توسط پادشاه 

صرااً در صورت  

 تحقق شرایط قانونی 

 آمريكا 

توسط  

جمهور با  رئیس

مشورت و تأیید  

 سنا 

 عدم تصریح 

توسط  

با   جمهوررئیس

مشورت و تأیید  

 سنا 

 عدم تصریح 

  جمهور رئیستوسط 

با مشورت و تأیید  

 سنا 

 عدم تصریح 

 -- -- چين 
توسط  

 وزیر نخست
 وزیر نخستتوسط 

وزیر  پیشنهاد نخست

و تأیید مجلس و با  

 جمهور رئیسحكم 

 جمهور رئیستوسط 

 .همان خذ:مأ

 

 ي با دولت مرکز بانک. رابطه 5

. ارتباط دولت با بانک مرکزی در  ردیگیم بانک مرکزی با دولت، مورد بررسی قرار    رابطه در این قسمت  

 و ارائه خدمات مالی به دولت.  سیاستگذاریبندی و ارزیابی است: دو سطح قابل طبقه

 

 الف( سياستگذاري

معنای تعیین اهداف یا استفاده از ابزارها نقش  در این ارتباط باید مشخص شود که در سیاستگذاری پولی به 

 

1. by Order of Council: كند.يي دولت نيوزلند است كه مصوبات نيازمند مقرره را تصويب مي ت اجرائ مقصود هي  

 ت مديره وجود ندارد. ئ . در بانك مركزي ايسلند، هي4
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 های اقتصادی دولت دارد؟  ای در تعیین سیاست وظیفه   دولت چیست و همچنین بانک مرکزی چه 

  ، و چین  غیر از بانک مرکزی نیوزلند مورد بررسی،    های مرکزیتمامی بانک   سیاستگذاری در سطح  

در تعیین اهداف سیاست پولی استقيل دارند و صرااً در برخی از کشورها نظیر ژاپن و ترکیه وزیر مالیه  

بدون حق رأی در جلسات  ارائه هیئت    حق شرکت  برای  پولی  یا کمیته سیاست  مرکزی  بانک  مدیره 

 اتخاذ شده را دارد.  پیشنهاد یا درخواست تجدیدنظر در تصمیم

ی مرتبط با بانک  هاحوزهی به دولت در  دهمشورتغالب قوانین بانک مرکزی،  مقابل در    از زاویه

  غیر از آمریكا،   ی مورد بررسی هابرعهده این نهاد قرار داده شده است. در تمامی قوانین کشور  زینمرکزی  

 آذربایجان و ژاپن تصریح شده است که بانک مرکزی موظف است به دولت مشاوره دهد.   چین،

 

 دمات مالی به دولت ب( ارائه خ

دهد؟ این  در این سطح سؤال این است که بانک مرکزی کدامیک از خدمات مالی را به دولت ارائه می

پذیری از دولت  پذیری، عاملیت مالی در بازارهای مالی و ارائه تسهیيت است. سپردهخدمات شامل سپرده

تمامی کشورهای مورد مطالعه غیر از نیوزلند جزء وظایف  داری کشور در  و ارائه خدمات پرداخت به خزانه

 یا اختیارات بانک مرکزی قلمداد شده است.

برخيف سایر خدمات مالی و کارگزاری که در غالب کشورهای مورد مطالعه برای بانک مرکزی مجاز  

توسط بانک  پرداخت وام به دولت مرکزی و محلی    ، در اکثریت قریب به اتفاق قوانین بانک مرکزی   ، است 

دیگر خدمات    ، نویسی اوراق دولت ده است. خرید اوراق قرضه در بازار اولیه یا تعهد پذیره ش مرکزی ممنوع  

یک از کشورها بانک مرکزی موظف  مشخص در هیچ   طور به مالی است که در اکثر کشورها ممنوع شده است.  

در ژاپن، مالزی و آذربایجان  مدت و با  صورت کوتاه حتی به   به پرداخت تنخواه یا وام  وثیقه نیست و صرااً 

باشد. در قانون  پرداخت وام به دولت در حدودی که مجلس یا قانون بانک مرکزی تعیین کرده است، مجاز می 

 نیوزلند و آمریكا حكمی ناظر به ممنوعیت پرداخت تسهیيت به دولت تصریح نشده است. 
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 پرداخت تسهيالت به دولت  .5  جدول
 به دولت التيتسهي پرداخت استثناموارد  دهی به دولت وام کشور 

 ارمنستان 
هر گونه پرداخت اعتبار مستقیم و غیرمستقیم به  

 های دولتی ممنوع است دولت و دستگاه
- 

 آذربايجان
مستقیم  طوربهپرداخت کند که هایی نباید وام

 کسری بودجه را پوشش دهد 

ماهه   6تنخواه با وثیقه گراتن اوراق بهره دار دولت و سررسید 

 بودجه دولت در سه سال گذشته میانگین  درصد  3تا سقف 

 - بجز پرداخت سود سهام نباید به دولت وام دهد  گرجستان 

 _ گونه وامی پرداخت کند تواند هیچنمی افغانستان 

 عراق
گونه پرداخت اعتبار به دولت و نهادهای  منع هر

 دولتی
 

 عدم تصریح  عدم تصریح  نيوزلند 

 ژاپن
پرداخت وام بدون وثیقه یا خرید اوراق بهادار  

دولت ملی در بازار اولیه تا سقفی که مجلس  

 کند مجاز است. تعیین می

-- 

 _ ممنوعیت اعطای وام  ايسلند 

 مالزي 
پس از سال مالی  مجاز با سررسید نهایتاً سه ماه 

 درصد درآمدهای بودجه. 5/12دولت و تا سقف 
-- 

 _ مجاز نیست  ترکيه

 در شرایط عادی مجاز نیست  شيلی
در صورت جنگ یا احتمال جنگ با کشور خارجی و تصویب  

 عالی امنیت ملی شورای

 عدم تصریح  عدم تصریح  آمريكا 

 عدم تصریح  ممنوع  چين 

 .همان خذ:مأ

 

 یپول. ابزارهاي سياست 6

کلی سیاستگذاری   طور به های مرکزی است.  ترین وظایف بانک ترین و اصلی سیاستگذاری پولی یكی از مهم 

های پولی با استفاده از توان تأثیرگذاری بر اهداف عملیاتی نظیر نرخ بهره بین بانكی یا رشد کل پولی را می 

 اهداف بانک مرکزی   تحققابزارهای سیاست پولی نظیر عملیات بازار باز، نسبت ذخایر قانونی و ... در راستای  

باشد،   کرده عنوان هدف عملیاتی خود انتخاب  ی، رشد پایه پولی را به مرکز  بانک مثال، اگر  رای  تعریف کرد. ب 

آوری پایه پولی با اروش اوراق بهادار اقدام به جمع   ،از نرخ رشد هدف رشد پایه پولی اراتر راتن  در صورت 

و با کاهش شتاب   ااته ی  کاهش  يتی تسهی  اعطای  برا ها  بانک   کند و به همین علت، منابع در دسترس می 

 است یس ی  ابزارهاترین  . مهم کند ی م   دا ی پ  کاهش   ز ی ن تبع آن تورم  اقتصاد و به   کل ی  تقاضا  ، يتی تسهپرداخت  

سپرده عبارتند از : عملیات بازار باز، تعیین نسبت    شوند ی م   کارگراته ی به مرکزی  ها بانک توسط    که ی  پول

 . ها بانک سپرده از  رش ی پذ و ها  بانک   به  مند قاعده  يت ی تسه قانونی، اعطای  

ی، مرکز   بانک و اروش اوراق بهادار توسط    د یخر ابزار سیاست پولی است و به    نی تر مهم عملیات بازار باز  
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و عرضه   شود ی ممبادله  ها  بانک   ی(، توسطپول  ه ی پای )مرکز   بانک   ری ذخا ی،  بانكن ی ب. در بازار  شود ی م اطيق  

ی مرکزی هابانک .  کند ی می تعادلی را تعیین  بانك ن ی بی، میزان نرخ بهره  بانك   نی ب در بازار    ری ذخا و تقاضای  

ی را از طریق خرید )اروش( بانك ن ی بهای پولی انبساطی )انقباضی(، نرخ بهره  یاست منظور اجرای سدنیا به 

از قبیل   سک یر کم اوراق معتبر و    دیخر .  دهندی مکاهش )اازایش(    بازار باز،  اتیعمل همان    ای یبدهاوراق  

بازار باز، این امكان را   اتیعمل ( در قالب  ر یذخااوراق دولت در مقابل پرداخت پول پرقدرت بانک مرکزی )

 ی انقباضی را از طریق اروش اوراق، انجام دهد. ها ات یعمل که در صورت نیاز، بتواند    دهدی م به بانک مرکزی  

  ابزارهایی این است که بانک مرکزی چه  ترین سؤالی که درخصوص عملیات بازار باز وجود دارد  مهم

 تواند مبنای معاميت عملیات بازار باز قرار دهد؟ را می

  بانک  ا محدود به اوراق دولت یمعموالً  ،  شوندیم ی مرکزی خریداری  ها بانک که توسط    ابزارهای مالی 

ارزهای خارجی معتبر  )ضمانت شده توسط دولت(  سک یر کمی و یا اوراق  مرکز   البته هستند.    و نهایتاً 

قانون بانک مرکزی کشورهای ژاپن، ایسلند، ارمنستان، آمریكا و شیلی اختیار خرید و اروش اوراق بهادار  

داده را  بانک مرکزی  و  از دولت  غیر  نهادهایی  اوراق منتشر شده توسط  تعیین مصادیق  نیز  ترکیه  اند. 

 مدیره بانک مرکزی نهاده است.هیئت  یارعملیات بازار باز را به اخت

خصوص  تعیین نسبت سپرده قانونی یكی دیگر از ابزارهای سیاست پولی است و سؤال مهم در این 

 ای برای آن تعیین کرده است یا خیر؟ یا محدوده این است که آیا قانون، نسبت و 

قانونی، در هیچ قوا  در تجارب کشورهای مختلف نسبت سپرده  نین مشخص نشده است و یک از 

است. از میان کشورهای موضوع بررسی صرااً    شده   داده عهده هیئت مدیره بانک مرکزی قرار  تعیین آن بر

در نیوزلند بر تودیع سپرده قانونی و سازوکار آن تصریح نشده و در شیلی بر نرخ ذخیره قانونی سقف قرار  

 داده شده است.

در  ی عملیات بازار باز و تعیین نسبت سپرده قانونی  هاشبخدر    تریلیتفص  طوربهتجارب کشورها  

 . دشویمبیان پیوست 
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 سياستگذاري پولی بانک مرکزي در کشورهاي مختلف  .6  جدول
 هاي قانونی نسبت سپرده عمليات بازار باز ابزارهاي مالی موضوع کشور 

 بانک مرکزی در اختیار   ی مال یاوراق بهادار معتبر در بازارها  ریسا   نیو همچن یاوراق بهادار دولت ارمنستان 

 آذربايجان

 اوراق بهادار  و  اوراق بهادار دولت

 بانک مرکزی 

 ی خارج ی ارزها سایر و همچنین

 هیئت مدیره بانک مرکزی 

 در اختیار بانک مرکزی  مرکزی  راق بانک و اوراق دولتی و ا گرجستان 

 در اختیار بانک مرکزی  یا ارز خارجی قابل تبدیل به پول ااغانستان اوراق دولتی   افغانستان 

 در اختیار بانک مرکزی  بانک مرکزی، ارزهای خارجیاوراق دولت و   عراق

 عدم تصریح در قانون  عدم تصریح در قانون  نيوزلند 

 ژاپن
اوراق بهادار    مرکزی،ی ازجمله اوراق بانک زنچانهقابل  یابزارها گر یو د  یتجار اسناد

 ک یثبت الكترون  یمطالبات دارا ای  قرضه  اوراق  ر یو سا  یدولت مل
 در اختیار بانک مرکزی 

 در اختیار بانک مرکزی  بدون ریسک و سایر اوراق بهادار   ، بانک مرکزی اوراق بهادار دولت ايسلند 

 در اختیار بانک مرکزی  بانک مرکزی اوراق    خزانه و سنادا مالزي 

 ترکيه
 ارز خارجی، اوراق بهادار یا سپرده لیر  

 برعهده بانک نهاده شده است(  هریک از این ابزارها  )تعیین مصادیق 
 در اختیار بانک مرکزی 

 ها و مؤسسات مالی اوراق بانک مرکزی و اوراق تجاری منتشر شده توسط بانک شيلی

سقف ذخیره در اختیار بانک مرکزی،  

سپرده  برای  تعهدات ها  قانونی  و 

سایر   40دیداری   برای  و  درصد 

 درصد است  20ها و تعهدات  سپرده 

 آمريكا 

 اوراق قرضه و اوراق ایاالت متحده 

( قانون وام مالكان مسكن  4اوراق قرضه منتشر شده تحت احكام بخش )ج( ماده ) 

 ماه از سررسید آنها از زمان خرید باقی باشد  6که تا سقف 

( با سررسید  warrants)  اسناد، اوراق، اوراق قرضه درآمدی و اسناد عندالمطالبه 

های مطمئن در  وری مالیات یا درآمدآبینی جمعبر پیشکه مبتنیماه  6کمتر از 

های در ها، کشور، منطقه، تقسیمات سیاسی یا شهرداریآینده توسط هریک از ایالت

 شده باشد مناطق ایاالت متحده منتشر 

هیئت مدیره بانک   در اختیار

 مرکزی  

 بانک مرکزی   در اختیار اوراق قرضه دولت مرکزی و سایر اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه مالی، ارز خارجی  چين 

 .همان خذ:أم

 

 در شرايط اضطراري ها بانک  به. اعطاي اعتبار 7

ی عملیات بازار باز از طریق خرید و اروش اوراق قرضه معتبر، در شرایط بحرانی تعدیل  هایریگسخت

کهدشویم بحرانی  شرایط  در  نقدشوندگی ها  بانک   .  بحران  بهه روب  1با  هستند،  نظام  رو  حفظ  منظور 

گیرد؛ در ادبیات این موضوع به آخرین  ها در نظر میبانک مرکزی تسهیيت مالی برای بانک  2هاپرداخت

بر تعیین مرجع  عيوه  ، . قوانین کشورها درخصوص اعطای این اعتبارشودیمشناخته    3دهنده قرضملجأ  

 

1. Illiquidity 

2. Payment System 

3. The Lender of Last Resort 
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شرایط و ضوابطی برای دریاات این اعتبار تعیین کرده است تا بانک مرکزی نتواند به هر    ،گیرتصمیم

 رداخت کند.بانكی و با هر شرایطی تسهیيت اضطراری پ

ااغانستان،    ، لكن مدیره بانک مرکزی استهیئت    خصوصگیر در اینها مقام تصمیمدر غالب کشور

  .7 جدول  در   وزیر است.وزیر مالیه یا نخست ،گیراستثنا هستند و مقام تصمیم از این قاعده عراق و ژاپن 

  تعیین سقف سررسید   ،است. پرتكرارترین ضوابط  بیان شدهخيصه  صورت  بهقوانین کشورها  و  ضوابط  

تواند این  هستند، به این معنا که بانک مرکزی در صورتی می  مؤسسه سيمت مالی  شرط  و    تسهیيت 

ای سالم است و امكان تداوم  تسهیيت را به بانک پرداخت کند که مطمئن باشد بانک از حیث ترازنامه

 مقطعی است. ، وجود آمدهبه حیات آن وجود دارد و مشكل نقدینگیِ

 

 در شرايط اضطراري   هااعطاي اعتبار به بانک  .7  جدول
 گيرتصميم ضوابط  کشور 

 ارمنستان 
با و یا بدون ضمانت  عطای وام با ضمانت ا

 سال  5ماهه ولی قابل تمدید تا  6سررسید 
 مدیره هیئت 

 آذربايجان
و قابل   ماه 6با سررسید حداکثر های  وام

 تمدید حداکثر دو روز کاری 

 مدیره هیئت 

ناظر بر   مقام روزه به پیشنهاد  دوتمدید 

 ی و تأیید هیئت مدیره مال ی بازارها

 گرجستان 

، نرخ  ماه 3جدید با سررسید حداکثر های وام

ت مین  ، بهره حداقل به میزان سقف کریدور

توسط وزارت مالیه، داشتن برنامه احیا،  

 اضاای توسط بانک مرکزی های نظارت

 مدیره هیئت 

 افغانستان 
مگر   قی وثاارائه   با  هماه  3سررسید حداکثر 

 در شرایط حساس 
 وزیر مالیه 

 عراق

ای  امهنبانک مرکزی ضمانتبه   مالیه  ریوز

بازپرداخت   یصورت کتب بدهد و طی آن به

 .باشدکرده  نیوام را ت م

 وزیر مالیه 

 بانک مرکزی  -- نيوزلند 

 وزیر و وزیر مالیه نخست -- ژاپن

 ها رئیس کل و قائم مقام حداقل نسبت کفایت سرمایه  ايسلند 

 مدیره هیئت  -- مالزي 

 مدیره هیئت  -- ترکيه

 بانک مرکزی  روزه  90برای بازه حداکثر   نهایتاً شيلی

 بانک مرکزی  -- نروژ

 آمريكا 
 امكان تداوم حیات بانک 

نباید در طول مانده بدهی بانک از این محل  

 روز مثبت باشد. 60روز در بیش از   120هر 

 اع ای هیئت مدیره 

 بانک مرکزی  سال تا سقف سررسید یک چين 

 .همان خذ:مأ
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  يارز . سياستگذاري8

کار    ارزی )میخكوب یا شناور و ...(، تبیین تقسیمارزی شامل تعیین نظام    سیاستگذاریبسیاری از ابعاد  

سیاست تعیین  ارزیدرخصوص  مداخيت  و  ارز  بازار  در  مقرراتگذاری  ارزی،  بانک   ، های  قانون  های  در 

شود. در این قسمت، به مقایسه برخی از جزئیات در کشورهای تحت بررسی  مرکزی تعیین تكلیف می

 پرداخته خواهد شد.  

کند این است که  بانک مرکزی مشخص میای که درباره سیاستگذاری ارزی، قانون  لهئاولین مس 

اقتصاد یا    هدفگذاري ارزيتعیین   آیا وزیر  نهاد است؟    کننده هدف کلی دولت تعیین  طوربهبا کدام 

 عهده بانک مرکزی قرار دارد؟  سیاست ارزی است یا این وظیفه بر

بانک  قوانین  مطالعه  این سؤال،  با  ارتباط  نشان میدر  مرکزی  اغلب  های  در  از  دهد  غیر  کشورها 

مالزی و ژاپن تعیین هدف سیاست ارزی برعهده بانک مرکزی است. البته در قانون شیلی    چین،  نیوزلند،

اشاره شده است که نرخ ارز کاميً براساس توااق آزاد طراین معامله باید تعیین شود و بانک مرکزی اقط  

ک از کشورها نیز بانک مرکزی مكلف به  ی در هیچوظیفه دارد که نرخ معاميت روز قبل را اعيم کند.  

 خرید ارز دولت یا بخش عمومی نشده است. 

نرخ هدف را   اقتصاد  نكته دیگری که ذکر آن خالی از لطف نیست این است که در نیوزلند که وزیر

کند، اگر رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز اعيم شده ازسوی وزیر را برای مداخيت بانک مرکزی تعیین می 

ی ضمن اعيم مخالفت با دستورالعمل کتب  در قالب نامه   تواندی م  ، مغایر با اهداف سیاستی بانک مرکزی بداند

 دستیابی  مذکور و اعيم عدم امكان تحقق اهداف سیاستی تقاضای بازنگری بدهد. وقتی نامه ارسال شود، 

بر این کلیه سود و زیان وه نیست. عي   ضروری   سیاستی برای بانک و کمیته سیاست پولی   سایر اهداف  به 

نزد دولت واریز می  بانک مرکزی به حسابی  ارزی  از معاميت  بایدحاصل  هرگونه   زیان   مبلغ  شود، وزیر 

 ی دولت به بانک مرکزی بپردازد. ها حساب را از   ( محقق شده یا نشده)  مبادالت ارز خارجی 

ارزيدرخصوص   یا    ،عمليات  ارزی  مداخيت  راستای  در  مرکزی  بانک  که  ارزی  مالی  ابزارهای 

د و در  شواحصا میقانون بانک مرکزی  در  استفاده کند  آنها    تواند ازالمللی کشور مینگهداری ذخایر بین

 خصوص اختيای بین کشورها نیست. این

اش نگهداری نماید نیز نكاتی در که بانک مرکزی باید در ترازنامه   المللی ذخاير بين درخصوص سطح  

ااغانستان بانک   و   قوانین کشورها وجود دارد که بیان آن آموزنده است. در برخی از کشورها نظیر آذربایجان

مرکزی موظف شده است که ذخایر را در سطحی که برای اهدااش و ایفای تعهدات کشور کاای است حفظ 

المللی کشور را برای ایفای تعهدات و نیل به اهداف بانک مرکزی ناکاای که ذخایر بین صورتی   کند و در

 ای رسمی به مقامات اجرایی گوشزد کرده و راهكارهای پیشنهادی خود را مطرح کند. بداند آن را در نامه 
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کند  لمللی تعیین میابرای ذخایر بین  یا بازه مجاز  سطوح کمی   ،مسئول بازار ارز  ،در برخی از کشورها

 نگه دارد.   سطح آن بازه یا  در و بانک مرکزی موظف است سطح ذخایر را 

ارزی، نگهداری ذخایر   سیاستگذاری ترجمه قانون کشورهای موضوع مطالعه درخصوص   پیوستدر  

 المللی و معاميت مجاز ارزی آمده است. بین

 

 مسئوليت بازار ارز  .8  جدول

 ارزي  سياستتعيين هدف  کشور  رديف 

 بانک مرکزی   ارمنستان  1

 بانک مرکزی  آذربایجان  2

 مرکزی  بانکهیئت مدیره  گرجستان  3

 بانک مرکزی با مشورت وزارت مالیه  ااغانستان  4

 بانک مرکزی  عراق 5

 وزیر مالیه   نیوزلند  6

 وزیر مالیه  ژاپن  7

 بانک مرکزی  ایسلند  8

 تعیین رژیم توسط وزیر و اجرایی کردن آن با بانک مرکزی   مالزی  9

 بانک مرکزی  ترکیه 10

 نرخ شناور کامل و اعيم نرخ معاميت روز قبل توسط بانک مرکزی  شیلی 11

 بانک مرکزی  نروژ  12

 بانک مرکزی  آمریكا  13

 دولت چین 14

 .همان خذ:مأ

 

 موضوعات کالن در اداره بانک مرکزي  . 9

های مختلف هستند و در  مرکزی متأثر از بخش  آنجایی که برخی از موضوعات مهم در حكمرانی بانک از  

به آنها    و بخش بعد  بندی نیستند در این بخش این گزارش قابل دسته  9الی    2های  بندی قسمتطبقه

ازپرداخته می این موضوعات عبارتند  بانک مرکزی  :شود.  از    از  استقيل  بانک مرکزی  استقيل  دولت، 

 گیری بانک مرکزی. و ساختار تصمیم شبكه بانكی 

 

 از دولت  مرکزي بانک استقالل  (الف

های اخیر تولید شده درخصوص استقيل بانک مرکزی از دولت ادبیات نظری و تجربی مفصلی در دهه 

است. دلیل اهمیت یااتن این موضوع آن است که دولت، در صورت سلطه بیش از حد بر بانک مرکزی، 

مخارج خود   یتأمین مال   ی،پول ه ی پا   ش ی داده و با اازا   تی سرا   ی بودجه خود را به بانک مرکز  ی کسر  تواند ی م 

 ، دولت از    یاست که در صورت عدم استقيل بانک مرکز  ییها م سیاز مكان   یكیکانال    نی . اد ی نما   تی ری را مد 
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 لی دخ   ی نهادها  ر ی مشهور است. سا  1یو به سلطه مال  کندی خود دور م  ی اصل  ف ی وظا   یفا یا   از  را  یبانک مرکز 

خاطر الزم است استقيل بانک   ن ی باشند به هم  ی سلطه مال  ی ر ی گمنشأ شكل   توانند ی م   زی بودجه ن   می در تنظ

 حفظ شود.  زی بودجه دولت است ن   کننده ب ی مجلس که تصو   ر ی نهادها نظ  نی از ا   یمرکز 

ثر بانک  ؤمانع نظارت م  تواندیعدم استقيل از دولت م  ،باشند  یدولتها  بانک   از  یکه برخ  یطیدر شرا

دچار اشكال و خدشه    زیرا ن  یثبات مال  تأمین  فهیوظ   یفای هم باشد و عميً ا  یدولت   یهابانک بر    یمرکز

  یی از دولت در کشورها  یاستقيل بانک مرکزایجاد سطحی از  بر ضرورت    ی گرید  لیدل  زیمورد ن  نی. ادینما

 . دارند وجود  یدر نظام بانك   یدولت   یهابانک است که 

مختلفی دارد که تجربه کشورها در هریک از شقوق در    ی مرکزی از دولت شقوق و اجزا   استقيل بانک 

های این  تمامی قسمت   یک یا چند قسمت از این گزارش موضوع بررسی قرار گراته است. لذا پس از مطالعه 

  از دولت   بندی درخصوص استقيل بانک مرکزی گزارش، الزم است با ترکیب مباحث مطرح شده یک جمع 

 مختلف موضوع استقيل بانک مرکزی در کنار هم قرار گیرد.   ی ها صورت گراته و اجزا ر هریک از کشور د 

 2: شرح زیر هستندبهاز دولت های استقيل بانک مرکزی مختلف و زیربخش یاجزا

مرکزی    استقيل تصریح شده در قانون که مداخله سایر قوا و نهادها در بانک   استقيل نهادی:  (الف

 کند. را ممنوع می

استقيل در عزل و نصب مدیران ارشد بانک مرکزی از دولت که خود   :انسانی  نیروی  استقيل   ( ب

 ها( است. شامل سازوکار عزل و نصب یا طول دوره خدمت )متناسب با دوره دولت

آیا بانک مرکزی امكان هداگذاری را دارد یا هدف توسط وزیر یا دولت    :هداگذاری  در  استقيل  (ج

 شود.تعیین می

کارگیری ابزارهای الزم برای رسیدن به اهداف  بانک مرکزی امكان به  یا عملیاتی:  ابزاری   استقيل  ( د

 خود را دارد یا خیر؟ 

استقيل بودجه بانک مرکزی از بودجه دولت و عدم وابستگی در منابع مالی به    :مالی  استقيل   ع(ه

 دولت و همچنین ممنوعیت تأمین مالی دولت توسط بانک مرکزی یا استقراض دولت از بانک مرکزی.

به موجب استقيل قانونی، بانک مرکزی شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارد    :قانونی  استقيل   (و

 های حقوقی وارد شود. دهد رأساً توااقنامه ام ا کند یا در دعویمیکه به وی اجازه 

 کند:اوق در کشورهای مختلف را خيصه می  یجدول زیر وضعیت استقيل در هریک از اجزا
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2. https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/ecb_independent.en.html 
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 کشورها  تجربه   در  مرکزي  بانک   استقالل   .9  جدول

 متناظر شاخص نوع استقالل 
 در متناظر قسمت

 گزارش 

  در را  مربوطه استقالل که هايیکشور

 اند«»نكرده بينیپيش قانون متن

 و نیوزلند  آمریكا  مالزی،  چین، ایسلند،  قسمت )ج( بخش پیوست  قانون   متن در استقيل تصریح نهادي

 انسانی نيروي

  نصب و عزل اختیار دولت در 

 مدیران 

و قسمت )ز( و   5بخش 

 )ح( بخش پیوست 
 ترکیه  و ایسلندچین، 

هیئت بیش   خدمت دوره طول

 سال   4از 

(  ع ( و قسمت )ه4بخش ) 

 بخش پیوست 
 نروژ   و مالزی ترکیه،

  در

 هدفگذاري 

 پولی
  انتخابتصریح واگذاری  عدم

 به شخص ثالث در قانون  هدف

( و  6( و )3)،  (2بخش ) 

 بخش پیوست.  قسمت )أ(
 نیوزلند چین و 

 ارزي 
  این واگذاری  تصریح عدم

 قانون  در  ثالث شخص به  وظیفه
 چین ( و قسمت )ف( 9بخش ) 

يا   عملياتی

 ابزاري 

 پولی
  این واگذاری  تصریح عدم

 قانون  در  ثالث شخص به  وظیفه
 -- ( 7و ) (6بخش ) 

 ارزي 
  این واگذاری  تصریح عدم

 قانون  در  ثالث شخص به  وظیفه

( و قسمت )ص(  9بخش ) 

 و )ق( 
-- 

 دولت  مالی تأمین مالی 
( و قسمت )ع(  6بخش ) 

 بخش پیوست 
 نیوزلند  و ژاپن   مالزی،

 قانونی
  درحقوقی   استقيل تصریح

 قانون  متن
 مالزی  و ژاپن   چین، نیوزلند،  قسمت )ج( بخش پیوست 

 .همان خذ:مأ

 

بانک مرکزی   آمد  از دولت  البته تمامی شقوق استقيل  به میان  آنها سخن  از  که در جدول اوق 

از دولت نیستند. در مطالعاتی که میزان    لدارای اهمیت یكسانی در استقي بخشیدن به بانک مرکزی 

ها  کنند ضرایب متفاوتی به هریک از این شاخصگیری میرا اندازهاز دولت  استقيل قانونی بانک مرکزی  

ترتیب باالترین ضرایب را به  1مثال کوکرمن  رایداده شده است. باز دولت  استقيل بانک مرکزی    یو اجزا

اس )به  کل  رئیس  )%   20تقيل  عملیاتی(  و  اهداف  )تعیین  سیاستگذاری  در  استقيل  تصریح  15%(،   ،)

دهی بدون  ممنوعیت وام  (،% 15دار بانک مرکزی )عنوان تنها هدف یا هدف اولویتهداگذاری تورم به

)نرخ، سررسید، میزان(،  (، تعیین شرایط  % 10دهی با وثیقه به دولت )(، ممنوعیت وام%15وثیقه به دولت )

(، وضع محدودیت  % 5(، امكان دریاات وام توسط دولت مرکزی یا همه سطوح دولت )%10های دولت )وام

%(، ممنوعیت   5/2های دولت )نرخ بهره وام%(،   5/2های دولت )%(، سررسید وام 5/2دهی به دولت )بر وام

تر کوکرمن درمجموع،  عبارت روشن%( داده است. به 5/2بانک مرکزی از خرید اوراق دولت در بازار اولیه )

وزن   دولت  از  مالی  استقيل  وزن    50به  انسانی(  )نیروی  کل  رئیس  استقيل  درصدی،    20درصدی، 

 درصدی داده است.  15درصدی و هداگیری تورم وزن  15استقيل در سیاستگذاری پولی وزن 

 

1. Mesuaring  Independence of Central Banks and its Effects on Policy Outcomes(1992); Alex 

Cukierman; the World Bank Economic Review. 
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وجود  از دولت  استقيل بانک مرکزی    ی دهی به اجزا البته اشكاالت جدی درخصوص این شیوه از وزن 

در عرض یكدیگر نیستند و برخی از آنها ارتباط  از دولت  دارد. به این معنا که این اجزا استقيل بانک مرکزی  

طولی با یكدیگر دارند و به جای جمع هریک از ضرایب باید وزن برخی از اجرا را در اوزان دیگر ضرب کرد.  

دهی به  انک مرکزی در سیاستگذاری از دولت استقيل کامل داشته باشد یا تعیین شرایط وام مثال اگر ب   رای ب 

درستی تعریف نشده باشد و هیئت  دولت کامًي در اختیار بانک مرکزی باشد اما استقيل نیروی انسانی به 

  دهی و ... مدوام مدیره بانک مرکزی بیم عزل داشته باشند ميحظات دولت در تعیین اهداف، تعیین شرایط 

رسد  نظر می نظر قرار خواهد گرات و عمًي استقيل بانک مرکزی از دولت محقق نخواهد شد. بنابراین به 

اند، حاوی این اشكال اساسی  مطالعاتی که استقيل نیروی انسانی را در عرض سایر اجزا استقيل در نظر گراته 

ويژه عزل هيئت مديره بانک مرکزي  ي انسانی و به رسد استقالل نيرو نظر می درمجموع به باشند.  

 حائز بيشترين اهميت باشد. از دولت  در ميزان استقالل بانک مرکزي  

مرکزی در قانون با استقيل بانک    دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که استقيل بانک   نكته 

ااتد اول اینكه معمواًل قوانین  دالیلی متفاوت باشد. این مهم به دو دلیل اتفاق می تواند به مرکزی در عمل می 

ها  آورند و این روابط یا با رویه گری در نمی کامل نیستند و تمامی روابط بانک مرکزی و دولت را تحت تنظیم 

شود. دلیل دوم این است که انطباق با قانون در هر کشور به  هریک از طراین اجرایی می   و یا براساس قدرت 

شود که  های حاکمیت قانون وابسته است و شدت و ضعف این زیرساخت باعث می یااتگی زیرساخت توسعه 

گیری استقيل  استقيل بانک مرکزی از دولت در قانون و در عمل دو چیز متفاوت باشد. به همین خاطر اندازه 

عنوان  های عملی باشد. صراًا به های قانونی و شاخص در کشورها باید ترکیبی از شاخص از دولت  بانک مرکزی  

، میزان تغییر هیئت  از دولت   های عملی استقيل بانک مرکزی نمونه و برای تقریب به ذهن، یكی از شاخص 

داتی که قانون برای استقيل نیروی انسانی در نظر  بر تمهی  مدیره در یک بازه زمانی مشخص است که عيوه 

تواند عواملی نظیر مداخيت غیررسمی دولت در اختیارات  گراته )ممنوعیت عزل یا طول دوره خدمت( می 

 هیئت مدیره یا مجبور کردن اع ای هیئت مدیره به استعفا را نیز حكایت کند. 

 

 ی بانك  شبكه  از  ي مرکز  بانک   استقالل (  ب 

بودجه، یكی از وجوه استقيل بانک   ب ی تصودر    لی دخ ی  نهادها   ر ی سااینكه استقيل از دولت و    رغمی عل 

عدم استقالل   قطعاً .  شود ی نم موارد ختم    نی ا ، اما استقيل بانک مرکزی صراًا به  کندی ممرکزی را بیان  

 لي تبد ي  مرکز  بانک  ف ي وظا  حيصح ي  فايا ي  برا ی  مانع به    تواند ی مي از شبكه بانكی نيز  مرکز   بانک 

 شبكهی به وابستگعدم لزوم  ی، کمتر از  مرکز  بانک اینكه به وقت سخن گفتن از استقيل  رغم ی علو  شود 

، و خصوصًا ایفای وظایف نظارتی   ی مرکز   بانک ی به  بخش ی استقيل  برا اما    ، د یآ ی می سخن به میان  بانك

الزم برای   (جسارت ) اقتدار  انگیزه )تمایل( و  خيصه، اگر نهاد بانک مرکزی از    طوربه ی دارد.  اساس نقش  
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با   نباشد، نتیجه آن سلطه    انه ی گرا انبساط ی  ها است یس برخورد  بانكی برخوردار  ی شبكه هااست ی سشبكه 

عوامل   ن یتر مهم ی از  كی ی بانك  شبكهی بانک مرکزی است و عدم استقيل از  نظارتی و  پول  است ی سبر    1بانكی

ی انسانی  روی ن مثال گردش    رای ب   2.رود ی مشمار  ی به مرکز   بانک   سلب انگیزه نظارت دقیق و برخورد مقتدرانه

 ندهیآ ی  مرکز بانک ی  نظارت ی باشد و مقامات  بانك  شبكهی از  مرکز  بانک حااظ استقيل    دیبا ی  بانكدر نظام  

گردش نیروی انسانی بین بانک مرکزی . نند ینب ی متخلف  ها بانک ی با  نظارتی  مدارا اشتغال خود را در گرو 

ی مرکز   بانک ی  نظارتی از رات و برگشت مقامات  اراوانی  ها مثال وجود دارد و    ز ی ن ما    کشوردر    و شبكه بانكی 

ثر بانک مرکزی با ؤ ی م نظارت دم برخورد  یكی از دالیل ع   توانی ماین موضوع را    و   ی وجود داردبانك  شبكهبه  

 تخلفات شبكه بانكی دانست. 

شود،  استقيل بانک مرکزی از شبكه بانكی که معمواًل تحت عنوان استقيل مقام ناظر بانكی مطرح می 

بعد در    5عمدتًا درصدد پیشگیری از وقوع »تعارض منااع« در نهاد ناظر )بانک مرکزی( است و عمدتًا از  

 ادبیات مورد بررسی قرار گراته است: 

.  5. استقيل نظارتی  4. استقيل مقرراتی  3ای(  . استقيل مالی )بودجه 2. استقيل نهادی )سازمانی(  1

 . استقيل نیروی انسانی 

مطالعات متأخر در این حوزه عمدتًا بر اهمیت استقيل نیروی انسانی بانک مرکزی از شبكه بانكی تأکید  

منظور مدیریت تعارض منااع نیروی انسانی بانک مرکزی پیشنهاد    ای به قواعد مفصل و سختگیرانه نموده و  

 اند. کرده 

بانک مرکزی از شبكه بانكی در    استقيل   حفظ   ، دهد ی م   نشان   ی مرکز   ی ها مطالعه قوانین بانک همچنین  

  طور به   شود. نظر گراته می های مرکزی یكی از محورهایی است که احكام متنوعی برای آن در  قوانین بانک 

  بانک مرکزی   شرایط انتصاب و ع ویت اع ای هیئت مدیره و تعیین    مندسازی احكامی برای قاعده   مشخص، 

های مرکزی ذکر  احكامی که تحت عنوان کنترل تعارض منااع بانک مرکزی در قوانین بانک  گردد. لحاظ می 

حفظ استقيل بانک مرکزی از اشخاص تحت نظارت و در  توان ابزارهایی برای ایجاد و  شوند همگی را می می 

.  کند خصوص ارائه می ای از تدابیر قوانین بررسی شده در این جدول زیر خيصه   دانست. ها  بانک   رأس آنها 

های »و«،  شایان ذکر است که موارد مذکور در جدول زیر، با تفصیل بیشتر در پیوست گزارش حاضر )بخش 

 : ت »ز«، »هع«( ارائه شده اس 

  

 

1. Financial Dominance 

و   ها و مسئله اقتدار. عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی بر بانک 17شناسی نظام بانکی  آسيب . برای توضيح بيشتر به گزارش:  2

 های مجلس شورای اسالمی رجوع شود.شناسی نظام بانکی ایران منتشر شده توسط مرکز پژوهش کتاب آسيب 
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 عنوان 
  در  را مربوطهشاخص  که هايیکشور

 اند« ردهک » بينیپيش قانون متن

 وها  بانک  سهام   تملک  تی ممنوع 

 یمال  سسات ؤ م 

(، آذربایجان  ( 4)ماده  10آمریكا )بخش 

(،  ( 10))ماده  1(، ااغانستان (21))ماده

(،  ( 16)(، مالزی )ماده ( 5)ایسلند )ماده 

و   (49)(، نیوزلند )مواد ( 19)ترکیه )ماده

(58) ) 

...( و   ی ا مشاوره  ، ی ت ی ری )مد  ارتباط  عدم

 یمال   ی نهادها  با

(، ااغانستان  ( 21)آذربایجان )ماده 

(،  (17) و(16))مواد   2(، مالزی (10))ماده

(،  (15)(، عراق )ماده( 14)شیلی )ماده 

 ( 49) 3نیوزلند 

پس از  ها بانک  ممنوعیت اشتغال در

 مرکزی خدمت در بانک 
 ( (2)ماده  10آمریكا )بخش 

درحین  ها بانک  ممنوعیت اشتغال در

 خدمت در بانک مرکزی 

،  شیلی ماده  (2)ماده   10آمریكا بخش 

ااغانستان   (4)، ایسلند ماده (14)

 ( 10)ماده

 

توجه به این نكته ضروری است که برخی از کشورها، قوانین مستقل و مفصلی برای مدیریت تعارض 

نیروی انسانی شاغل در بخش عمومی )خصوصًا نهادهای مقرراتگذار و نظارتی( دارند. در این کشورها منااع  

های مرکزی وجود هایی از جنس موارد جدول اوق، در قوانین بانک طبیعتًا نیاز به ذکر مجدد محدودیت 

کزی کشورهای مختلف های مردلیل آنكه محدوده بررسی گزارش حاضر، منحصر در قوانین بانک ندارد. اما به 

بوده، از ذکر قواعد مدیریت تعارض منااع در قوانین مستقل کشورها اجتناب شده است. شایان ذکر است 

های آتی این مرکز مورد بحث و بررسی قرار در گزارش   موضوع تعارض منااع بانک مرکزی با تفصیل بیشتر 

 خواهد گرات.

منظور جلوگیری از تورش و در بانک مرکزی به در نظر گراتن قواعدی برای کنترل تعارض منااع  

بانكی منطقی مشابه است  بانک مرکزی به سوی منااع شبكه  از دولت دارد و گرایش  بانک مرکزی  قيل 

 گردد.نظارت صحیح و مقتدرانه بانک مرکزی تلقی می   ازجمله شرایط الزم برای

 

 گيري  تصميم ساختار (ج

نظر قرار    های این گزارش درخصوص آن باید مدچندین محور از محوریند  ایكی دیگر از موضوعاتی که بر

بانک میگبگیرد، ساختار تصمیم در  بهری  ارد  رکزی  یا  گیری  در تصمیم  4محوری معنای شورا محوری 

کند و از طرف دیگر  است. از طرای نحوه اداره جلسات در بانک مرکزی به این موضوع ارتباط پیدا می

 
 . باشد نظارت  تحت  اشخاص جزء دینبا  رهیمد ئتيه  عضو 1
 .برود نيب از منافع تعارض گونه  هر  احتمال که  باشد ی نحو  به  رهیمد ئتيه  یاعضا انتصاب  2
 . شد  خواهد یو عزل به  منجر رهیمد ئت يه  از ريغ   یگرید پست   در اشتغال 3
 ت مديره بانك مركزي باشد. ئ تواند رئيس كل بانك مركزي يا رئيس هي. مي 4
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مدیره بانک مرکزی به این مقوله مرتبط است. به  هیئت    و نصب رئیس کل و اع ای  ارتباط نحوه عزل

ب بانک مرکزی  ای را  مدیرههیئت    مثال حق وتوی تصمیمات  رایاین معنا که ممكن است رئیس کل 

عيوه دارند.  را  وی  عزل  حق  که  باشد  دامنه داشته  دیگر،  مرتبط  موضوع  کل  رئیس  نصب  و  عزل    بر 

های مرکزی که استقيل در هداگذاری وجود ندارد و بانک  گیری بانک مرکزی است، در بانک تصمیم

تصمیم  مرکزی صرااً در حوزه پولی  سیاست  حوزهاجرای  غالب  در  مرکزی  بانک  اساساً  است  های گیر 

 د. محور بودن یا اردمحور بودن آن اهمیت داشته باش گیر نیست که شورابرانگیز، تصمیم مناقشه

 

 مرکزي  بانک  در  گيري تصميم  ساختار  .10  جدول

 هاي مربوط شاخص عنوان 
  در  را مربوطهشاخص  که هايیکشور

 اند«»نكرده بينیپيش قانون متن

 مدیره هیئت  ازرئیس کل   استقيل
رئیس کل توسط    عدم امكان پیشنهاد عزل یا نصب

 هیئت مدیره 
 نیوزلند، شیلی و ژاپن 

 کل  رئیس از مدیرههیئت  استقيل
عزل یا نصب اع ای هیئت  عدم امكان پیشنهاد

 مدیره توسط رئیس کل 
 ---- 

 و چین  نیوزلند   پولی امكان تعیین اهداف عملیاتی سیاست  گذاری در سیاست استقيل

 مدیره هیئت  در گیریتصمیم ساختار

 ---  عنوان قاعده اصلی گیر باشد بهمدیره تصمیمهیئت 

 نروژ )توسط پادشاه( و مالزی )توسط وزیر مالیه(    امكان وتوی تصمیمات هیئت توسط یک اردوجود 

 --- امكان تعیین دستور جلسه توسط اع ا 

 تحقیق.  خذ:مأ

 

بررسی،  14از   موضوع  چین  کشور  تصمیم  ،بجز  در  اولیه  و  اصلی  همهقاعده  در  آنها   گیری 

نیوزلند  تصمیم از  بانک مرکزی استقيل در هداگذاری  و چین  گیری شورایی است، گذشته  که اساساً 

توسط  مدیره بانک مرکزی  هیئت    در نروژ و مالزی امكان وتوی تصمیمات   گیر نیست، صرااًندارد و تصمیم

 وجود دارد.رئیس کل 

آنجا نیز بانک مرکزی   درمجموع تنها در چین بانک مرکزی رئیس کل محور تعریف شده است و در

کند و رئیس  گیری و هداگذاری بانک مرکزی را تعیین میاستقيل از دولت ندارد و عميً دولت جهت

شرح زیر تمامی مسئولیت را به  قانون بانک خلق چین به  ( 11)کل صرااً مجری تصمیمات است. ماده  

 رئیس کل بانک مرکزی واگذار کرده است: 

باید سیستمی تأسیس کند که در آن رئیس کل، مسئولیت کلی را    بانک خلق چین   - ( 11)ماده  

دهی کند و نواب وی باید او را در کارش  برعهده داشته باشد. رئیس کل باید امور بانک خلق چین را جهت

 کمک کنند.
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 يبندجمع

کشور   14قوانین  های مرکزی در کشورهای منتخب است و  ش، بررسی تطبیقی قوانین بانک گزار هدف این  

های مهم نهادی، سیاسی، ارهنگی و اجتماعی هریک از این رغم تفاوت . علی ه است مورد بررسی قرار گرات 

مرکزی آنها قابل ردیابی است که در این بخش   کشورها با یكدیگر، نقاط اشتراکی نیز در مرور قوانین بانک 

مورد   های داخل کشور تواند در کنار توجه به الگوها و تجربه که می شود  از گزارش، به این موارد اشاره می 

 استفاده قرار گیرد:

شده،   نییتع اهداف    اولویتبندی  ای مختلف یکشورها  نیقوانهدف بانک مرکزی در    تكرار  ثیح  از  •

بین  است  ی مرکزی هابانک هدف    ن یترمهمتورم    کنترل   ا ی  هامتیقی  عمومحفظ ثبات سطح   از   .14  

قانون بانک مرکزی  بررس قانون مورد   عنوان هدف  را به  ها متیقی  عمومکشور، حفظ ثبات سطح    9ی، 

  توانیم  کهاند  کرده  دیک أتی  پولثبات یا کنترل    تأمینی و ژاپن بر  مالز. نروژ،  اندکردهی تصریح  مرکز  بانک 

کشور رشد اقتصادی یا    8. اگرچه تنها  کردی  تلق   ها متیقی  عمومثبات سطح    جاد ی ای  برای  امقدمه  راآن

اند اما با توجه به ارتباط بین تولید و سطح عمومی  اشتغال را در زمره اهداف بانک مرکزی تعریف کرده

تواند وضعیت رشد اقتصادی و تولید را  عنوان یک سیاستگذار اقتصاد کين نمیمرکزی بهها، بانک قیمت

ها را نیز دچار  تواند ثبات سطح عمومی قیمتهای بخش واقعی میگراتن شوك   نادیده بگیرد و نادیده

م موجب  غیرمستقی  طوربهها و کنترل تورم خود  اخيل نماید. از طرف دیگر ثبات سطح عمومی قیمت

 اازایش رشد اقتصادی بلندمدت خواهد شد. 

بین    • در    14از  بررسی  مورد  مجلس،  9قانون  اقتصاد   2مورد  وزیر  مورد  )مالیه(  مورد  یک   ،

مورد  رئیس یک  و  مرجع  به  دولتجمهور  از   نییتعی  مرکز  بانک یی  پاسخگوعنوان  برخی  است.  شده 

دهی بانک مرکزی اکتفا کرده و در قانون مرجع پاسخگویی  پاسخگویی به گزارش  کشورها نیز در مقوله

 این کشورهاست. تعریف نشده است، شیلی ازجمله

با    انتخاب   • مختلف،  کشورهای  در  مدیره  هیئت  اع ای  انتصاب  صورت  هاروشو  متفاوتی  ی 

 توان به سه دسته تقسیم کرد: ها را می. این روشردیپذیم

جمهور یا وزیر مسئول درخصوص امور اقتصادی و تأیید مجلس نظیر    پیشنهاد رئیس  قوه مقننه:ع  

 ارمنستان، آمریكا، چین، آذربایجان، گرجستان، ااغانستان، عراق، ژاپن و شیلی. 

 یا پادشاه نظیر مالزی و نروژ.ای نظیر ملكه انتصاب توسط نهاد یا اردی ارا قوه ای:نهاد اراقوه ع

 جمهور نظیر ترکیه، نیوزلند و ایسلند.توسط وزیر یا رئیس قوه مجریه: تعیین  ع

 رهی مد  ئتیهی  اع اعزل    سازوکار ششهای مرکزی حاکی از این است که  مشاهده قوانین بانک   •

 ی در تجارب کشورها وجود دارد:مرکز بانک 
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 و چین.  نظیر ترکیه جمهور رئیستوسط ع 

 .توسط مجلس نظیر گرجستان و ارمنستانع 

   .و تأیید مجلس نظیر آذربایجان، شیلی جمهوررئیسبه پیشنهاد ع 

 .مرجع دیگری نظیر دولت یا مجلس نظیر ژاپن تأیید پیشنهاد سایر اع ای هیئت مدیره و ع 

 .نیوزلند و مالزیای نظیر نماینده ملكه یا پادشاه: نظیر توسط نهاد اراقوهع 

 . صرااً در صورت تحقق شرایط مشخص قانونی نظیر ااغانستان، عراق، نروژ، آمریكاع 

در اکثریت قریب به اتفاق قوانین بانک مرکزی پرداخت وام به دولت مرکزی و محلی توسط بانک    •

تعهد پذیره یا  اولیه  بازار  قرضه در  اوراق  اورامرکزی ممنوع گردیده است. خرید  ق دولت دیگر  نویسی 

یک از کشورها بانک  مشخص در هیچ  طوربهخدمات مالی است که در اکثر کشورها ممنوع شده است.  

به پرداخت تنخواه یا وام با وثیقه نیست و صرااً در ژاپن، مالزی و  حتی کوتاه  مرکزی موظف  مدت و 

  آذربایجان پرداخت وام به دولت در حدودی که مجلس یا قانون بانک مرکزی تعیین کرده است مجاز  

 و در مابقی کشورها پرداخت وام و خرید اوراق دولت در بازار اولیه ممنوع است. است

مالزی و  چین،    در اغلب کشورها غیر از نیوزلند، دهد  های مرکزی نشان میمطالعه قوانین بانک   •

بانک مرکزی است. البته در قانون شیلی اشاره شده است که نرخ    ژاپن تعیین هدف سیاست ارزی برعهده

ارز کاميً براساس توااق آزاد طراین باید تعیین شود و بانک مرکزی اقط وظیفه دارد که معاميت روز  

 قبل را اعيم کند.  

تبیین شده    نیزمرکزی    بانک  گیری تصمیم  ساختار   و ابعاد استقيل    موضوع  دو   گزارش   این   ایانته   در

 . دو مقوله معرای شده استارزیابی این برای  هایی و شاخص

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

   پیوست

بانک   قوانینمواد مرتبط از  ترجمه)

 مرکزی کشورهای مورد بررسی( 
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 اهداف بانک مرکزي   در زمينه کشورها  قوانين    الف( 

 ارمنستان .  1

 يبانک مرکز ی . هدف اصل(4) ماده

 و ثبات مالی است. ها متیثبات ق أمینت ی،بانک مرکز ی هدف اصل .1

ثبات    حصول اطمینان ازبا هدف    الزم  اقدامات  ی موظف استبانک مرکز  ،هاثبات قیمت  تأمین  یبرا .2

  است یس  ی هابرنامه  د یبا  ی بانک مرکز  ،هاتأمین ثبات قیمت  در راستای نیل به.  را دنبال کند  ها متیق 

 و اجرا کند.   بیتصو تدوین، را   یپول

 ت یاولو  دیبا  ی باشند، بانک مرکز  یف اصلاهداد با  در ت ا   یاهداف بانک مرکز  ریکه سا  یدر موارد   .3

 از آن اداره شود.   یضرورت ناش  براساس دیبدهد و با  ی را به هدف اصل

 ياهداف و وظايف بانک مرکز ساير  .(5) ماده

 : زیر هستند شرحبه یبانک مرکزسایر اهداف . 1

نقدشوندگ   تأمین (  الف  برای   و   1گری توان   ، ی ثبات،  الزم    یجمهور   مالی نظام    ی عاد   ی ها ت ی اعال   شرایط 

 ، ارمنستان 

پرداختجمع  (ب تراز  مالی،  نظام  به  آمار مربوط  و  پولی  آمارهای  انتشار  و  پردازش  ها، وضعیت  آوری، 

 ، المللی و بدهی خارجیگذاری بینسرمایه

 ، اثربخش هینظام پرداخت و تسو ک ی  و توسعه جادیا ج(

 گردش پول مربوط به آن، می و تنظ  یارمنستان، و سازمانده  یجمهور ی ( انتشار پول داخلد

 سم، یترور ی مال تأمینو  پولشوییمبارزه با  مقررات می و تنظ ی( سازمانده عه

  قیمتگذاری و حفظ    جادیابرای  در اوراق بهادار،    گذارانهیمحااظت از سرما  یالزم برا  طی از شرا  نانی( اطمو

منصفانه، شفاف و قابل    عادی و مجاز و توسعه یک بازار  یهاتیاعال  یو برا  در بازار  منصفانه اوراق بهادار

 ، اعتماد بازار اوراق بهادار

 ، کنندگان در نظام مالیز( تأمین شرایط الزم برای حمایت از حقوق و منااع قانونی مصرف

 .ح( حصول اطمینان از وجود رقابت آزاد و منصفانه در نظام مالی
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 جان ي آذربا .  2

 ياهداف بانک مرکز  .(4) ماده

  ن یاست که در ا ی اراتی در چارچوب اخت هامتیثبات ق ن یت م ی بانک مرکز ت یاز اعال یهدف اصل  .4-1

 است. شده  فیقانون تعر

متمرکز و    یبانك   نیب  اتیعمل  حصول اطمینان از انجام  دیبا  ن یهمچن  یبانک مرکز   تیهدف اعال  .4-2

 باشد.   یاز ثبات نظام بانك   یبانیپشت ز یمجوز و ن ااقد پرداخت  ی هانظام ر یساسازماندهی 

 کسب سود باشد.   دینبا  ی بانک مرکز یهدف اصل  .4-3

 

 گرجستان .  3

 ي رکزبانک م فياهداف و وظا .(3) ماده

 باشد.  هامتیثبات ق  ن یت م دی با مرکزیبانک  ی اصل هدف. 1

  ی دیکه تهد  ی به شرطدر صورت امكان و  کند و    ن یرا ت م  ینظام مال   تیثبات و شفاا   دیبا   رکزی. بانک م2

 کند. ل یدر کشور را تسه دار یپا ینداشته باشد، رشد اقتصاد  ی هدف اصل یبرا

 یدر حوزه نظارت بر بخش مال يرکز. اهداف بانک م(47) ماده

  ان یو حفاظت از حقوق مشتر  یدر بخش مال   تیو شفاا  یمال   یدار یاز پا  یبان ی پشت  د یبا  مرکزی بانک    هدف

  سکیکنترل ر  ،ینظام مال   مؤثراز عملكرد باثبات و    د یبا  مرکزیمنظور، بانک    نیباشد. به ا  گذارانهیو سرما

 .دی نمای بانی طرات بالقوه پشتاخم و کاهش  ی رقابت ط یمح  ک ی  جاد یا ک،ی ستمیس

 

 انستان فغ ا .  4

 افغانستان يبانک مرکز یاصل   فياهداف و وظا .(2) ماده

 است.  یداخل  یها متیو حفظ ثبات ق  تأمین ااغانستان،   ی بانک مرکز ی. هدف اصل 2-1

  ،ینقدشوندگ  ازایشا   عبارت است ازآن باشد،    یتابع هدف اصل   دیکه با  ی اهداف بانک مرکز  ری. سا2-2

 .کارامدسالم و   من،ی ا ینظام پرداخت مل  ی بازارمحور و ارتقا ی نظام مال ،و اثربخشی عملكرد 1توانگری 

  ی هااستیاز س  د یبا  ی بانک مرکز  ،]یداخل   ی هامتی ثبات ق   ی عنی[  ی اصل  استی بدون خدشه به س

 کمک کند.  دار یپا یکند و به رشد اقتصاد   یبانیدولت پشت   یاقتصاد یکل
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 عراق .  5

 ي. اهداف بانک مرکز (3) ماده

باثبات بازار    یو حفظ نظام مال   جادیا  ی،داخل  یهامتی و حفظ ثبات ق   تأمین  یبانک مرکز  یاصل  اهداف

این اهداف[اهداف  ن یادر چارچوب  .  است  ی محور و رقابت به  بانک مرکز]مقید  رشد    د یبا  ن یهمچن  ی، 

 اشتغال و رااه در عراق را ارتقا دهد.  دار، یپا

 

 وزلند ي ن .  6

 يمرکز  بانک اهداف.  (1) ماده

ور ها و کمک به ایجاد یک اقتصاد پایدار و بهرهارتقای سعادتمندی و رااه نیوزلندی قانون  نیهدف ا .1

 است: ریموارد ز نهیدر زم  وزلند ین یدادن به بانک مرکز  تیمسئول  با

  عیین در ت  دولتحق    ( با رعایت 1-ی در راستای اهداف ماده )الفپول   یها استیس   یو اجرا  نیتدو  (الف

 ، یاقتصاد ی هااستیس

   ، اسالم و کار یمال  ستم ی ثبات س وحفظ تیتقو (ب

 ، انتشار اسكناس و مسكوك مورد نیاز عموم در نیوزلند (ج

 قانون. ن یشده در ا حیتصر اراتی و اخت فیوظا ریانجام سا د(

 اهداف اقتصادی عبارتند از:  (.1- )الفماده 

 مدت، میانها در ایجاد و حفظ ثبات سطح عمومی قیمت (الف

 ، حمایت از حداکثر اشتغال پایدار (ب

 .کندیرا محدود نم  یگریدر هر مصوبه د یشده به بانک مرکز داده  اراتیاخت ایو   فیماده، وظا نی. ا2

 

 ژاپن .  7

 ژاپن  يهدف بانک مرکز(.  1) ماده

 است. ی و ارزیاسكناس و کنترل پول چاپ. هدف بانک مرکزی ژاپن، 1

 ن یبدون اشكال وجوه ب هیتسو نیژاپن ت م یشد، هدف بانک مرکز نییتع  یبر آنچه در بند قبل. عيوه2

 . کندیکمک م  یاست که به حفظ ثبات نظام مال  ی مالمؤسسات  گریو دها بانک 

 یو پول  يل کنترل ارزواص .(2) ماده

باشد که به توسعه  هامتیبه ثبات ق یابی با هدف دست دی ژاپن با یتوسط بانک مرکز یو پول  یارز کنترل

 .کندیکمک م ی سالم اقتصاد مل
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 سلند ي ا .  8

 مرکزي  بانک وظايف و  اهداف .(2) ماده

های مالی سالم و ایمن است.  ها، ثبات مالی و اعالیتبانک مرکزی ایسلند موظف به ارتقای ثبات قیمت

را برعهده    ی فیوظا  د یبا  سلند یا  یاست. بانک مرکزهمتیثبات ق   ت یتقو  سلندیا  ی بانک مرکز  یاصل   هدف

  ستم یس   یو ارتقا  ی ارز  ر یذخا  ی سازگار است، مانند نگهدار  ی بانک مرکز  کی   عنوان بهکه با نقش آن    رد یگ

  .یمرزو برون یپرداخت داخل   ستمی ، شامل سکارامدسالم و  ی مال

 . تورم اعيم کند یبرا ی هدف کمّ ک ی  ر،یوز موااقت با  تواندیم  یبانک مرکز

بانک مرکزی در صورت موااقت وزیر موظف است یک نرخ برابری هدف برای پول ملی ایسلند در  

 برابر ارزهای خارجی اعيم کند.

 کند.   ت ی دولت حما   ی اقتصاد   ی ها است ی س از اجرای    د ی با   ی مرکز   بانک   ، با اهدااش سازگار است   که تا جایی 

 

 ي مالز .  9

 يمرکز  بانک اهداف. (5) ماده

 منجر شود.  یاقتصاد مالز  داریباشد تا به رشد پا  یو ثبات مال   یثبات پول  یارتقا   دی بانک با  یاهداف اصل  .1

 

 ه ي ترک .  10

 يمرکز  بانک اهداف. (4) ماده

که    یپول  یها استیخود س  دیبنابر صيحد  د یباشد. بانک با  ها متیحفظ ثبات ق  دیبانک با  ی اصل  هدف

 کند.   ن ییرا تع کندیاستفاده م  هامتی حفظ ثبات ق  یکه برا ی پول استی س یاجرا کند و ابزارها دیبا

رشد و اشتغال دولت    ی هااستی س  ،ها متیبا هدف حفظ ثبات ق  رتیدر صورت عدم مغا  دی با  بانک 

 قرار دهد.  ت یرا مورد حما

 

 ی ل ي ش .  11

 ي . هدف بانک مرکز(3) ماده

  ی و خارج  ی پرداخت داخل   ی هاستمیس   یعی و عملكرد طب  یثبات ارزش پول مل مراقبت از    د یبا  ی مرکز  بانک 

 . ردیاهداف خود در نظر بگ عنوانبهرا 

مقدار پول و اعتبار در گردش، عملكرد معاميت    م ی شامل تنظ   د ی اهداف با   ن ی ا   ی برا   ی قدرت بانک مرکز 

 است.   ی و ارز خارج   ی مال   تأمین   ، ی اعتبار   ، ی مسائل پول   رد در مو   مقررات صدور    ز ی و ن   ی و ارز خارج   ی اعتبار 
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 نروژ .  12

 ي مرکز يداربانك يها تياهداف فعال -2-1 بخش

پرداخت کارا  ثبات نظام مالی و نظام    ی ارتقاهای بانكداری مرکزی حفظ ثبات پولی و  اهداف اعالیت .1

 و ایمن است. 

 بانک مرکزی باید به تولید و اشتغال باال و با ثبات کمک کند. .2

 

 كا ي مر آ .  13

 ی پول  استيس اهداف. 2A بخش

را    ی و اعتبار  ی پول   ی هارشد بلندمدت کل  د یبازار باز ادرال با  ته یادرال رزرو و کمهیئت مدیره    ی اع ا

پتانس با  برا  ل یمتناسب  اقتصاد  کنند  د، ی تول  شیاازا  یبلندمدت  اشتغال    که   ی طوربه  ، حفظ  اهداف 

 متعادل کنند. را نرخ بهره بلندمدت را تقویت کرده و  ها متیثبات ق ،یحداکثر

 

 . چين 14

 ( 2) ماده 

 بانک خلق چین بانک مرکزی جمهوری خلق چین است. 

بانک خلق چین تحت رهبری هیات دولت، موظف به تعیین و اجرای سیاست پولی دولت، جلوگیری از  

 باشد.بروز و حل اصل ریسک مالی و حفظ ثبات مالی می

 هدف سیاست پولی حفظ ثبات ارزش پول و از طریق آن ارتقای رشد اقتصادی است.  -3ماده 

  



 
 _____________________________________________________________________  

 

 

33 

 

 در زمينه پاسخگويی و شفافيت بانک مرکزي قوانين کشورها    ( ب 

 . ارمنستان 1

 یپول است يس يها. برنامه(6) ماده

دستورالعمل    ک ی عنوان  خود را به  یماه آت  12  یپول   استیس  برنامه  یصورت اصلبه  دیبا  ی. بانک مرکز1

   منتشر سازد.

 شامل:  د یبا ی پول  استی س یها. برنامه 2

 تورم،  ین یبشیپ  (الف

 ، ی پول است یس  یریگجهت (ب

شده    مسائل مشخص  جرایا  یبرا  یبانک مرکز  رهیمدهیئت    توسط  شدهنییتع  یبندها   گرید  (ج

 توسط قانون باشد.  

 یدولت  يبا نهادها  ي. همكار(7) ماده

  ی هاتهیطور منظم، به مجلس ارمنستان و کمبه  د،یمعاون او با  ای  یبانک مرکزهیئت مدیره    سی. رئ2

توض  یدائم س  یهایسازتی شفاا  ای   حاتیآن  مورد  در  بانک    شده  گراته  شی پ  یهااستی الزم  توسط 

 .دی ارائه نما یمرکز

 ها فعاليت درخصوص 1ساالنه  ارتباطاتمرکزي و  بانک يها. گزارش(17) ماده

خود را در مورد سال گذشته منتشر کند    گزارش ساالنه  دیبا   یمرکزهر سال، بانک    می  . قبل از اول ماه1

 که شامل: 

 ، ی شده توسط شرکت حسابرس تأیید یگزارش مال  (الف

 . یبانک مرکز كمرانیمواد مربوط به ح گرید  (ب

ارمنستان را    ی جمهور  ی بار در سال گزارش ثبات مال ک ی طور منظم و حداقل  به  د، یبا  ی . بانک مرکز2

نهادهای مرتبط ارسال به مجلس، دولت و سایر  باید شامل تحلیل شبكه    .دی نما  منتشر و  این گزارش 

های انجام  ها و نظارتبانكی، اعتبار، بیمه و بازار اوراق بهادار و همچنین اطيعات مربوط به مقرراتگذاری

 الذکر باشد. شده بازارهای اوق

 دوره   یرا برا  یبانک مرکز  ترازنامه  بار در هر اصل،حداقل یک منظم و  طور  به  د، یبا  یمرکز  بانک 

 منتشر سازد.  ی قبل

را   یپول   استیس   برنامه  جرای ماه پس از اتمام هر اصل، گزارش مربوط به ا  2ظرف    د یبا  ، ی. بانک مرکز3

 منتشر سازد. است، دهی رس ی بانک مرکز رهیت مدئهی  تأییدماه گذشته، که به  12در 

 

1. Annual Communications 
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شده در قانون مقررات    نییهر سال، با توجه به روند و ضوابط تع  تا اول ماه می   دی با  ی . بانک مرکز4

را بهمجلس ارمنستان   ارمنستان  بانک مرکزی  ارتباطات  ارسال و در صحن    مجلس ارمنستان  گزارش 

 مزبور باید شامل موارد زیر باشد: ارش. گزدی ارائه نما علنی مجلس 

   ،جاریعات مربوط به برنامه سیاست پولی مصوب در اصل اول سالاطي .1

 .اطيعات مربوط به اجرای سیاست پولی سال گذشته. 2

باشد    یاطيعات  ای  1موارد  گریشامل د  تواندیماده م   نیمشخص شده در ا  ها، ارتباطات و اسناد. گزارش5

 . شودیم ن ییتع یبانک مرکزهیئت مدیره که توسط 

 ي بانک مرکز رهيمد ئتيه اراتي. اخت(20) ماده

 : دیبا ی بانک مرکز رهیمد تئهی

 ، بانک مرکزی را تصویب کند 2های نامهآیین  .1

 ، برنامه سیاست پولی جمهوری ارمنستان را تصویب کند  .2

های دریاات شده توسط بانک های اعطایی و سپردهمحدوده و نرخ بهره عملیات بازار باز، وام  .3

 ، تعیین کندمرکزی را 

 ، تعیین کندرا ها  ها و شرایط ذخایر قانونی بانک ارایند  .4

بانک ایفای   عنوانبهمسائل ناظر به خود بانک مرکزی و در شرایطی که بانک مرکزی    درخصوص  .5

 گیری نماید.کند، تصمیمنقش می

 مديره  هيئت  . جلسات(21) ماده

 تهیه شود.مدیره باید هیئت  . ... صورتجلسات، جلسات1

مدیره مسائل سری مربوط به بانک، یا اطيعات مربوط به بازار سرمایه  هیئت    که در جلسات   . در صورتی2

ای  گر که شامل اسرار بیمهبندی قانونی محرمانه است یا مسائل مربوط به اشخاص بیمهکه واجد طبقه

 علنی خواهد بود.سه مذکور غیرد بحث قرار گیرد، جلمدیره مورهیئت  است یا مسائل مربوط به اع ای 

رسمی دعوت   صورتبهمدیره بانک مرکزی و اارادی که  هیئت    اع ای  علنی صرااً در جلسات غیر 

 اند شرکت خواهند کرد. شده

تواند  اند میی دادهأمدیره رهیئت    مدیره که مخالف تصمیم هیئت    . نظر نماینده رسمی دولت یا اع ای4

 صورتجلسه درج گردد. در صورت درخواست آنها در  

 . ارائه اطالعات(33) ماده

اطيعات مربوطه را در مورد مسائل   د یبا   ، ی مرتبطسازمان دولت  ی با هماهنگ  ، ی موظف است مرکز   بانک .  1

 

1. Provisions 

2. by-Laws 
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 دولت اراهم کند.   یاست، برا قرار داده شده  ی بانک مرکز   قانون برعهده   ن یکه طبق ا  یمسائل  ر ی سا  ای  ی پول

 مرتبط ارائه شوند.  نیمطابق با قوان دی با یشامل اطيعات محرمانه بانك اطيعات. 2

که بانک    ی ط یارمنستان در شرا  یجمهور  ی خدمات آمار  ی مرکز مل  نی و همچن   ی دولت   ی هاسازمان.  3

 کنند:  هیته ی بانک مرکز یرا برا ریاطيعات ز د یداشته باشد، با از ین یمرکز

 ، دولت یجار  ی دولت، مخارج و درآمدها یادر مورد عملكرد بودجه (الف

  ر یپرداخت و ساباز   طیشرا  ا ی  دیبهره، سررس  یهانرخ  ر،یدولت شامل منابع، مقاد  یها استقراض  (ب

 ، یمنابع مال  نیو اهداف از ا صیتخص یچگونگ ن یتعهدها و همچن

 .یو اقتصاد  ی مسائل مال ری تراز پرداخت و سا یهاداده (ج

با  که شامل مسائل محرمانه  ی. اطيعات4 باشند  با مراحل  طوربه  دیدولت  قوان  یهماهنگ    ن یکه توسط 

 مشخص شده است، اراهم شود. 

 

 جان ي آذربا .  2

 يبانک مرکز يی . پاسخگو(7) ماده

 پاسخگوست. ، جانی آذربا یجمهوراستیبه رصرااً   های خوداعالیت درخصوص ی . بانک مرکز7-1

 : شودیم ر یز موضوعاتشامل  جان ی آذربا یجمهوراستیبه ر یبانک مرکز یی . پاسخگو7-2

اع ا   ای  انتصاب.  7-2-1 مرکز  رهیمدهیئت    یعزل  قانون   (109)ماده    «9»بند  براساس  یبانک 

   جان،یآذربا یجمهور یاساس

  ( 9)ماده    «32»و    «9»بند  براساس    و معاونانش   ی بانک مرکز  کل  سیعزل رئ  ا ی  انتصاب .  7-2-2

   جان،یآذربا یجمهور یقانون اساس 

و در صورت لزوم، انجام    یبانک مرکز  ی هاتیاعال  یبررس   یبرا  یحسابرس خارجتعیین  .  7-2-3

 ، قانون بانكداری  (58)مطابق با ماده   ، ویژه یهایحسابرس

به    جانیآذربا  یجمهوراستیبه ر  یبانک مرکز   رهیت مدئهی   سی. ارسال گزارش توسط رئ7-2-4

بار در هر سال در مورد پ  بانک مرکز  ی اهداف اصل  ی سازادهیتعداد دو  ارسال    نی و همچن  یو عملكرد 

 . یاتی شده توسط حسابرسان و گزارش بودجه عمل تأیید یمال  یهاصورت

مجلس  به    ی سال آت  یبرا  ی پول  است ی س  ید یکل  ی هایریگدر مورد جهت  د یبا  ی بانک مرکز  س ی. رئ7-3

 مشاوره دهد.  جان ی آذربا ی جمهور یمل

 یپول  استي. س(28) ماده

تا قبل از اول   نده،یدولت در سال آ   یپول  است ی س  ید ی کل  ی های ر ی گدر مورد جهت   دی با  ی . بانک مرکز28-1

 عموم قرار دهد.  ار ی در اخت  ی دسامبر سال اعل  31گزارش داده و آن را تا    جان ی آذربا   یجمهور است ی اکتبر به ر 

  یپول   استیس   ج ینتا  دی با  ی بانک مرکز  ، یپول  است ی س  ی دیکل   ی هایریگجهت  ی آشكارساز. هنگام  28-2
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را با انعكاس عوامل   هایریگجهت یاجرا  نحوه نیو همچن  ی سال آت یو اهداف آن برا یجار سال یرا برا

 . دیمشخص نما یوابسته به و مستقل از بانک مرکز مربوطه

 بهره يهانرخ تي. تثب(31) ماده

 مبادالت خود را منتشر سازد.  بهره یهاو نرخ ریفایننسنرخ   دیبا  یبانک مرکز. 31-4

 اسكناس در گردش  ي آور. جمع(39) ماده

مربوط به   اتیجزئ ن یو همچن ان یاسكناس در جر ضیبر تعویخود مبن  می تصم د یبا ی . بانک مرکز39-2

 اعيم کند. ی عموم یهارسانه قیآن را از طر ضیو روند تعو د یاسكناس جد

 یالملل نيطال و ارز ب ري. اطالعات مربوط به ذخا(43) ماده

  یالملل نیطي و ارز ب   ریذخا  زانیها مرسانه  قیاز طر  ،یو حداقل اصل   یاصورت دورهبه  دیبا  یمرکز  بانک 

 .دی خود را اعيم نما

 یمال يروابط با نهادها يدي. اصول کل (46) ماده

  انجام   خيل  درکه    اعتباریمؤسسات    اتی اطيعات مربوط به عمل  تواندیم  ی تنها زمان  ی. بانک مرکز46-5

به    ی ابیدر مورد حق دست  جان یآذربا  یجمهور  نیکه توسط قوان  کند   ااشا  را دست آورده  خود به  وظایف

 .باشد اطيعات مجاز شمرده شده ی اطيعات و آزاد

 ي به بانک مرکز ی ده و گزارش یمال ي. حسابدار11 فصل

 ي بانک مرکز ی . حسابرس(58) ماده

صورت58-4 بودجه  ی حسابرس  ساالنه  ی مال   ی ها.  گزارش  و  ر  د یبا  ی اتیعمل   شده    یجمهوراستی به 

 ارائه شود.   جان یآذربا

با  تأیید   ساالنه  ی مال  ی ها. صورت58-5 از پا   کی تا حداکثر    د یشده توسط نظر حسابرس    ان یماه پس 

 ها منتشر شود.در رسانه  یحسابرس

 . انتشارات(64) ماده

ط  ی شرا  دیبا   ی بانک مرکز  . گزارش ساالنه د ی خود را منتشر نما  گزارش ساالنه   د یبا  ی . بانک مرکز64-1

اقتصاد نتا  ی کين  بانك   ی اعل   ت یاعمال شده، وضع  یپول   ی هااستی س  یی نها  ج یکشور،    ت یوضع  ،ینظام 

 را انعكاس دهد.  ی اتیعمل  بودجه ج یو نتا یبانک مرکز ی مال

 منتشر کند.   ی و مال   ی پول   ی بازارها   ط ی در مورد شرا   یی ها ه ی بار، اطيع ک ی   ی حداکثر ماه   د ی با   ی . بانک مرکز 64-2

  ص یاطيعات مرتبط بنا به تشخ گریو د یدر مورد نظام بانك  ی آمار یهاخيصه د یبا ی . بانک مرکز64-3

 خود منتشر کند. د یو صيحد

 . ابدیانتشار  دیصورت ماهانه در جرابه د یبا یترازنامه بانک مرکز . خيصه64-4
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 گرجستان .  3

 ی قانون اساس .(68) ماده

از اقدامات خود ارائه    ی صورت ساالنه، گزارشباشد و به  پاسخگودر مقابل مجلس    د ی با  مرکزیبانک  ...    .3

 . دینما

 مرکزي بانک  وظايف. اهداف و  (3) ماده

 : دیبا مرکزیبانک  وظایف. 3

کرده    دی کشور را تول  یو بخش خارج  یمال بخش  آمار    ،ی المللنیب  یها ( طبق استانداردها و روشح

 و انتشار دهد. 

 مرکزي بانک  رهيمد ئتيه اراتي. اخت(9) ماده

 به مجلس  مرکزی بانک  ساالنه ی مال یها گزارش ساالنه و صورت  و ارائه تأیید  ، ی( بررسی

 یده و نرخ ارز و گزارش یپول يهااستيس ی اساس ي ريگجهت نيي. تع(61) ماده

 کند. ن ییتع ی هدف تورم ک ی طور مستقل به دی با ی. بانک مرکز1

و نرخ    یپول  یهااستی س  یاساس   یریگجهت  سینوشیپ  دی با  مرکزیاکتبر هر سال، بانک    1. حداکثر تا  2

 به مجلس گرجستان ارائه کند.  نده، ی سه سال آ یارز خود را برا

 . د ی نما   تأیید   و نرخ ارز را   ی پول   ی ها است ی س   ی اساس   ی ر ی گ جهت   د ی مجلس گرجستان با   ، جاری سال   ی . تا انتها 3

و نرخ ارز توسط مجلس گرجستان،    یپول  یهااستی س  ی اساس  یریگجهت  سینوشیپ   تأیید   تا زمان.  4

 است، عمل کند.  کرده می که تنظ  یسینوشیدر چارچوب پ   دی با مرکزیبانک 

  ی دی ابزار کل ،یهدف تورم  ک ی شامل  دیو نرخ ارز با یپول  یهااستی س یاساس  یریگجهت سینوشی. پ5

از    یاجمال   ی استفاده خواهد کرد و بررس  ی احقاق هدف تورم  ی در راستا  مرکزیکه بانک    ی پول  استیس

 بالقوه باشد. یهاسک یر

به6 و  .  ساالنه  تا  صورت  مال   4حداکثر  سال  اتمام  از  پس  اجرا  ی گزارش   دی با  مرکزیبانک    ،یماه    ی از 

  گزارش ارائه د  ی بابه مجلس گرجستان ارائه دهد. مجلس گرجستان    یو نظارت  ارزی  ،ی پول  ی هااستیس

 . دینما تأیید شده را

 

 . افغانستان 4

 ( 16) ماده

تواند تمام یا بخشی  عالی میهیئت    .محرمانه استعالی  هیئت    مشروح مذاکرات و جزئیات جلسات  .1

 از نتایج جلسات را به عموم اعيم کند. 
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 ( 104) ماده

ماه پس از پایان سال مالی موارد زیر را به مجلس ااغانستان    3بانک مرکزی ااغانستان موظف است تا    .1

 گزارش کند: 

 های مالی اظهارنظر شده توسط حسابرس مستقل صورت  .1

 گزارش اقدامات و امور انجام شده در سال گذشته   .2

 گزارشی از وضعیت اقتصاد   .3

های مالی  نویس صورتروز کاری پس از پایان هر ماه، پیش  15بانک مرکزی ااغانستان موظف است تا    .2

ماهانه بانک را آماده و به وزارت مالیه گزارش کند. پیش نویس مذکور باید مشتمل بر تغییر ذخایر ارزی  

 بانک در طول ماه باشد.  

مرکزی میعيوه  .3 بانک  ماده،  این  در  مندرج  گزارشبر گزارش  ل  ئمسا  درخصوص های دیگری  تواند 

 اقتصادی و مالی منتشر کند. 

 

 عراق .  5

 ی قانون اساس .(103) ماده

 است. پاسخگو ندگانینما یعراق در مقابل شورا  یبانک مرکز .2

 ره ي مد  ئتيه يو عملكردها اراتياخت .(16) ماده

  نییتع  در محدوده  دی با  ره،یمدهیئت    ،(3) شده در ماده    نییاهداف تع  گریو د  ینظارت بر اهداف اصل  با

 قانون:  نیشده در ا

 . د ی نما   تأیید   قانونگذار ارائه کند را   ا ی قرار است به دولت    ی که بانک مرکز   پیشنهاداتی ها و  گزارش   تمام ج(  

 ها و گزارش یمال يهاها؛ صورت . دفاتر و ثبت(45) ماده

را در    یبانک مرکز   طی را که شرا  ییهاپس از اتمام هر ماه، در اسرع وقت ترازنامه  د یبا  ی . بانک مرکز2

  ی رسم   ینترنتیا  ت یساوب  ی بر رو  ، دهندگزارش می  ده، یکه به اتمام رس   ی ماه  یروز کار   نیآخر  یانتها

 خود منتشر سازد.  

  به نحوی که را    ی ساالنه خودمال   یهاصورت  ،یهر سال مال   انی ظرف سه ماه از پا  دیبا  ی. بانک مرکز3

 را آماده کند. ی ارائه دهد  بانک مرکز یمال  تیوضع و شفاای از و کامل  حی صحگری  گزارش

یک  ، به همراه  جمهوررئیسبه  موارد زیر را    یهر سال مال   ان یظرف سه ماه پس از پا  د یباهیئت مدیره  .  4

 گزارش نماید:و قانونگذار  مالیه  ریبه وز نسخه

توسط حسابرس    ن ی باشد و همچن   ده ی کل رس   س ی رئ   تأیید   که به   ی ساالنه بانک مرکز   ی مال   ی ها صورت   ( الف 

 به ذکر آن باشد و    ل ی که حسابرس ما   ی ا نكته   ا ی شده باشد، به همراه هر گزارش    تأیید   خارج از سازمان 
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طور خاص در مورد  به  ده،ی به اتمام رس  ی در طول سال مال  ی که بانک مرکز  اتیعمل   ی از گزارش  (ب

اتفاقات   یپول  استیس  اهداف   ن یهمچن  دی گزارش با  نیاند. اقرار داده  ریثأکه اقتصاد عراق را تحت ت  ی و 

  ی پول   استیبر مسائل س  دی کأبا ت  نده،یاز اقتصاد در سال آ  یانداز بانک مرکزدر مورد چشم  یاهیانیشامل ب

 شامل:   دیگزارش با ، یپول استی تحوالت س یباشد. در بررس

  ط یاز شرا ی لیدر سال گذشته و تحلهیئت مدیره  و اقدامات انجام شده توسط  هااستیس یبررس .1

 ؛ و اقدامات شده است ها استیس  نیمنجر به اتخاذ چن که  یو مال  ی اقتصاد

 ؛ هابانک پرداخت و   یهابر نظام ژهیو تأکید عراق با  ی ط نظام مالیدر مورد شرا ی مباحث .2

در    ی شده توسط دولت و بانک مرکز   اذ اتخ   جرایی و اقدامات ا   شده   تصویب   مهم   قانونی   وایح متون ل   . 3

 اعال در عراق باشد.   ی مال   ی نهادها   گر ی و د ها  بانک   ، ی بانک مرکز   ات ی طول سال که مرتبط با عملكردها و عمل 

خود منتشر    ت یساو وب  یرسم   هیشده را در نشر  ی حسابرس  ساالنه  ی مال  ی هاصورت  د یبا  ی . بانک مرکز5

 منتشر شوند. د یبا زین 4اشاره شده در پاراگراف  یهاکند. گزارش

  ی که تحوالت سال اعل   یو ثبات مال  یپول  است ی در مورد س  ییهاگزارش  یطور اصل به  دیبا  ی. بانک مرکز6

تصو به  ت  کشند،یم  ریرا  اتفاقات  شامل  که  ساخته  همان  رگذاریثأمنتشر  عراق،  اقتصاد  در  بر  که  گونه 

 . شودیاشاره شد، م  « ب»  بند ذیل ، 4راگراف پا

رئ7 مرکز  س ی.  عمل  د یبا  ی بانک  مورد  س  ات ی در  اهداف  مرکز  ی پول   استی و  اتفاقات    ، یبانک  ازجمله 

سال    کی ب اشاره شد، ظرف حداکثر    ذیل بند،  4گونه که در پاراگراف  بر اقتصاد عراق، همان  رگذاریثأت

 به قانونگذار گزارش دهد. 

 

 . نيوزلند 6

 (.53)الف  ماده

 : کند  تهیه را زیر شرحبه ساالنه گزارش  باید مدیرههیئت 

 درخصوصمدیره  هیئت    ت مدیره موظف است برای هر سال مالی گزارشی در ارتباط با ارزیابی ئهی.  1

 وظایف محوله در این ماده ارائه دهد.

 الف. گزارش مربوطه باید: -1

مدیره آیا کمیته سیاست پولی، رئیس کل،  هیئت    شامل گزارشی باشد که نشان دهد از نظر  (الف

 اند یا خیر؟ درستی انجام دادههای خود را بهمدیره مسئولیتهیئت  و سایر اع ای مقام قائم

 کند باشد. )اوق( را ارزیابی می ره چگونه موارد مندرج در بند الفمدیهیئت  بیانگر اینكه  (ب

مدیره، کمیته سیاست پولی، سازگار با اهداف هیئت    نظر  براساسب. گزارش باید نشان دهد که آیا  -1

 پولی کرده است یا خیر؟ سیاستگذاریعنوان شده در سال مالی 

 گزارش باید: . 2
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 باید توسط رئیس کل و یک ع و غیراجرایی ام ا شده باشد. (الف

 تا سه ماه پس از پایان سال مالی به وزیر ارائه نماید.  نهایتاً (ب

 این گزارش باید به موجب این قانون به مجلس ارسال شود. .3

 1منشور سياست پولی  (.63)د   ماده

 منشور سیاست پولی باید طبق مفاد این قانون باشد. .1

 :موارد زیر است آوری اراهمهدف این منشور  .2

   ، الزاماتی برای بهبود شفاایت و پاسخگویی در ارتباط با عملكرد کمیته سیاست پولی (الف

   .گیریتصمیم ارایند   (ب

 منشور  محتواي  (.63)هـ  ماده

 :باشد زیر  موارد دربردارنده باید منشور (1

a. این  چگونه  و   زمانی  چه جلسات کمیته ) محتوای صورتجلسه،    صورتجلسه ثبت خيصه    الزامات  

   ، موارد مرتبط با ثبت آرا( ،منتشر شوندها صورتجلسه

b. کمیته یا سایر    ع و  یک   به  مربوط  اطيعات  ااشای  یا  انتشار   با  مرتبط  الزامات  یا  دستورالعمل

 .موارد مرتبط با کمیته یا وظایف آن

 :باشد زیر  موارد دربردارنده باید منشور (2

a. به نیابت    یا کمیته    توسطالزامی یا اختیاری    صورتبهسایر اطيعات که    انتشار مربوط به    الزامات

 ، شامل اینكه چه زمانی و چكونه اطيعات مربوطه منتشر شوند شوند می  منتشراز کمیته 

b. گیریتصمیم های ارایند ، 

c. موارد مرتبط سایر،   

i. یا منشور  این  درخصوصقانون  این  تمهیدات با 

ii. است الزم( 63)د   ماده موضوع اهداف برای . 

 . باشد ناسازگار  قانون  این مفاد با نباید  منشور این (3

 منشور انتشار (.63)هـ  ماده

 منشور باید در سایت اینترنتی بانک مرکزی منتشر شود. 

 : هستند زیر شرحبه بند این موضوعاهداف اسناد پاسخگویی  - الف الف 162

 از طریق:  عموم  به نیوزلند  مرکزی  بانک  پاسخگویی بهبود برای 2:مقاصد بیانیه ( الف

 ، مربوطه اقدامات و  مدتمیان اهداف تنظیم  ارایند  دردهی عموم مردم  مشارکت  .1

 

1. Charter 

2. Statement of Intent 
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   ،مجلس برای مرکزی  بانک اقدامات  و مقاصد  تصریح  .2

 .آینده در عملكردمبنایی برای ارزیابی   تمهید  .3

 : منظوربه ساالنه گزارش(  ب

 ، گذشته   سال طی بانک  های اعالیت  درخصوص  دهیگزارش. 1

 ، شد اشاره الف بند بیانیه در  که بانک با مقاصد و اقداماتی  های اعالیت  ارزیابی. 2

 . وی اختیار در  منابع درخصوص  بانک  پاسخگویی ت مین. 3

 :مالی ثبات گزارش(  ج

 ، مرکزی   بانک   احتیاطی   اهداف   با   مرتبط   موارد   سایر   و   مالی   نظام   کارایی   و   سيمت   به   مربوط   امور   گزارش .  1

 . برای نیل به اهداف احتیاطی   اختیارات   از   مرکزی   بانک   استفاده   اثربخشی   ارزیابی   امكان   کردن   اراهم .  2

 : هاسیاست گریتنظیم ات تأثیرارزیابی  - ب الف 162

 : است موظف مرکزی بانک  (1

های مناسب با ماهیت های اتخاذ شده بند الف این ماده را در بازهگری سیاستات تنظیمتأثیر(  ب

 ، آن سیاست ارزیابی نماید

 را به وزیر گزارش کند.ها این ارزیابی (ج

را بر ها  گری سیاستات تنظیمتأثیرهای مربوط به ارزیابی  بانک مرکزی موظف است تمامی گزارش(  4

 تارنمای اینترنتی بانک منتشر کند.

دالیل معقولی و بنابر محرمانگی تجاری نهادهای مالی از گزارش  تواند برخی از اطيعات را بهبانک می  (5

 منتشر شده در سایت حذف کند.

 ( Statement of intent)  مقاصد بیانیه  تهیه الزامات -الف 162

  حداقل   و  مالی  سال  آن  درموظف است در هر سال مالی گزارش مقاصد بانک و اشخاص زیرمجموعه    بانک 

 . کند تهیهوزیر  برای را  بعد مالی  سال  دو

 مقاصد  بیانیه  محتوای -ب 162

 زمانی مرتبط باشد: هر گزارش مقاصدی باید دربردارنده اطيعات زیر در دوره   (1

 ، بانک مرکزی و محیط عملیاتی وی  درخصوصالف( اطيعات زمینه کلیدی  

 ، های اصلی عمل ویب( ماهیت و گستره وظایف بانک مرکزی و حیطه

 ،دنبال رسیدن یا کمک به تحقق آنهاستات مشخصی که بانک بهتأثیرج( اهداف، نتایج و 

در راستای رسیدن به آن اهداف، بانک چگونه )خود بانک  د( برای انجام وظایف و تحقق عملیات آن  

 ، خواهد عمل کندیا کمیته سیاست پولی(می

گیری  ب مفروض گراته شده، بانک چگونه با آن جهت 68گیری تحت بخش د الف( اگر یک جهت

 .مواجهه خواهد کرد
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 ، ک مرکزیهای بانهای پیشنهادی برای مدیریت سيمت سازمانی و قابلیتژی( استراتعه

 ، ای که به بیانیه مرتبط است بینی شده برای سال اول مالی در دوره وضعیت درآمد و مخارج پیش و( صورت 

 ، وضعیت پیشنهاد پرداخت سود ساالنه به عموم مردمز( صورت

هایی که عملكرد آینده بانک مرکزی باید با آن  اقدامات مالی و غیرمالی و استاندارد  ترینمهمح(  

 ، ارزیابی شود

( مسائلی که بانک باید از قبل اتخاذ تصمیم به وزیر مشورت یا هشدار بدهد، مواردی که باید به  ط

 ، وزیر گزارش دهد و تناوب گزارشات

 های بانک ضروری است. ی( سایر مواردی که برای اهم مقاصد و جهت گیری

 رئیس کل رسیده باشد. مقام قائمو  ( تمامی بیانیه مقاصد باید تاریخ داشته و به ام ای رئیس کل 2

 ارائه بیانیه مقاصد به وزیر  ارایند   -ج 162

 :است موظف مرکزی بانک الف 162 بخش ذیل  مقاصد  بیانیه تهیه (1

 ،نویس بیانه را تهیه و حداقل سی روز قبل از آغاز سال مالی جدید به وزیر ارائه دهد پیش (الف

نظر قرار دهد و بیانیه مقاصد را قبل از یا در آغاز سال    نویس را مدهای وزیر بر پیشب( کامنت

 مالی به وزیر ارائه دهد.

کامنت 2 اگر  تنظیم (  پیامدهای  به  مربوط  وزیر  در  های  بانک  توسط  شده  گراته  نظر  در  مالی  بخش  گری 

ی ارائه  های وزیر پاسخ نویس باشد، بانک مرکزی موظف است در زمان تنظیم نسخه نهایی بیانیه، به کامنت پیش 

 نظر قرار خواهد داد.    های وزیر را در تنظیم اهدااش مد نماید که نشان دهد چگونه بانک کامنت 

 مقاصد د: اصيحات بیانیه  162

 منظور اصيح بیانیه مقاصد بانک مرکزی موظف است:به (2

 ، یک نسخه از اصيحات را به وزیر ارائه نماید (الف

 . نظر قرار دهد و نسخه نهایی اصيحات را در اسرع وقت به وزیر ارائه دهد  های وزیر را مدکامنت  ( ب

 مجلس  به مقاصد  بیانیه  ارسال: عه 162

  به   بایدکه به وزیر ارائه گردیده،    آن   اصيحات  تمامی   و  مقاصد   بیانیه  نهایی  نسخه موجب این حكم    به

 . شود ارسال مجلس

 هاحساب و ساالنه گزارش -163

 تا سه ماه پس از پایان هر سال مالی بانک باید موارد زیر به وزیر ارسال کند: (1

 ، مالی سال  طیگزارش عملیات بانک و اشخاص ارعی  (الف

   ،صورت مالی حسابرسی شده بانک و در صورت وجود اشخاص ارعی آن در سال مالی  (ب

 . های مالیگزارش حسابرس در ارتباط با صورت  (ج
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 ( گزارش باید دربردارنده موارد زیر باشد:2

ارزیابی مقاصد، اقدامات و استانداردهای تنظیم شده در بیانیه مقاصد که در ابتدای سال مالی   (الف

 ه بود.ارائه شد

 ها و سایر مزایا و هدایای پرداختی طی سال مالی به: ها، حقوق ، پاداش درخصوص الف مكرر. اطيعاتی  

 ، شود( های آن )هویت ااراد در این گزارش به خاطر اهداف این بند ااشا می مدیره، یا کمیته هیئت    اع ای  .1

 .کارکنان بانک ) بدون ااشای هویت( .2

 خواهد گزارش کند. هر موردی که بانک ملزم است گزارش کند، یا اقدام کرده یا می (ب

 الف. 53مدیره موضوع ماده هیئت  مدیره، گزارشهیئت  در صورت موااقت ج(

منظور  ج به  15د و    15هر اطيعات ضروری دیگر به همراه گزارش منتشر شده موضوع ماده    (د

 .ستای انجام وظایف طی سال مالیارزیابی آگاهانه عملكرد بانک در را

 گزارش ساالنه باید برای وزیر و مجلس ارسال شود.  .3

 مالی  های صورت  محتوای -164

 : باشد زیر  موارد شامل  و شود  تهیه شده  پذیراته  حسابداری  تجربه  طبق باید  مالی  صورت. 1

 ، وضعیت مالی بانک در روز تنظیم ترازنامه الف(

  ،های مرتبط با وظایف بانک در سال مربوطهصورت عملیاتی حاکی از درآمدها و هزینه  ب(

 ، صورت جریان وجوه نقد بانک در سال مالی  ج(

 ، وضعیت تعهد بانک انتشار صورت مالی بموقعصورت  د(

 ،رت مالی وضعیت تعهدات مشروط در تاریخ انتشار صوصورت ع(ه

 ،های حسابداریگزارش سیاست (و

 ، سایر گزارش های الزم برای انعكاس منصفانه عملكرد مالی بانک مرکزی (ز

 ارائه نمودارهای مقایسه پذیر برای هریک از موارد اوق نسبت به سال مالی گذشته. (ح

 مجزا موارد زیر را گزارش کنند: صورتبههای مالی باید صورت .2

 ، ) سود ناشی از معاميت ارزی(  1-21هر پرداخت صورت گراته ذیل ماده  (الف

 .. )زیان ناشی از معاميت ارزی(2-21هر پرداخت صورت گراته به بانک توسط وزیر ذیل ماده  ب(

 مالی  ثبات گزارش. الف 165

 : سال در  بار  دو  حداقل است  موظف مرکزی بانک  .1

 ، کند ارائه وزیر به را  مالی  ثبات گزارش  (الف

 . دهد  قرار  بانک  تارنمای در  مالی ثبات  گزارش  (ب

 باید  مالی  ثبات گزارش .2
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  را   مرکزی  بانک  احتیاطی   اهداف  با   مرتبط   موارد   سایر   و وضعیت ثبات و کارایی نظام مالی    (الف

 ، کند گزارش

نیل به اهداف   راستای   در   مرکزی   بانکبردارنده اطيعاتی باشد که امكان ارزیابی  اقدامات  در  ( ب

 احتیاطی آن را اراهم کند. 

 پس از دریاات این گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.  ممكن  وقت اسرع در  است موظف وزیر .3

 

 ژاپن .  7

 تياز شفاف ناني. در باب استقالل بانک ژاپن و حصول اطم(3) ماده

و    یکنترل پول  درخصوص  یریگمیتصم  ندیارا  زیو ن  ماتیتصم  یتيش کند تا محتوا  دی. بانک ژاپن با2

 شهروندان شفاف کند.   یرا برا یارز

 غيره  و مذاکرات مشروح . انتشار (20) ماده

  ی سند  دی باهیئت    سیرئ  ، یدر مورد مسائل مربوط به کنترل پول   یسیاستگذارهیئت    پس از هر جلسه  .1

  و پس از   تهیه کرده  ،گراته شده در جلسه  ماتی را که در آن سراصل مباحث مطرح شده مطابق با تصم

 عموم برساند.   يعبه اط ،یدر مورد مسائل کنترل پول  ی استیسهیئت  ی بعد جلسه درآن   تأیید

گراته شده در جلسات مربوط    ماتیمرتبط با تصم 1مشروح مذاکرات  دیبا  ی سیاستگذارهیئت  سیرئ .2

گزارش را به اطيع   شود،یم  ن ییتعهیئت    که توسط  ی ام دورهاآماده سازد و پس از اتم   یبه کنترل پول 

 عموم برساند. 

 الزحمه پرداخت حق  ي. استانداردها(31) ماده

با  .1 ژاپن  پاداش )  یاستانداردها   د یبانک  (،    غیرنقدی  هدایای  شامل  و  نقدی پرداخت    از   اعم پرداخت 

موارد در پاراگراف    نیا  ی )که به تمام  ی( و حقوق بازنشستگ زهیحقوق )شامل پرداخت پول همچون جا

اشاره محق  عنوانبه  یبعد به مشودیالزحمه  را  استانداردهاأ(  با  و کارمندان، سازگار  در    جیرا  ی موران 

گزارشات را به اطيع عموم    ن یگزارش کرده و ا  یی دارا  ریاستانداردها را به وز  ن ینموده و ا  نییجامعه تع

 شود.  تیرعا  زین ییاستانداردها ن یچن رییدر زمان تغ   دیامر با نیبرساند. ا

 . قواعد مربوط به خدمت (32) ماده

  ح ی صح  یاز اجرا  نانی منظور حصول اطمبه  نیوکارش و همچنکسب  یعموم  تیخاطر ماههب  ،ژاپن  بانک 

و    فیوظا  ی بر وقف خود به اجرا  الزامموران و کارمندانش، همچون  أخدمت م  یبرا  یقواعد  دیبا  ف،یوظا

به    زیو ن  دهگزارش نمو  مالیه   ریرا به وز  یقواعد   نینموده و چن  م یتنظ   یخصوص   وکارهایکسباز    یدور

 شود.  تیرعا زین ی قواعد ن یچن رییدر زمان تغ دی امر با نیاطيع عموم برساند. ا
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 یاتيعمل  يها هيرو اظهارنامه. (45) ماده

ارائه دهد.    ر یوزو نخست  مالیه   ر یکرده و به وز  ه یخود ته  ی اتی عمل  یهاهیاز رو  ی گزارش   د ی بانک ژاپن با(  1)

 اعمال شود.   ه یهمان رو د یبا زیدر اظهارنامه ن رییهرگونه تغ جاد یدر صورت ا

ازجمله    نه،یتوسط کاب  ی شامل موضوعات ابيغ  دی اشاره شده با  یکه در بند قبل   یات یعمل   اظهارنامه (  2)

 باشد. ز یوام، ن موارد مربوط به صدور 

 مخارج  . بودجه(51) ماده

  یسال مال  وعاز شر شیو آن را پ تدوین کردهمخارج  یبرا یابودجه دیبانک ژاپن با ،یدر هر سال مال  .1

 شود.  تیرعا زیبودجه ن  رییدر زمان تغ  دیامر با نی. ادیارائه نما تأیید  یبرا مالیه  ریبه وز

در اسرع وقت    دی كند، بان  تأیید  را  یاشاره شده در پاراگراف قبل   بودجهتشخیص داد که    یی دارا  ریاگر وز  .2

ارائه شده را به    مربوط به بودجه  اتیخود به بانک ژاپن اطيع داده، و جزئ  لیهمراه دالموضوع را به  نیا

 مذکور به اطيع عموم برساند. لیهمراه دال

  ان یب  ییدارا  رینظرات خود را به وز  تواندیمنتشر شد، بانک م   یمربوط به پاراگراف قبل   هیاطيع   یوقت  .3

 برساند.  زیکرده و در صورت لزوم، به اطيع عموم ن

 ره يو غ  یمال يها. صورت(52) ماده

با  .1 ژاپن  بازه  ی برا  دی بانک  آور  6  هر  از  و همچن   لیماهه  تا مارس،    نیتا سپتامبر  اکتبر  موجودی از 

ماهه مذکور صورت سود    6  یهابازه بر  عيوه  ، یهر سال مال  یآماده نموده و برا  بانک را  و ترازنامه  هادارایی

درنهادینما  می تنظ  ان یو ز ا  ن یا  دیبا  ت ی.  از  )که  به  ن یاسناد  اشاره    یمال  ی هاصورت  انعنوبهآنها    پس 

به    تأیید  یمربوطه برا  بازه  ان یماه پس از پا  2حداکثر تا    ،یحسابرسان مال   ی( را با نظرات کتب شودیم

 . دیارائه نما  یی دارا ریوز

ارائه    یی دارا  ریاشاره شد، به وز  ی گونه که در پاراگراف قبل ساالنه، همان  یمال   یهاصورت  ن یچن  ی وقت  .2

حسابرسان    یهمراه نظرات کتب به ،یآن سال مال  یمال  یهاحسابرا از  یگزارش  یدبابانک ژاپن  شوند،یم

 . دینما وستیبه آن پ

بدون    دیبا به آن اشاره شد، بانک ژاپن    1گونه که در پاراگراف  همان  ، ییدارا  ر یوز  ه یدیأیپس از گراتن ت  .3

ات مكتوب حسابرسان را که در  رو نظ  یمذکور در پاراگراف قبل  ی هاحسابصورت ،یمال  یهاصورت  ر،یخأت

منظور  را بهآنها    نموده و  ینگهدار  ودو داتر شعب خ  یبه آن اشاره شد، در داتر اصل  یدو پاراگراف قبل 

 عموم قرار دهد. ار یدر اخت   شود،یمشخص م ی استیسهیئت   که توسط ی ابازه در ،یعموم  ی بازرس

 و حضور در مجلس   ی ده . گزارش(54) ماده

مربوط به مسائل    گذاری استیسهیئت    ماتیدر مورد تصم   ی ماه، گزارش  6حدودا هر    دیبانک ژاپن با   .1

  ه یآن انجام داده، ته یکه بانک برمبنا یوکار کسب  اتی عمل طی، پاراگراف اول و شرا( 15)مذکور در ماده 

 . دی به مجلس ارائه نما مالیه  ریوز قیکرده و از طر
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 دهد.  ح یرا به مجلس توض  یتيش کند تا گزارش مذکور در پاراگراف قبل  د یبانک ژاپن با .2

  د ی ، باشده باشدمشخص  آنها    که از طرف یاندهینما  ای   گذاریاستی ت سئهی   س یرئ  ا یبانک ژاپن   سیرئ  .3

  ت یوضع   حی منظور توضآنان، به  یهاتهیبنابر درخواست، کم   ا یمشاوران،    و  ندگانیمجلس نمادو  در جلسات  

 . دیشرکت نما  ش،یهاییوکار بانک و داراکسب  اتی عمل

 وکارکسب اتي. انتشار سرفصل عمل (55) ماده

 1، پاراگراف (52) گونه که در ماده  همان  ،ی هر سال مال یمال   یها صورت  بهمربوط  هی دی أیت  ااتی از در پس

آماده ساخته  یوکار خود در آن سال مال کسب   ات ی از عمل ی سراصل ر، ی خ أ بدون ت  دی اشاره شد، بانک ژاپن با

 اطيع عموم برساند.   ه ب   ،ی آن سال مال  یها حساب مذکور و صورت  یمال  ی ها همراه صورت و آن را به 

 ره يو غ ی رقانوني. اصالح اعمال غ(56) ماده

قانون    نیکارمندانش ا   ا ی  مدیران بانک ژاپن،    نكه یدر صورت کشف ا  توانندیم  ریوزنخست  ا ی  یی دارا  ریوز.  1

، از بانک  کرده باشند احتمال دارد نقض    ا ی مواد اساسنامه را نقض کرده و    او ی  گرید  مقرراتو    نیقوانیا  

 انجام دهد. یاعمال  نیاصيح چن  یبخواهند اقدامات الزم را برا

اشاره شده در پاراگراف اوق شود،    لهئدر مورد مس  ریوز نخست  ای   ییدارا  ری از طرف وز  ی درخواست  یوقت  .2

ازجمله اصيح اعمال مذکور   داند،یصيح م ی استیسهیئت   را که  ی در اسرع وقت اقدامات د یبانک ژاپن با

 انجام دهد. ر،یوزنخست ا ی یی دارا ری به وز یاقدامات  نیو گزارش چن 

 ژه وي حسابرسی  درخواست . (57) ماده

قانون    نیکارمندانش ا   ا ی  مدیران بانک ژاپن،    نكه یدر صورت کشف ا  توانندیم  ریوزنخست  ا ی  یی دارا  ریوز.  1

 حسابرس  ، ازکرده باشنداحتمال دارد نقض    ایمواد اساسنامه را نقض کرده و    او ی  گرید  مقرراتو    نیقوانیا  

مورد حسابرسی قرار داده و نتایج را به وزیر مالیه و  را  یا سایر موارد    مورد نظربانک بخواهند اقدامات  

 وزیر گزارش کنند.  نخست

  اشاره شده در پاراگراف اوق شود،   لهئدر مورد مس  ریوز نخست  ای   ییدارا  ری از طرف وز  ی درخواست  یوقت  .2

مورد حسابرسی قرار داده و  را  یا سایر موارد    مورد نظر  در اسرع وقت اقدامات   د ی بانک ژاپن با  حسابرس

 سیاستی گزارش کنند. هیئت  زیر ونتایج را به وزیر مالیه، نخست 

 ره يها و غ. گزارش(58) ماده

وکار بانک ژاپن، از بانک  کسب  ات ی عمل  طی خاطر شراهدر صورت لزوم، ب  توانند،یم  ریوز نخست  امالیه ی   ریوز

 موارد مربوطه کند.    گرید  ای گزارش  درخواست ارائه

 قواعد . (59) ماده

  يت یبه هنگام وضع قواعد مربوط به تشك  ،قانون  نیاز مسائل ذکر شده در ا  ریغ   ی در موارد  د ی ژاپن با  بانک 

  رییدر زمان تغ  دیامر با  نیگزارش دهد. ا  ییدارا  ریبه وز  ریخأرا بدون ت  ی قواعد  نیمسائل، چن  گریو د
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 شود.  تیرعا ز ین یقواعد  نیچن

 ي فري. مواد ک(65) ماده

  مه یجر  ک ی توسط    دیشوند، با  ریاز موارد ز  ک یهر  مشمولکه    یو کارمندان بانک ژاپن هنگام  مورانأم

 مجازات شوند: نی حداکثر پانصدهزار  یفری رکیغ

مجوز از    اات ی عدم در  ا ی   ر،یوزنخست  ه یدیأیهمراه تبه  ماًأتو  ا ی  مالیه   ریاز وز  ه یتأیید  ااتیعدم در  .1

 (؛ 1، پاراگراف (43)مواد ماده  ی)به استثنا  در چارچوب این قانون ،مالیه  ریوز

 ارائه   ای ،  در چارچوب این قانون  ر،یوزو نخست  مالیه  ریبه وز  ماًأتو  ای   ،مالیه  ریعدم گزارش به وز  .2

 گزارش کذب؛ 

 کذب؛   یرسان اطيع ای، در چارچوب این قانونگونه به عموم مردم آن یرسانعدم اطيع .3

نگهدار  .8 اطيع   ا ینظرات مكتوب حسابرسان،    ا ی،  هاحسابصورت  ، یمال  ی هاصورت  یعدم  عدم 

 ؛ 3، پاراگراف (52) و در نقض ماده  ی عموم  یمنظور بازرسآن به عموم به یرسان

 ارائه گزارش کذب؛  ایالزم است  2، پاراگراف (56)گزارش چنانچه در ماده   عدم ارائه .12

 مطالب کذب.  ایارائه گزارش  ا ی ( 58)مطالب الزم در ماده  ای گزارش   عدم ارائه .13

 

 سلند ي . ا 8

 نظارتهيئت  انتخاب  .(6) ماده

نظارت متشكل از  هیئت    ت نظارت بانک مرکزی ایسلند باید پس از انتخابات مجلس انتخاب شوند.ئهی

مدیره بانک  هیئت    است. انتخاب اع ایالبدل  هفت نماینده مجلس منتخب و تعداد هفت نفر ع و علی

 ع و عنوانبهمرکزی، کارکنان اشخاص تحت نظارت یا مالكان اشخاص وابسته به اشخاص تحت نظارت 

علیهیئت   اع ای  پارلمان،  اع ای  برای  قاعده  این  است.  بهنظارت ممنوع  کابینه  وزرای  و  طور  البدل 

دانش مناسب در مدیریت و ابزارهای نظارتی دارای   نظارت باید دارای هیئت  یكسان برقرار است. اع ای

نظارت از دانش گسترده و کاای  هیئت    کابرد در بانک مرکزی باشند. باید تيش شود تا اع ای منتخب

 های تجاری برخوردار باشند. در حوزه اقتصاد ایسلند، بازارهای مالی، مدیریت و اعالیت

انتخاب  هیئت    اساسنامه  زمان  در  منق ی مینظارت  از جایگاهاع ای جدید  یكی  اگر  های  شود. 

البدل تا انتخاب ع و جدید از جانب مجلس برای دوره  بدون ع و باشد، ع و علیهیئت    اع ای اصلی 

 نظارت درخواهد آمد. هیئت  باقی مانده ع و قبلی، به ع ویت

زیر موظف است حقوق  مقام انتخاب خواهد کرد. و ت نظارت از میان اع ای خود رئیس و قائمهیئ

 نظارت بانک مرکزی را تعیین کند. هیئت  اع ای
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 نظارتهيئت  نقش  .(8) ماده

کند. مدیریت یا  الرعایه را پایش میالزم 1، انطباق عملكرد بانک مرکزی با قوانین و مقررات نظارت تئهی

دار  نظارت عهدههیئت    نظارت نیست.هیئت    موضوعات خاص، مصداق پایش  درخصوص گیری  تصمیم

 انجام وظایف زیر است: 

 ، ساختار بانک مرکزی درخصوص تأیید پیشنهادات رئیس کل یا نواب وی  (الف

پولی، کمیته ثبات    سیاستگذاریتعیین حقوق و مزایا و همچنین دوره خدمت اع ای کمیته    ب(

 ، مالی و کمیته نظارت مالی

 ، ، کمیته ثبات مالی و کمیته نظارت مالیپولی  سیاستگذاری های کمیته یید قواعد و رویهأت ج(

 ، نظارت کلی بر کنترل داخلی بانک و انتصاب حسابرس (د

های بازنشستگی کارکنان  تأیید قرارداد دستمزد با کارکنان بانک مرکزی، لحاظ قواعد بر صندوق  ع(ه

 ، مدیره صندوق بازنشستگیهیئت  دالمطالبه تأیید انتخاب نماینده بانک مرکزی در و عن

 ، ی ساالنه بانک هاحسابحسابداری و   درخصوص تأیید پیشنهاد بانک مرکزی به وزیر  (و

 ، ی ساالنه بانک مرکزیهاحسابتأیید  ز(

 ، معیارهای کفایت سرمایه و نحوه توزیع سود درخصوصتأیید تصمیمات بانک مرکزی  ح(

 ، تأیید بودجه عملیاتی بانک مرکزی ارائه شده توسط رئیس کل در ابتدای هر سال مالی (ط

گذاری در ساختمان و  یید تصمیمات ناظر به سرمایهأها و عملكرد بانک مرکزی و تپایش دارایی  ی(

 ،نسایر تجهیزات الزم برای اعالیت آ

 . (43)های موضوع ماده تأیید تعراه (ك

های زیرمجموعه بانک مرکزی و سایر اشخاص و شرکت  درخصوصطيعات الزم  ت نظارت باید ائهی

باشد. رئیس کل موظف است را در اختیار داشته  قانونی خود  انجام وظایف  برای  هیئت    بانک مرکزی 

 پولی و قواعد وضع شده توسط بانک مرکزی مطلع کند.  سیاستگذاریگیری کين نظارت را از جهت

 پولی سياست کميته ساختار و نقش  .(11) ماده

 جلسات کمیته سیاست پولی باید برای عموم منتشر شود. تصور

 ... 

 یدو داعه به مجلس گزارش دهد. اجزا ی خود سال ی در مورد کارها  دیبا ی پول  یاستگذاری س تهی کم

 مورد بحث قرار خواهد گرات.  ،شودیم  نیی تع  رئیس مجلس  از مجلس که به انتخاب  یاتهیگزارش در کم 

 ملی ثبات  کميته جلسات .(14) ماده

استفاده از ابزارهای نظارتی و منطق پشتیبان استفاده از آن    درخصوص تصمیمات کمیته سیاست پولی  
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  تأثیر مربوطه نیز باید برای عموم منتشر شود مگر اینكه انتشار    صورتجلسهباید برای عموم منتشر شود.  

 منفی بر ثبات مالی داشته باشد.

گزارش    یادو داعه به مجلس گزارش دهد. اجز  یخود سال   ی در مورد کارها  د یبا  ثبات مالی   تهی کم

 مورد بحث قرار خواهد گرات. ،شودیم  نییتع رئیس مجلس  از مجلس که به انتخاب یاتهی در کم

 مالی  نظارت کميته جلسات .(16) ماده

منتشر کند. انتشار در شرایطی که منجر    عموم  برای  را  خود  تصمیمات  است  موظف  مالی  نظارت  کمیته

 . نیست مجاز  دهد قرار   تأثیر تحت رابه زیان اشخاص شود یا منااع بازارهای مالی  

گزارش    یدو داعه به مجلس گزارش دهد. اجزا  ی خود سال  یدر مورد کارها   دیبا  نظارت مالی   تهی کم

 مورد بحث قرار خواهد گرات. ،شودیم  نییتع رئیس مجلس  از مجلس که به انتخاب یاتهی در کم

 یدهو گزارش قاتياطالعات، تحق يآورجمع .(34) ماده

ها، نرخ ارز و  تراز پرداخت  ،یمسائل پول   درخصوص  ییهاین یبشیگزارشات و پ  د یبا  سلند ی ا  یمرکز  بانک 

  برای نیل به اهداف ش یهااستی مسائل مرتبط با عملكردها و س گریو د یخارج  یمسائل مربوط به ارزها

 . دیارائه نما ش یهاتیاز اعالهمراه با جزئیات ساالنه  ی گزارش  دیبا یبانک مرکز ن،یبر اآماده سازد. عيوه

 بيرونی ارزيابی  .(36) ماده

نظارت مالی مأموریت دهد تا  ن اقتصاد پولی و مالی و  اسال به سه نفر از متخصص  5وزیر موظف است هر  

ها، ثبات مالی و اجرای نظارت مالی را  عملكرد بانک مرکزی ایسلند را در رسیدن به اهداف ثبات قیمت

می ارزیابی  کنند.  حوزهارزیابی  سایر  اعالیتتواند  و    های  وظایف  تقسیم  سازمانی،  ساختار  نظیر  بانک 

باید دانش کاای در ارتباط با اقتصاد ایسلند داشته باشند  ن  ااختیارات را نیز پوشش دهد. یكی از متخصص

المللی و بانک مرکزی خارج از  های مالی بیناعالیت  و دو نفر دیگر باید دارای دانش گسترده و تجربه

 ایسلند باشند. 

 حسابرسی .(38) ماده

  د یبا  سلند ی ا  ی حسابرس  ی مل   اداره  ن،یبر احسابرس کل است، عيوه  فهیوظ  یبانک مرکز  ی داخل  یحسابرس

 .دی نما یرا حسابرس  یبانک مرکز

  نظارت هیئت  کل ام ا شده و توسط  س یتوسط رئ د ی ساالنه با یهاحساب ، یاز اتمام حسابرس پس

خود را با    ی ام ا دیدارد، با  یساالنه اظهارات یهاحساب ی، بر روظارتنهیئت  از یاگر ع و. شوند تأیید

 .  دیميحظات خود را اعيم نما ت یميحظه انجام داده و ماه

به    یسال مال   ی تا حداکثر سه ماه پس از انتها  یینها  تأیید  یبرا  دی شده با  ی حسابرس  ی هاحساب

منتشر شود. بانک    یبانک مرکز  در گزارشات ساالنه  د یبا  ی ساالنه بانک مرکز  یها حسابارائه شوند.    ریوز

 . دینماخود منتشر  ماهانه از ترازنامه یاخيصه نیهمچن دیبا
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 ي مالز .  9

 یرون يب حسابرس .(11) ماده

 . دینما  یحسابرس را ی مرکز بانک  یهاحساب است  موظف کل حسابرس

 بانک یبده و  يی دارا  تيوضع صورت .(12) ماده

  و   ییدارا   تیوضع  صورت  ماه،  هر  روز  نیآخر  از  هفته   دو  از  پس   بيااصله  است  موظف  ی مرکز  بانک   .1

 . دینما منتشر و آماده  را  یمرکز بانک یبده

 ارسال خواهد شد.  ری( به وز1) پاراگراف موضوع تیوضع  صورت  از  یانسخه  .2

 ها گزارش و  ی مال يهاصورت  انتشار  و يسازآماده  .(13) ماده

 :است موظف ی مال سال  ان یپا از  ماه سه گذشت   از پس  یمرکز بانک   .1

ارسال و در    ریوز  یو اظهارنظر شده توسط حسابرس کل را برا  یمال   ی هاصورت  ازای  نسخه  (الف

 .دی منتشر نما ی روزنامه رسم

برای وزیر  اعالیت  درخصوصهیئت مدیره  گزارش    (ب بانک مرکزی در یک سال گذشته را  های 

 ارسال نموده و برای عموم منتشر نماید. 

مالی و گزارش بند ب پاراگراف قبل باید در جلسه مجلسین مالزی قرائت شود. در صورت  های . صورت2

 عدم برگزاری جلسه باید در اولین جلسه مجالس در صحن علنی قرائت گردد. 

 یپول استيس هيانيانتشار ب  .(24) ماده

گراته    ات می را در مورد تصم  ی پول  است یس  هیانیب  د ی بانک با  ، یپول  یسیاستگذار  ته یکم  از هر جلسه   پس

 . دیصادر نما ات م یتصم نیشده در جلسه و منطق مربوط به چن

 (مرکزي  بانک با دولت)تعامل  سياستی  مسائل.  (72) ماده

 خود مطلع نگاه دارد. ی اهداف اصل مرتبط با یهااستیرا از س  ریوز د یبانک با .1

  دن ی رس  یبرا  دی باو بانک    ریوز  ، یو بانک در رابطه با اهداف اصل  رینظر وز  ان یدر صورت بروز تفاوت م   .2

 .ندیبه توااق تيش نما

که    یالهئ در رابطه با مس  ی اهیانیب  دیباهیئت مدیره  مانند،  ببه توااق باز    دنی و بانک از رس  ریاگر وز  .3

 .دی نما م یتنظ  ریوجود آمده، به وزهتفاوت نظر در آن ب

  نه یبه کاب  3  ربخشیبانک تحت ز  ره یمدهیئت    توسط   شده   م ی تنظ  یاهیانیهمراه با ب  یا هیتوص  د یبا  ریوز  .4

 . دیارائه نما

توسط بانک    دی بارا که    یاست ی توسط بانک، س  شده  میتنظ  هیانیو ب  ریوز  هیبا عمل بر توص  دیبا  نهیکاب  .5

 کند.  ن ییاتخاذ شود، تع

اتخاذ    استیس  تیمطلع ساخته، و دولت مسئول   5  ربخشیشده در ز  نییتع  استیبانک را از س   دیبا  ریوز  .6
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 . ردیپذیشده را م 

 را اجرا کند. 5 ربخشیشده در ز نییتع استیس د یبانک با .7

اعتراضات خود را به    تواندیاعتراض کند، م   5  ربخشیشده در ز   نییتع  است یبا سهیئت مدیره  اگر    .8

  است یرا به همراه سهیئت مدیره  اعتراضات    ری. وزدیارائه نما  ریبه وز  یصورت کتبمربوطه به   لیهمراه دال

ز  شدهنییتع نما  5  ربخشیدر  م   ندگانی به مجلس  نم  د،ی نمایارائه  اگر مجلس  زمان    ندگانیاو  آن  در 

 . دینمایبه آن ارائه م ینشست نداشته باشد، در نشست بعد

 ها تي. معاف(96) ماده

باشد،    بانک تناقض نداشته  یبا اهداف و عملكردها  نكهیمشروط به ابانک و    هیحسب توصبر  تواند،یم  ریوز

کدام،  از ااراد را از هر  ی خاص  فیتعر  ا ی طبقه    ا یخاص    ی ارد  ، یرسم  توسط دستور منتشر شده در روزنامه

 . دیمعاف نما د، ینمایدر دستور مشخص مکه   یط یمدت و طبق شرا یبرا حه، یال ن یمواد ا ی تمام ای

 

 ه ي ترک .  10

   رهيمد ئتيه اراتيو اخت في. وظا(22) ماده

 :خواهد بود ریز شرحبه یبانک مرکز ره یمدهیئت  ارات ی و اخت فیوظا

iبانک  یعموم  مجمع  دستور جلسات و    یدرآمد   ی هابودجه، گزارش ساالنه، ترازنامه، صورت  ی ساز. آماده 

 یپول ياستگذاريس تهي. کم(22 /)الف ماده

 را خواهد داشت: ریز  اراتیو اخت فی وظا یپول  یسیاستگذار تهی کم

  ی زمان   یهاو ارائه اطيعات به دولت در بازه  شده،می( ارائه اطيعات به عموم منطبق با اصول تنظج

 .آن یاجرا و نحوه ی پول استیاهداف س امرتبط ب یهاگزارش  تهیه از طریقشده  نییتع

را  آنها  انتشار  نحوه ن یکه قرار است منتشر شود و همچن ی مات یتصم د ی با یپول  ی استگذاریس  تهی کم

در روزنامه    ریخأبدون ت  دی بااعيم شود    یپول  یاستگذاری س  تهی که الزم است توسط کم  یکند. موارد  میتنظ

 منتشر شود.  ی رسم

 هيترک  ی . ثبات پول مل(39) ماده

 :اعيم شود د یکه با یموارد

 است ی س  طی شرا  نیخود و همچن  اتیمربوط به عمل  و بهره  لیتنز  1،مجدد  لیتنز  یهانرخ  دیبا  بانک 

 . دیاعيم نما شود،یم  نییتع هیئت مدیره بازار باز را که گاه به گاه توسط عملیات 

  یمات ی تصم   ن ی شود و همچن   ن یی تع   ( 4)   طبق ماده   د ی که با   ی خارج   ی طي و ارزها   و اروش   د ی خر   ی ها مت ی ق 

 منتشر شود.   ی رسم   در روزنامه   د ی با گراته شوند،    ( 22) ماده    5و    3پاراگراف  ذیل  سازگار با    د ی که با 

 

1. Rediscount 
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 یعموم يو افشا  ژهيو  ی حسابرس.  (42) ماده

رئیس  عملكرد  و  ها حساب  تواندیم  جمهوررئیس قرار دهد.  موضوع حسابرسی  را  مرکزی  جمهور  بانک 

 بانک مطالبه کند. تواند در این راستا هر اطيعاتی که نیاز داشته باشد را از می

  ی پول   است ی بانک و س   ات ی از عمل   ی و اکتبر، گزارش   ل ی آور   ی ها هر سال در ماه   د ی با   ی بانک مرکز   س ی رئ 

  د ی ارائه کند. بانک با  جمهور رئیس قرار است دنبال شود، به    نده ی که در آ   ی پول   است ی دنبال شده تا کنون و س 

 . د ی ارائه نما   ه ی ترک   مجلس   و بودجه   ی ز ی ر برنامه   ون ی س ی خود را به کم   ات ی دوبار در سال اطيعات مربوط به عمل 

اطيعات    ن یکرده و ا  هیتهآنها    یو اجرا  ی پول  استیمرتبط با اهداف س   یاگزارشات دوره  د یبا  بانک 

  د ی. بانک بادی نما  ن ییرا تعآنها    انتشار گزارشات، گستره و روند    دوره  دیسازد. بانک باااشا  عموم    یرا برا

ناتوان   ل یبه آنها، دال  یابی احتمال عدم دست  ایشده،    ن ییتع  ش یبه اهداف از پ  ی ابیدر دست  یدر صورت 

صورت  را که الزم است انجام شود به عموم اعيم کرده و اطيعات الزم را به دولت به  ی مربوطه و اقدامات

 . دیارائه نما یکتب 

 هابانکدرخواست اطالعات، ترازنامه و گزارشات  اري. اخت(43) ماده

را که    یاطيعات آمار   تواندی. اما بانک نمدیمنتشر نما  داندیرا که الزم م  یاطيعات آمار   تواندیم   بانک 

  ی و حسابرس   ماتی سازمان تنظ  یمگر برا  ،یخصوص  ای   یرسم  یبه نهادها  ند،هست  ی شخص  مسائل  یحاو

استفاده شده    یمقاصد آمار  از  ریغ  یمنظور  چیبه ه  دی اطيعات نبا  نیااش سازد. ا  ایارائه، منتشر و    یبانك

 شود.  ی عنوان مدرك تلق به دی نبا ن یو همچن

 . ترازنامه و گزارش (58) ماده

  ی در انتها   د یبارا که    ی او گزارش ساالنه  یترازنامه، صورت درآمد   ، یعموم  مجمع  از جلسه   ش یپ  دی بانک با

 . دیامنتشر نم یرسم  ارائه کرده و ترازنامه را در روزنامه ریوزکند، به نخست هیسال ته 

 بانک هي. اطالع(63) ماده

خود ارائه کرده و آن را در   ی هاحسابکوتاه از   ی اهیانیشامل ب ی اهیهر هفته، اطيع ی در انتها د ی با بانک 

 منتشر کند.  زین ی رسم روزنامه

نقد   ک ی در    د ی با   ه ی اطيع  تراز  شامل  دارا   ی طرف  ارزها   ی ها یی بانک،  وضع  و  مجموع    ، ی خارج   ی طي 

شامل    گر ی ها و در طرف د طلب   گر ی و د   ی خارج   ی ها بانک موجود در    ی ها سپرده   ، ی قابل پرداخت داخل   ی ها حساب 

  ها ی بده   گر ی شده توسط بانک، و د  ی نگهدار   ی ها ش، سپرده گرد اسكناس در    زان ی بانک، م  ر ی بانک، ذخا   ه ی سرما 

 آورده شود.    ه ی در اطيع   د ی بانک با   ات ی مرتبط با عمل   ی اعل   و بهره   ل ی تنز   ل، ی بازتنز   ی ها نرخ   ن، ی باشد؛ همچن 

 مرتبط ارسال شود.  ی و نهادها یج رخا یمرکز  یها بانک به  د یبا هیاطيع
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 . شيلی 11

 . (4) ماده

که توسط بانک و    یعموم   یی و مقررات اجرا  هااستیاز سجمهور و مجلس سنا را  سیرئ  د یبا  یمرکز  بانک 

   .کند آگاه  اند، و منتشر شده نی تدو فشیانجام وظا ی در راستا

 ( 65)ماده 

مرکزی  ب  قانون    براساسانک  و  اساسی  قانون  در  شده  مطرح  عمومی  وظایف  عملكرد  شفاایت  اصول 

 شفاایت خدمات عمومی اداره خواهد شد.  

میمرکز  بانک  بی  مصوبهتواند  مدیره    ا  میهیئت  منتشر  رسمی  روزنامه  در  و  که  قواعد  شود، 

 الذکر را تعیین کند.های الزم برای انطباق با قوانین اوقدستورالعمل

 ( 67) ماده

و اعمال اختیارات ذیل مواد   ]ذخیره قانونی[( 34ماده ) «2»بانک باید تصمیمات و مصوبات ناظر به بند 

و تمامی مصوبات و تصمیمات    ]مقررات ارزی[  49و    ]معاميت ارزی[  40،  ]مقرراتگذاری مالی[  (35)

باید  هیئت مدیره  االتباع برای عموم یا مصوبات تصمیماتی که به تشخیص حداقل یک نفر از اع ای  الزم

 همگان در جریان باشند را در روزنامه رسمی منتشر نماید. 

 ( 68)ماده 

باید در شكلی مخصوص و حداقل سه روز کاری بانكی قبل در داتر  هیئت مدیره  تصمیمات و مصوبات  

 که عموم مردم آن را مشاهده کنند، به اطيع عموم برسد.  شعب آن در جاییاصلی بانک مرکزی و 

 ( 75)ماده 

اعتباری غیربانكی، مقررات مربوط به الزامات و مؤسسات    وها  بانک   باید پس از دریاات نظراتهیئت مدیره  

 آماده شود را منتشر کند. دسامبر باید    31های مالی ساالنه بانک مرکزی که تا پایان  شرایط عمومی صورت 

  در   د یبا،  (76)  ماده   دوم   پاراگراف   موضوع  نظارت   و   ها ادداشتی  همراه  به   مزبور  ی مال  ی هاصورت

  یبانک مرکز  نی. همچنشود  منتشر   سال  هر  لیآور  ان یپا  تا   راالنتشاریکث  روزنامه  ک ی   و  ی رسم  روزنامه

 .کند منتشر را  خود ی مال یهاماهانه صورت صورتبهموظف است 

 ( 76) ماده

  پاراگراف  شرح به  قبل   یمال   سال شده    یحسابرس  ی مال   یها صورت  د ی با  رکلیمد  سال،   هر   هیژانو  31  از   قبل 

 .کند  گزارشهیئت مدیره   به را بعد

 منتشر شود.هیئت مدیره شده توسط  نییتع  یرونیهمراه نظرات حسابرس ب دی با یمال  یهاصورت
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 . نروژ 12

 عموم  به ی رساناطالع -7-1 بخش

های در چارچوب اهداف قانونی خود مات و اعالیتی بانک مرکزی باید عموم مردم را از مبنای تصم (1)

 مطلع سازد. 

 بانک مرکزی باید از دسترس عموم بودن شاخص نرخ برابری ارز کرون نروژ اطمینان حاصل کند. (2)

 مجلس  به ی ده گزارش .8-1 بخش

نظارت  هیئت    .دی نما  گزارش  مجلس  به  را  یمرکز  بانک   یهاتیاعال  بارک ی   یسال   حداقل  دیبا  ریوز (1)

 باید گزارش نظارتی خود در چارچوب این قانون را به مجلس ارسال کند. 

 حسابرس کل نروژ باید بر اعمال اختیارات وزیر نظارت کند.  (2)

 نظارت  ئت يه بي ترک و انتصاب .16-2 بخش

اگر ع وی   .بود  خواهدسال    4به مدت     و  مجلس   ی ازسو  منصوبع و    15نظارت متشكل از    تئیه (1)

 از سمت خود استفعا دهد ع و جایگزین شده ازسوی مجلس دوره ارد قبلی را ادامه خواهد داد.

 شود. توسط مجلس تعیین میهیئت  حقوق و مزایای اع ای  (4)

 کنترل و نظارت -چهارم  بخش

 نظارت و غيره.  .1-4بخش 

هایش  ت نظارت موظف است بر عملكرد بانک مرکزی و انطباق آن با احكام حاکم بر اعالیتئهی (1)

کند. است  هیئت    نظارت  موظف    و   بانک  تی ریمد  کنترل   و   یی اجراهیئت    تیریمد  تیکفا  از نظارت 

  تأمینمنظور  های مناسب بهینداو همچنین مطمئن شود که ار  د ی نما  حاصل   نان ی اطم  آن   ی هاتیاعال 

گرانه ایجاد شده است. اطمینان از انطباق عملیات بانک با قوانین، توااقات، تصمیمات و سایر احكام تنظیم

  ی تسر  یو ثبات مال  ی پول  استیس   تهی و کم  یی اجراهیئت    یدیصيحد  اراتیاختبه اعمال    د ینبا  نظارت این  

 .کند  دایپ

 تواند یم   و  باشد  داشته  یدسترس  یمرکز  بانک   امور  با  مرتبط  اطيعات  ی تمام  به  دیبا  نظارت   تئیه (2)

 . کند تفحص  و قیتحق بداند  یضرور  خود یقانون  فیوظا انجام  یبرا چنانچه

های یا تماماً یا بخشی از آن متعلق به بانک مرکزی است نظارت  نظارت موظف است بر شرکت  هیئت (3)

و حسابرس هیئت مدیره  تواند اطيعات الزم برای نظارت خود را از مدیرعامل،  نظارت میهیئت    کند.

 تواند عنداللزوم از شرکت تحقیق و تفحص کند. نظارت میهیئت  درخواست کند.

بار گزارش خود از عملكرد بانک مرکزی را به مجلس گزارش  نظارت باید حداقل سالی یک   هیئت (4)

گزارش مذکور باید به وزیر ارسال شود. گزارش نظارتی بانک باید حداقل شامل موارد  ای از  کند. نسخه

 زیر باشد: 
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 ،شرح نحوه نظارت بر بانک مرکزی .1

اعالیت  .2 تمامی  از  اولویت شرحی  و  نظارتی  نظارتی های  اقدامات  هیئت    های  انجام  برای  نظارت 

 ، نظارتی 

 ،بانک مرکزیهای گذاریشرحی از نظارت بر اعالیت مدیریت سرمایه .3

 ، های آنو اعالیت اجرایی و کنترل مدیریت بانک هیئت  از وضعیت حكمرانیهیئت  گزارش  .4

 ، های مالی بودجه بانک و انطباق آن با صورت   تأیید نظارت مرتبط با  هیئت    شرحی از اقدامات نظارتی  .5

 سایر مسائل برآمده از نظارت.  .6

 بودجه   .2- 4 بخش

شده    تأییدکند. بودجه   تأییداجرایی را  هیئت    نظارت موظف است بودجه بانک مرکزی پیشنهادی   هیئت

 باید به اطيع وزیر برسد. 

 صورتجلسات و ساالنه  یمال يهاصورت  ساالنه، يهاگزارش .(3-4 بخش

های  صورت  تأییدهای مالی ساالنه را تهیه کند.  اجرایی موظف است گزارش ساالنه و صورت  هیئت (2)

برعهده  به وزیر و  هیئت    مالی ساالنه  به همراه گزارش ساالنه و گزارش حسابرس  باید  نظارت است و 

 مجلس ارسال شود. 

 نظارت و وزیر ارسال شود. هیئت  اجرایی و کمیته باید بههیئت  صورتجلسه (3)

 یحسابرس 4- 4 بخش

حسابرس  های  صورت (1) توسط  باید  مرکزی  بانک  ساالنه  حسابرسان    تأییدمالی  قانون  ذیل  شده 

 نظارت موظف است حسابرس بانک مرکزی را منصوب و حقوق وی را تعیین کند. هیئت    حسابرسی شود.

می (2) مرکزی  وزیر  بانک  حسابرسی  در  را  خاصی  موارد  قانون   عنوانبهتواند  احكام  اسخ  یا  مكمل 

 کند.   گذاریقاعدهحسابرسی  

 

 . آمريكا 13

 دهی به کنگره مديره در جلسات کنگره و گزارشهيئت  حضور رئيس .2Bبخش 

 )الف( حضور در کنگره 

ی که در پاراگراف دوم  شرحبهسال کنگره موظف است در جلسات میانمدیره هیئت  رئیس  کلیات. .1

 موارد زیر ح ور یابد: درخصوص این ماده، 

  اجرای  درخصوص باز  بازار ادرال  کمیته و  مدیرههیئت  هایبرنامه و  اهداف اقدامات،  ها، تيش (الف

 ، پولی  سیاست

 ی که در بخش ب الزام شده است. شرحبهانداز آینده ی و چشماقتصاد توسعه (ب

 مدیره بانک مرکزی باید در زمانبندی زیر حاضر شود:هیئت  زمانبندی. رئیس   .2
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های  جوالی یا حوالی آن در سال  20های ارد و در  اوریه یا حوالی آن در سال  20در تاریخ    (الف

 ، زوج در کمیته بانكداری و خدمات مالی مجلس نمایندگان

های ارد در کمیته بانكداری،  اوریه سال  20های زوج و در یا حوالی  جوالی سال  20در یا حوالی    (ب

 ، مسكن و امور شهری مجلس سنا

   ،هاالذکر در صورت درخواست کمیتههای اوقدر هریک از کمیته (ج

مدیره بانک مرکزی برای اهم بهتر عموم از حسابداری،  هیئت    سایر اطيعات که به تشخیص  د(

 های ادرال رزرو مفید یا ضروری است. مدیره و بانک هیئت  گری مالی و کنترل داخلیگزارش

 کنگره  گزارش)ب( 

نیمت  ئهی با ح ور در جلسات  به مدیره موظف است همراه  اوق، گزارش مكتوبی  بند  ساالنه موضوع 

کمیته بانكداری، مسكن و امور شهری مجلس سنا و کمیته بانكداری و خدمات مالی مجلس نمایندگان  

ارسال نماید. گزارش مزبور باید مشتمل بر مباحث مربوط به اجرای سیاست پولی و توسعه اقتصادی و  

گذاری، درآمد حقیقی،  آینده و روند گذشته و چشم اندار آینده اشتغال، بیكاری، تولید، سرمایهانداز  چشم

 ها و قیمت باشد.الملل و پرداختهای ارز، تجارت بینوری، نرخبهره 

  اطالعات به عمومی دسترسی( ج)

با عنوان    مدیره   هیئت لینكی  اینترنتی خود،  تارنمای  بر  به صفحه   Auditموظف است    قرار دهد که 

  ]تاریخ انتشار اطيعات بر صفحه مذکور[  . باشد  لینک  اینترنتی حاوی اطيعات منتشر شده برای عموم

  خواهد بود. نیست، اطيعات  تولید از پس  ماه  6در زمانی معقول که کمتر از 

 مربوطه باید شامل موارد زیر باشد: اطيعات 

  1، های آماده شده توسط ناظر عمومیگزارش  .1

   ،مدیره توسط حسابرسهیئت  های مالی ساالنه آماده شده برایصورت  .2

 . مدیره به سنا و مجلس نمایندگانهیئت  هایگزارش  .3

 ساالنه  گزارش  .7- 4 بخش

بانک مرزکزی موظف است  هیئت     رئیس  به  را  خود  عملیات   از   جامعی   گزارش  ساالنه  صورتبهمدیره 

ای از گزارش مذکور را جهت  تواند نسخهرئیس مجلس نمایندگان می  ارسال نماید.   نمایندگان  مجلس

(  707)های موضوع ماده  اطيع در اختیار کنگره قرار دهد. گزارش موضوع این بند باید شامل گزارش

قانون صداقت    (114)( قانون کمسیون تجاری ادرال ماده  f()7)  (18)قانون ارصت برابر اعتیاری، ماده  

 این ماده باشد. 10دهی و بخش در وام

 

1 Comptroller General 
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 هاسياست ساير و  باز بازار بايگانی  .10-4 بخش

مدیره و کمیته  هیئت    شده توسطمدیره بانک مرکزی موظف است مستندات کامل اقدامات انجام  هیئت  

در عملیات بازار باز را را ثبت کند. در    سیاستگذاری بازار باز ادرال در قبال تمامی سؤاالت مربوط به  

  تعیین سیاست بازار باز و دالیل پشتیبان اقدامات   درخصوص مأخوذه    یمستندات مربوط الزم است آرا 

شود.هیئت   ثبت  مورد  هر  در  کمیته  و  تمامی  مهیئت    مدیره  از  مشابهی  بایگانی  است  مكلف  دیره 

مدیره را تهیه کرده و ذیل گزارش  هیئت    های اتخاذ شده توسط های احتمالی در قبال سیاستپرسش

های بازار باز و عملیات  ساالنه خود به کنگره مجموعه اقدامات اتخاذ شده در سال گذشته در قبال سیاست

مدیره را مستند نماید. همچنین در این گزارش باید  هیئت    طهای اتخاذ شده توسآن و دیگر سیسات

 ای از اسناد الزم ذیل این بند را دربرداشته باشد. نسخه

 مديره هيئت   و رزرو فدرال هايبانک  ساالنه مستقلحسابرسی   .11B بخش

 موضوع  مدیرههیئت    و  رزرو  ادرال  هایبانک مالی    هایصورتمدیره موظف است دستور دهد که  هیئت  

 مستقل ساالنه قرار گیرد. حسابرسی

 مرکزي  بانک مديرههيئت  اختيارات .11 بخش

(s) . افشا و انتشار اطالعات توسط بانک مرکزي 

  کننده مشارکت  اشخاص   و  گیرندگانناظر به وام  اطيعات  ااشای  از  اطمینان  حصول  منظوربه  .کلیات.  1

 شده  اجرا  یا  نظر  تحت  باز  بازار  عملیات  و  تنزیل،  پنجره  دهیوام  برنامه  اضطراری،  اعتباری  تسهیيت  در

  مرکزی   بانک   مدیرههیئت    ،در چارچوب زمانی طبق احكام این قانون  مرکزی،  بانک   مدیرههیئت    توسط

 : کند  اقدام آمده ( 2) پارگراف  در  که  یشرحبه زیر  اطيعات انتشار به نسبت است موظف

های اعتباری و  گیرنده و اشخاص طرف معامله در هریک از برنامهنام و جزئیات هویتی هر وام  (الف

  1، تراکنش کين با اشخاص مرتبط

های تراکنش کين با اشخاص  و طرف گیرندگان مقدار وام پرداخت یا منتقل شده به هریک از وام  ب( 

   ،مرتبط

پرداخت شده توسط هری  (ج تنزیل  یا  بهره  وامنرخ  از  با  گیرندگان و طرفک  تراکنش کين  های 

 ، اشخاص مرتبط

یا دارایی  (د وثائق دریااتی  و میزان  نوع  به  از  اطيعات مربوط  با هریک  یااته مرتبط  انتقال  های 

 .های تراکنش کين با اشخاص مرتبطاعتبارات دریااتی و طرف

 . زمان انتشار اطيعات در هر مورد:2

 

1. Covered transaction  
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مدیره موظف است اطيعات مربوط به پاراگراف اول را  هیئت    تسهیيت اعتباری،  درخصوص   (الف

 منتشر نماید. ]عدم تمدید یا سررسید[یک سال پس از لغو مجور تسهیيت اعتباری

های کين با اشخاص مرتبط؛ آخرین روز هشتمین اصل پس از اصلی که  تراکنش  درخصوص  (ب

 تراکنش انجام شده است.

که انتشار اطيعات برای عموم را    تواند در صورتیمدیره میهیئت    ار اطيعات زودهنگام. رئیس. انتش3

بداند، اطيعات موضوع  در راستای منااع عمومی و غیرم ر برای اثربخشی تسهیيت یا تراکنش مربوطه 

 پاراگراف اول را زودتر از مواعد پارارگراف دوم منتشر نماید. 

از قانون دسترسی    2اطيعات پاراگراف یک تا قبل از موعد پاراگراف  [  6معاایت پاراگراف    تأثیر. مطالعه  8

 :]آزاد به اطيعات

 مدیره بانک مرکزی موظف است:هیئت  مطالعه. بازرس عمومی (الف

مطالعه  .  1 یک  پارگراف    تأثیر  درخصوصانجام  موضوع  به   6معاایت  عموم  دسترسی  امكان  بر 

دهی پنجره تنزیل،  وام  مدیره بر تسهیيت اعتباری اضطراری، برنامههیئت    تمدیری  درخصوصاطيعات  

 و عملیات بازار باز.

 استثنائات مذکور  یابقا یا عدم ابقا درخصوصارائه هرگونه پیشنهاد  . 2

تا سیگزارش  (ب بازرس عمومی دهی. حداکثر  قانون  این  ابي   از  است هیئت    ماه پس  مدیره موظف 

های مطالعه پاراگراف الف را به کمیته بانكداری، مسكن و امور شهری سنا و  مشتمل بر یااتهگزارشی  

مدیره برای هیئت    سایتبکمیته بانكداری و خدمات مالی مجلس نمایندگان ارائه نماید و گزارش را بر و

 عموم منتشر کند.

 

 . چين 14

حوزه اجرای سیاست پولی و عملیات  بانک خلق چین موظف است گزارشات کاری خود در   -6ماده 

 بخش مالی را به کمیته آماده کنگره خلق چین ارائه کند. 

  



 
 _____________________________________________________________________  

 

 

59 

 استقالل نهادي بانک مرکزي   در زمينه قوانين کشورها    ( ج 

 ارمنستان .  1

 ی اساس قانون( 3-83)ماده

 مستقل باشد. ، بانک مرکزی و قانون یمحول شده در قانون اساس  فیوظا  یدر اجرا  دی با یمرکز بانک 

 ارمنستان  يجمهور يبانک مرکز(. 1) ماده

راستای اهداف و وظایفی که قانون اساسی و قوانین جمهوری ارمنستان به او  در    د یبا  ی. بانک مرکز5

 مستقل باشد. ی جمهوری ارمنستاناز مقامات دولت  محول کرده، 

 

 جان ي آذربا .  2

 ي. استقالل بانک مرکز(6) ماده

مسئول  د یبا  یمرکز  بانک  انجام  ب  هاتیدر  اساس   اراتشی اخت  یریکارگهو  قانون  توسط  قوان  ی که    نیو 

  ا ی  ی قیو شخص حق   ی نهاد خصوص  ا ی   ی مقام دولت  چ یاند، مستقل باشد و ه شده  ن یمع  جانیآذربا  یجمهور

  صورت به  د، ی آن را محدود نما  یهاتیاعال   لیو به هر دل  می مستق ریغ   ای  می مستق   طوربه  تواندینم   یحقوق 

 . دیدر آنها مداخله نما  ایقرار دهد و  ریثأتحت ت یرقانونیغ

 یپول است يس ي. ابزارها(29) ماده

مشخص شده است    29-1که در ماده    یاز هر ابزارتواند  میخود    د یبه صيحد  د یبا  ی بانک مرکز  .29-2

 است، استفاده کند.شده بیانقانون   نیکه در ا  یاهداا ی در راستا

 

 گرجستان .  3

 ی اساس قانون. (68) ماده

ای بانک مرکزی تحت  های اداری و سرمایهصرااً هزینه  مستقل باشد.   تشیدر اعال  د یبا  ی بانک مرکز.  3

 گیرد.این قانون قرار می (69)کنترل و نظارت تحت ماده 

 شود.   نییدر قانون تع  دیبا یاستقيل بانک مرکز ن یو ت م تی روش اعال ف، ی. حقوق و وظا5

 مرکزي. استقالل بانک (4) ماده

  تش یقوا حق ندارند در اعال  ر یو سا  ه یمستقل باشد. قوه مقننه، قوه مجر  تشیدر اعال  د یبا  مرکزی بانک    .1

قانون مقرر شده    ن یگرجستان و ا  ی که در قانون اساس  یموارد   ی استثناآن نظارت کنند، به  بر  ا یدخالت  

 است. 

  مرکزی کند. بانک    تأمین مخارج خود را    ی مستقل بوده و تمام  یبه لحاظ اقتصاد   د یبا    مرکزی . بانک  2

  مرکزی در قبال تعهدات بانک    د یگرجستان نبا  دولت  در قبال تعهدات دولت گرجستان مسئول باشد.  دینبا
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 ه است. قانون مقرر شد  نیکه در ا یموارد  ی استثنامسئول باشد، به

بانک  3 ن  ها، ییدارا  ،مرکزی.  و  آن  درآمد  و  عمل  هاتیاعال  زیاموال  م  یات یو  انجام  از    دیبا  دهد،یکه 

  شود، یم  ن ییتع   ییبدنه اجرا  کی  یکه برا  یی هاو پرداخت  هانهیهز  ، یعوارض گمرک  ، یدولت  ی هااتیمال

 معاف باشد. 

 

 . افغانستان 4

 ساختار  .(3) ماده

ااغانستان طبق این قانون، در پیگیری اهداف خود کاميً مستقل است و هیج شخصی  . بانک مرکزی  3-3

تصمیم بدنه  اع ای  بر  وظایف  انجام  در  مرکزی  نباید  بانک  در    تأثیرگیر  طریق  هر  به  یا  بگذارد  سوء 

 های بانک مرکزی ااغانستان مداخله نماید. اعالیت

 

 عراق .  5

 ی قانون اساس .(103) ماده

از نظر    1وقفهای  ونیسی ارتباطات و رسانه و کم  ونیس یکم  ، حسابرسی  یعال   ئت یعراق، ه  ی بانک مرکز  .1

  م یتوسط قانون تنظ  دیبا  ، نهادها  نیاز ا  ک یهر  امور مربوط بهمستقل هستند و    یینهادها  ی،و ادار  ی مال

 شود.

  ون یسی و کم  ی بازرس   ی عال   ئتی مسئول است. ه  ]مجلس[ندگانی نما  یعراق در مقابل شورا  یبانک مرکز  .2

 ملحق شوند. ندگانی نما ی به شورا دی بانیز در مواقع الزم ارتباطات و رسانه 

 و استقالل  ی قانون تي. ظرف(2) ماده

قانون مقرر شده است،    ن ی گونه که در ا خود، همان   ف ی اهداف و عمل به وظا   ی ر ی گ ی در پ   د ی با   ی بانک مرکز  .2

  ی قانون مشخص شده است، بانک مرکز   ن ی که خيف آن در ا   ی موارد   ی استثنا مستقل و پاسخگو باشد. به 

محترم شمرده    د ی با   ی مرکز   ک . استقيل بان تبعیت کند   ی، دولت   ی نهادها   ازجمله   گر ی نهاد د   ا ی ارد    چ ی از ه   د ی نبا 

  ی ر ی گ م ی ع و از بدنه تصم  قراردادن هر   ر ی ث أ تحت ت  ی نادرست در پ  صورت به  د ی نهاد نبا  ا ی شخص   چ ی شود و ه 

 دخالت کند.   ی بانک مرکز های  ت ی در اعال   ا ی باشد و    ی نسبت به بانک مرکز   ی و   ف ی در انجام وظا   ی بانک مرکز 

 

 . نيوزلند 6

 های اجرایی نیامده است.در قانون نیوزلند، حكمی دال بر استقيل سازمانی بانک مرکزی از سایر دستگاه

 

1. Endowment 
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 ژاپن .  7

 تياز شفاف ناني. در باب استقالل بانک ژاپن و حصول اطم(3) ماده

 محترم شمرده شود. دی با یو ارز یبانک ژاپن در موضوع کنترل پول  1استقيل  .1

و    یکنترل پول  درخصوص  یریگمیتصم  ندیارا  زیو ن  ماتیتصم  یتيش کند تا محتوا  دی. بانک ژاپن با2

 شهروندان شفاف کند.   یرا برا یارز

 آن ساختاربانک ژاپن و  تيفعال ی عموم  تي. ماه(5) ماده

مناسب و    یاوهیانجام کار به ش  یبرا د یوکار و اموال آن، بانک ژاپن باکسب  یعموم  ت ی. با توجه به ماه1

 تيش کند.  اکار

 اعمال شود. وکار بانک ژاپن کسب ساختار به  یتوجه مقت   دی قانون، با  نیا ی. در اجرا2

 

 سلند ي ا .  8

 مرکزي  بانک نهاد .(1) ماده

 کند.و تحت حمایت وزیر عمل می است 2حاکمیت  در مالكیت نهاد مستقل  ک ی  سلندی ا یمرکز بانک 

 شده است. نیت م  یمل  یدارتوسط خزانه یتعهدات بانک مرکز ی تمام

 

 ي مالز .  9

 ( 3) ماده

 شود. ایجاد و تحت احكام آن اداره میبانک مرکزی مالزی به موجب این قانون،  (1

 

 ه ي . ترک 10

   يبانک مرکز اراتيو اخت   ی اصل فيوظا  .(4) ماده

III  .اعطا شده   یقانون به و  نیتوسط ا تشیکه مسئول یفیو انجام وظا اراتیدر اعمال اخت  دیبا بانک . ج

 داشته باشد. 3است، استقيل مطلق 

 

 ی ل ي ش .  11

 يبانک مرکز  تيماه(.  1) ماده

 

1. Autonomy 

2. State 

3. Absolute Autonomy  
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  ینهاد دارا  نیوجود آمده است. ابه   بوده و با جایگاه قانونی  مستقل  ینهاد ان  ک ی   یل یش  یمرکز  بانک 

ایجاد شده  دوره نامحدود    ک برای یو    برعهده داشته  اخود ر  یهاییدارا  تی کامل بوده، مالك  یقانون  تیظرا 

 . کندیم  می آن را تنظ ارات ی و اخت فیساختار، وظا  ، یقانون حاضر سازمانده است.

 

 . نروژ 12

 نروژ يمرکز بانک -1-1 بخش

. بانک مرکزی نروژ یک شخص حقوقی با قابلیت یک شخص در ترتیبات قانونی و تحت تملک دولت  2

 مرکزی است.

 يمرکز بانک استقالل -4-1 بخش

به  دنتوایم  نروژ  پادشاه .1 ناظر  بانک مرکز  تصمیمات    نیا  3-1  و  2-1  یهابخش  موضوع  ی اهداف 

بانک مرکزی قبل از لغو تصمیمات مزبور باید دعوت شود و نظرات خود را بیان کند.    .کند  لغو  را  قانون

 مجلس باید در جریان این لغو تصمیمات قرار گیرد. 

وظا .2 و  اختیارات  به  عمل  در  نباید  نروژ  مرکزی  دستورات شخص ی بانک  از  پیروی  به  مجبور  فش 

کاری    1دیگری انجام  به  مجبور  به  را  مرکزی  بانک  که  تصمیماتی  تمامی  شرایط خاص.  در  مگر  شود 

کند، باید توسط پادشاه نروژ اتخاذ شود. بانک مرکزی قبل از آن باید دعوت شود و نظرات خود را  می

 بیان کند. مجلس باید در جریان این لغو تصمیمات قرار گیرد. 

 

 . آمريكا 13

 خصوص یاات نشد.حكمی در این

 

 . چين 14

های  بانک خلق چین باید تحت رهبری دولت چین و به صورت مستقل و بدون دخالت دولت  - (7)ماده  

های اجتماعی و ااراد دیگر، سیاست پولی را اجرا کند، وظایف  های مختلف دولت، سازمانمحلی، بخش

 جام دهد. ها و عملیات اجرایی خود را در چارچوب قانون انو مسئولیت

 بانک خلق چین به صورت کامل توسط دولت تجهیز منابع شده و در مالكیت دولت قرار دارد.  - ( 8)ماده 

  

 

1. Instructed 
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 مديره هيئت    قوانين کشورها در زمينه ترکيب اعضاي   ( د 

 . ارمنستان 1

 ي مرکز بانک رهيمد تئ يه .(19) ماده

متشكل از    مدیره  هیئت.  است  یمرکز  بانک   حكمرانی  بخش   ترینعالی  ی بانک مرکز  مدیره  هیئت .1

 و پنج ع و است.   یو  معاون  دو  ،یبانک مرکز سیرئ

 

 جان ي آذربا .  2

 ي بانک مرکز رهيمد ئتيه .(21)ماده 

  هیئت.  ابدی  ل ینفر تشك   7از    د یبا  مدیره   هیئت اداره شود.    مدیره   هیئت توسط    د یبا  ی بانک مرکز  .21-1

 باشد. رونی ع و از ب 2و  یم ئع و دا 4 ،یبانک مرکز  رئیس از  دیبا مدیره

 

 . گرجستان 3

 ( 7)ماده 

  شده است. اگر در   لیکه از هفت ع و تشك  مرکزی است بانک    مدیره  هیئت   بانک،  رتبهبخش عالی.  1

باشد،    ره،یمدهیئت   داشته  وجود  از چهار ع و  نبا  مدیره  هیئتکمتر    ی اجرا   یبرا  یامصوبه  د یبانک 

 ماه پر شود.   دوحداکثر تا  دی با  یمورد، منصب )مناصب( خال  ن یداشته باشد. در ا فش یوظا

  ی متخصص در اقتصاد، مال  ،یکشور خارج  ک ی   ایشهروندان گرجستان   دی بانک، با  مدیره  هیئت  ی. اع ا2

  ر یدر سا ن اشناخته شوند. تعداد متخصص  صداقتو  كاری درست  هب دیباشند و با یمقت   یهاحوزه ریو سا

 کند.   اوز از دو نفر تج دیبانک نبا  مدیره هیئت ( در یمرتبط )بجز اقتصاد و مال  یهاحوزه

شامل دو  هیئت    ،مدیره  هیئت  رئیساز    ری بانک باشد. غ   رئیس  دیبا  مرکزیبانک    مدیره  هیئت  رئیس.  3

 خواهد بود.  یگر ید یبانک و اع ا  رئیسنایب

 

 . افغانستان 4

 یعال ئت يه بي ترک .(7) ماده

 :هستند ریز شرحبه نفر  7 از متشكل ااغانستان بانک ی عال ئتیه .1

 رئیس  . 1

 رئیس اول  نایب. 2

 ع و دیگر 5. 3
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 . عراق 5

 رهي مد هيئت  بي . ترک(11)ماده 

 شود:  لیتشك  ریز شرحبهع و   9از هیئت مدیره 

 ، رهیمدهیئت   رئیس  عنوانبه کل  رئیس ( الف

 ، رئیس مقام قائم( دو  ب

 ، ایدوره صورتبهشعب بانک مرکزی  رانیشامل مد ،ی ارشد بانک مرکز ری( سه مدج

به ع ویت در    منتهیسال    یک که در    یحقوق  ای   یبانك   ،ی با تخصص مناسب پول  گری( سه ارد دد

 استخدام نشده باشند.  یدر بانک مرکز ی منصب چی در ه  مدیره هیئت

 

 . نيوزلند 6

 مديرههيئت   اعضاي (.54ماده)

 مدیره بانک مرکزی شامل: هیئت  اع ای

 ، شوندع و غیراجرایی که توسط وزیر منصوب می 7و حداکثر  5حداقل  (الف

 رئیس کل.  (ب

 

 . ژاپن 7

 مديره هيئت  ساختار .(16) ماده

 .است نفر 9 از  متشكل مدیرههیئت  .1

 بینا   دو   و   مرکزی   بانک  کل   رئیس  سیاستی، هیئت    اع ای   نفر   6  از   متشكل   مدیره هیئت    اع ای .2

آن    .رئیس نواب  و  کل  یكدیگر    صورتبهرئیس  از  انجام  هیئت    ع و  عنوانبهمستقل  را  خود  وظایف 

 دهند. می

 شود.مدیره توسط خودشان انتخاب میهیئت  یک رئیس خواهد داشت که از میان اع ای هیئت  .3

 مدیره داشته باشد. هیئت  موظف است کنترل کلی بر امورهیئت  رئیس .4

مدیره موظف است از قبل یک ع و را برای انجام وظایف رئیس کل زمانی که وی ممنوعیت  هیئت   .5

 دارد، تعیین کند.

 

 . ايسلند 8

 ( 3) ماده

رئیس کل باید مسئول تمامی عملیات انجام شده توسط بانک باشد و باید مجاز به اتخاذ تصمیمات مربوط  
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 است.   به تمامی مواردی باشد که توسط این قانون به ارد دیگری واگذار نشده 

 ( 4) ماده

ام  مق سال منصوب کند. همچنین وزیر، سه قائم  5وزیر موظف است، رئیس کل بانک مرکزی را به مدت  

مقام مسئول رسیدگی به امور مرتبط با سیاست  کند. یک قائمسال منصوب می  5رئیس را نیز برای مدت  

مقام متولی امور مربوط به  مئپولی، یكی دیگر مسئول رسیدگی به امور مرتبط با ثبات مالی و سومین قا

 نظارت مالی خواهد بود.  

 مقام منصوب شود. رئیس کل یا قائمتواند صرااً دوبار به سمت یک ارد مشخص می

 

 . مالزي 9

 مديره  هيئت. (14) ماده

 : ابدی ل یتشك ریز ی از اع ا  دیبا مدیره  هیئت( 3)

 ، رئیس( الف

 ، مقام ( حداکثر سه قائمب

 .16(1شده طبق بند و ماده ) منصوب  ری( حداقل پنج و حداکثر هشت مدج

 

 . ترکيه 10

 رهي مد ئتيه بيترک .(19) ماده

ع و دیگری است که توسط مجمع عمومی    6رئیس و    1اع ای هیئت مدیره بانک مرکزی متشكل از  

 شوند. معین می

 

 . شيلی 11

 ( 7) ماده

شود.  سنا، انتخاب می  تأیید جمهور، پس از  شود که به پیشنهاد رئیسهیئت مدیره از پنج ع و تشكیل می 

 گردد.ابي  میصورت یک ارمان اجرایی به وزیر مالیه هحكم آنان ب

 

 . نروژ 12

 يساختار بانک مرکز –دوم  فصل

 بانک ی تير يمد بدنه 1-2 بخش

 نظارت دارد.هیئت  اجرایی، یک کمیته سیاست پولی و ثبات مالی و یک هیئت  بانک مرکزی نروژ یک
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 کل سيرئ نواب و  کل سيرئ2- 2 بخش

 . رئیس دارد نایببانک مرکزی یک رئیس کل و دو  .1

اجرایی، رئیس کمیته سیاست پولی و ثبات مالی و مدیرعامل بانک مرکزی هیئت    رئیس کل رئیس .2

 خواهد بود. 

 يیاجراهيئت   بيترک 3-2 بخش

ع و بیرونی است. اع ای بیرونی توسط    6ب رئیس و  یت اجرایی متشكل از رئیس کل، دو نائهی .1

به مدت   ایسال منصوب می  4پادشاه  تا سقف  ها مینشوند.  اگر سال    12تواند  منصوب شوند.  مجدداً 

 رساند.ع وی از سمت خود استعفا دهد ع و منصوب شده جایگزین دوره وی را به اتمام می

در امور مدیریتی  آنها    منظور مشارکت باید توسط و از میان کارمندان بههیئت    عيوه، دو ع و از به .2

شوند. در صورت  رکنان تعیین میاجرایی و کاهیئت    انتخاب شود. روش انتخاب این نمایندگان با توااق

 کند.نظارت روش انتخاب را تعیین میهیئت  عدم حصول توااق

ب  یب رئیس اول و نایاجرایی است. پادشاه نواب رئیس کل را به سمت نا هیئت    رئیس کل رئیس .3

 کند.اجرایی منصوب میهیئت  رئیس دوم 

 ي و نواب و کل سيرئ انتصاب 9- 2 بخش

سال برای    6شوند. مدت ثابت  سال منصوب می  6رئیس کل و نواب وی توسط پادشاه و به مدت ثابت  

 یک دوره دیگر قابل تمدید است.

 

 . آمريكا 13

 فدرال رزروهيئت مديره   – 10 بخش

 انتصاب و شرايط اعضا -( 1) ماده

جمهور، با مشورت و تأیید سنا به مدت  که توسط رئیس  استنفر    7هیئت مدیره بانک مرکزی متشكل از  

های  مدیره، یک نفر از آنها باید از یكی از ادرال رزروهیئت    شوند. در انتخاب اع ایسال انتخاب می  14

انتخاب شود، رئیسمنطقه نمایندگی اع ای  ای  باید ميحظات منصفانه  از منااع  هیئت مدیره  جمهور 

جمهور  رئیسهیئت مدیره  های مالی، کشاورزی، صنعتی و تجاری را در نظر گیرد. در انتخاب اع ای  بخش

ای با کمتر از  منطقهی  ها بانک باید یک نفر را باید از میان کسانی که دارای تجربه کار در یا نظارت بر  

بانک مرکزی باید تمامی وقت خود را به  هیئت مدیره  یلیارد دالر دارایی باشند انتخاب کند. اع ای  م  10

ماهانه و    صورت بهدالر حقوق    15000اختصاص دهند و هریک ساالنه  هیئت مدیره  کارهای مربوط به  

 کنند.مخارج سفرهای ضروری خود را دریاات می
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 ( 2)  ماده 10 بخش

باشد.  ها  بانک   تواند در حین مسئولیت و تا دو سال بعد از آن ع و هیئت مدیرهارد انتخاب شده نمی

 تواند ع و هیئت مدیره قرار گیرد. سال می 14نهایتاً هر ع و حداکثر 

 ( 4)  ماده 10 بخش

 سسات مالی باشد.ؤو مها بانک  دارسهامع و هیئت مدیره نباید 

 

 . چين 14

 یک رئیس کل و تعدادی نائب رئیس خواهد داشت.   بانک خلق چین - 10ماده 
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 ره ي مد هيئت    ي اعضا   ي و استعفا   ي دوره تصد قوانين کشورها در زمينه    ( ـ ه 

 . ارمنستان 1

   ي بانک مرکز مديره هيئت .(19)ماده 

 باشد:  ریز  صورتبه د یبا ی در دور اولبانک مرکز مدیره هیئت یانتصاب اع ا  دوره .... 2

 سال  1 - ع و   ک ی

 سال  2 –ع و   ک ی

 سال  3 –ع و   ک ی

 سال  4 –ع و   ک ی

 سال   5 –ع و   ک ی

وجود پست    ط یشرا  درگردند.  ساله منصوب می  6پس از اتمام دوره اول تمامی ااراد با دوره خدمت  

 او را پر کند.    ی ع و سابق منصوب و جا  مانده یباق  دوره   یبرا  د ی با  دی ع و جد  ، مدیره  هیئتدر    یبيتصد

 ره يمد ئتيه ياعضا يبرکنار يهانهيزم .(22) ماده

توانند از شغل خود  تر به مجلس، می. اع ای هیئت مدیره بانک مرکزی با اعيم حداقل یک ماه قبل1

مدیره بانک مرکزی منعزل  هیئت    ماه از دریاات اعيم، ع و مزبور ازاستعفا دهند. پس از گذشت یک 

 شود.می

 

 . آذربايجان 2

 ي بانک مرکز مديره هيئت .(21)ماده 

 سال منصوب شوند.  5 به مدت دوره  د ی باهیئت مدیره  یاع ا .21-5

  یتصد  برابر با دوره  به طول دوره  مدیره  هیئت  یاع ا  نیاز ب  دیبا  یبانک مرکز  مدیره  هیئت  رئیس  .21-6

 منصوب شود.  جان یآذربا یجمهور یاز قانون اساس  (109)از ماده  «32»ع و طبق بند 

  هیئت   یاع ا  ن یاز ب  د یبا  ی بانک مرکز  مدیره  هیئت  ی هامقامقائم  ریو سا  رئیس مقام اول  قائم  .21-7

  ی از قانون اساس   (109)از ماده    «32»اع ا طبق بند    نیا  ی تصد  یهابرابر با دوره  ی هابه طول دوره  مدیره

 منصوب شوند.  جان ی آذربا یجمهور

  جان یآذربا  یاشتغالشان در بانک مرکز  دوره  نیح  جانیآذربا  یبانک مرکز  مدیره  هیئت  یاع ا  .21-8

یا ایجاد    1کارآارینی شامل    هااین اعالیت  .دن و پاداش شرکت کن  ااتیدر  یدارا   ت یاعال  چ یدر ه  توانندینم

موارد    یاستثنا. بهمستثنا هستندو خيقانه    یآموزش  ،یعلم   یکارها  شود.وکارهای خصوصی نیز میکسب

 

1. Entrepreneurship 
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وقت در استخدام  تمام  صورت بهکه    جان یآذربا   ی بانک مرکز  مدیره  هیئت  ی اع ا  نون،در قا  شده   حیتصر

 داشته باشند.    یقانون یهاسازمان یحقوق  یهاتیدر شخص یمنصب  چیه  توانند یهستند، نم  یبانک مرکز

همچن   یمرکز بانک    مدیره  هیئت   یاع ا   . 21-9 والد آنها    خانواده  یاع ا   نی و  همسران،   ن،ی )شامل 

 ری مد  توانندی ها، برادرها و خواهرها( نمپدر بزرگ و مادر بزرگ، ارزندان، ارزندخوانده   ،ی سبب  شاوندانی خو 

 . کند ی نظارت مآنها    ی رو  یباشند که بانک مرکز   یمؤسساتکدام از   چ یدر هرأی   حق   یدارا   دارسهام و  

منصب    ی دارا   ی عموم   ی ها باشند و در سازمان   ی اس ی ع و احزاب س   توانند ی نم   مدیره   هیئت   ی اع ا   . 21-10

 باشند. 

 ره يمد  ئتيه  ياعضا ياستعفا .(26)ماده 

  2  ی ط   دی با  مدیره  هیئت  ی اع ا  ر یو سا  ی بانک مرکز  رئیس   ی رد استعفا ا یدر مورد قبول   می تصم  .26-1

تار از  اگر ه  پرونده  ل یتشك  خ ی ماه  اتخاذ شود.  ا  یم یتصم  چی درخواست  اتخاذ نشد، شخص    نیدر  بازه 

 قبول شده بداند.    ت درخواس  پرونده   ل یتشك  خی ماه پس از تار  3را    ش یاستعفا  د یاستعفا با  کنندهدرخواست

  گراته   مدیره  هیئت  گریو هر ع و د  یبانک مرکز  رئیس   ی بر رد درخواست استعفا  م یاگر تصم   .26-2

تار  2  یکه ط   صورتی  در  استعفا  متقاضی  ع و،  باشدشده   از    ی استعفا   نامه   م،یاین تصم   خی هفته پس 

ارض    مستعفی خود را    ، استعفا  ی اصل  بر رد نامهیمبن  م یماه پس از تصم  1  دی با  ،کند  ارسال را    یگرید

 کند. 

 

 . گرجستان 3

 بانک مرکزي تي ريمد .(7)ماده 

رأی   را با  رکزی بانک م مدیره هیئت یگرجستان، اع ا  جمهور رئیس ه یبا توص د ی. مجلس گرجستان با4

 مدت هفت سال انتخاب کند.   یمجلس برا ی اع ا تیاکثر

 ره ي مد ئتيه  ياعضا ي استعفا .(11) ماده

تواند در صورت ارائه نامه کتبی به رئیس مجلس گرجستان  . یک ع و هیئت مدیره بانک مرکزی می1

 تاریخ مورد نظر استعفا دهد. به مدت حداقل دو ماه قبل از 

 شده تلقی خواهد شد. اش استعفا دادهاز تاریخ اشاره شده در اطيعیه رهیمد. ع و هیئت 2

 

 . افغانستان 4

   (7)ماده 

استثنای دوره اول که پایان دوره خدمت  سال است به  5. طول دوره مسئولیت اع ای هیئت عالی  22

هیئت    شود.  انتصاب مجدد اع ایسال تعریف می  5ای تا  مساوی در بازهطور  اع ا به موجب این قانون به

 گردد، شده باشند.میآنها  عالی بيمانع است مگر اینكه موضوع احكامی که منجر به منعزل شدن 
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 ( 13) ماده

نا  و  رئیس یرئیس  میهیئت    ب  نامهعالی  تسلیم  با  پیشتواند  ماه  سه  حداقل  رئیسای  به  جمهور  تر 

ااغانستان از سمت خود استتعفا دهند. تسلیم نامه در مدت زمان کمتری از تاریخ استتعفا در صورت  

ماه    1ای حداقل  توانند با با تسلیم نامهعالی میهیئت    ی جمهور بيمانع است. سایر اع اموااقت رئیس

ه در مدت زمان کمتری از تاریخ  جمهور ااغانستان از سمت خود استعفا دهند، تسلیم نامتر به رئیسپیش

 جمهور بيمانع است. استتعفا در صورت موااقت رئیس

 

 . عراق 5

 رهي مد  ئتيه يخدمت اعضا . انتصاب و طول دوره(13)ماده 

مقننه    و توسط قوه  یمعرا  جمهوررئیستوسط    د یبا  مدیره  هیئت  یاع ا  ر یها و سامقامقائم  س،یئ. ر1

  هیئت   یاع ا   عنوانبهارشد    رانیمد  یمقام در مورد معرا و دو قائم  رئیسبا    د یبا  جمهوررئیسد.  نشو  تأیید

با    توانندیباشند و م ساله داشتهپنچ  یتصد  دوره  یدبا  مدیره  هیئت   یاع ا  یمشورت کند. تمام   ،مدیره

  ی هابه دوره  یاب یدست  یکه، برا  ی ا منصوب شوند، به شرطمقننه مجددً  قوه   تأیید و    جمهوررئیس  هیتوص

مقام چهار سال و  قائم  کی  ی( برا2پنج سال، )  رئیس  ی( برا1)  دیبا  یتصد  دوره   نیهمپوشان اول   یتصد

  ن یسوم  یچهار سال و برا  ، یگرید  ی ارشد پنچ سال، برا  ریمد  کی  ی ( برا3سه سال، )   گر یمقام دقائم  یبرا

اند،  منصوب شده»د«  بند    ( 11)که متعاقب ماده    مدیره  هیئتدو ع و    ی( برا4ارشد سه سال و )  ریمد

 است، دو سال باشد.منصوب شده»د«  بند    ( 11)که متعاقب ماده    مدیره  هیئت  گریع و د  یسه سال و برا

 ره يمد  ئتيه ياعضا  ي. استعفا و برکنار(14)ماده 

تواند پس از حداقل یک ماه بعد از اخطار  می  مدیره  هیئتیا هر ع و دیگری از    رئیسمقام  ، قائمرئیس.  1

به   مقام    جمهوررئیسکتبی  اگر  شود.  واقع  پذیرش  مورد  استعفا  این  اگر  دهد،  استعفا  خود  از سمت 

تواند ع و مربوطه را حداکثر به میزان سه ماه دیگر از تاریخ  کننده چنین استعفایی را نپذیرد، میمنصوب

 ت کند.  اصلی وی ملزم به خدم استعفانامه 

 

 . نيوزلند 6

 کل  رئيس انتصاب شرايط (.42ماده)

 برای  آن  مجدد   انتصاب  و  شود می  منصوب  سال  5  مدت  به  قانون  این  ( 40)  ماده  موجب  به  کل  رئیس (1

 . است امكانپذیر دیگر  سال 5

 مقام  دوره تصدي قائم  (.44ماده)

  5 برای آن  مجدد انتصاب و شودمی منصوب سال 5 مدت به قانون این (43) ماده موجب به مقامقائم. 1
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 . است امكانپذیر دیگر  سال

 دوره تصدي اعضاي غيراجرايی  (.55ماده)

 .است سال 5مدیره هیئت  غیراجرایی  اع ایدوره خدمت  (59-57) ماده  در  مندرج  موارد از غیر .1

 شوند. مدیره انتخاب هیئت  توانند مجدداً برای ع ویت دراع ای غیراجرایی می .2

 تواند در هر زمان با اعيم به وزیر از سمت خود استعفا دهد.هر ع و اجرایی می .3

 

 . ژاپن 7

 مديران  خدمت  دوره  .(24) ماده

  و   سال  4  عامل هیئت    و   ،حسابرسانسال    5مدیره  هیئت    خدمت رئیس کل و نواب و اع ای   دوره .1

  مدیره،هیئت    اع ای  و  وی  نواب  مرکزی،  بانک  کل  رئیس  جایگزینی  صورت  در .  است  سال  2  هم  مشاوران

 .رساندمی اتمام به را  قبلی ارد   خدمت دوره جایگزین ع و

اع ای  .2 وی،  نواب  و  مرکزی  بانک  کل  و مشاوران  هیئت    رئیس  عامل  و هیت  مدیره، حسابرسان 

 توانند مجدد انتخاب شوند.می

 .است نشده اشاره صریح  صورتبه استعفا  سازوکار  قانون متن  در

 

 . ايسلند 8

 هاتي انتصاب و صالح .(4) ماده

مقام  کند. یک قائمسال منصوب می  5رئیس را برای مدت    مقامقائموزیر رئیس کل بانک مرکزی و سه  

مقام متولی امور مربوط به نظارت مالی  متولی سیاست پولی، یكی دیگر متولی ثبات مالی و سومین قام

 خواهد بود. 

 توانند ابقا شوند. ها صرااً برای یک دوره دیگر میمقامکل و قائمرئیس

 

 . مالزي 9

 کل سيکل و نواب رئ سيرئ .(15) ماده

 شوند. سال و نواب وی به مدت سه سال منصوب می 5کل به مدت  سیرئ .1

 ران ي. انتصاب مد(16) ماده

  منصوب شده  « 1»که طبق بند   ی ریاست، مد شده ان یب 17(2)»الف« که در بند  ی موارد ی استثنا به. 6

 امكان انتصاب مجدد باشد.   یدارا  دیدار شود و باساله عهدهسه یتصد دوره  یسمت را برا دیاست، با
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 . ترکيه  10

 خدمت   دوره طول .(20) ماده

 سال است. 3مرکزی، بانک هیئت مدیره طول دوره خدمت اع ای 

: در متن قانون بانک مرکزی ترکیه که بر تارنمای آن قرار گراته، حكمی ناظر به طول دوره  حيتوض[

که رئیس کل    1سایت این بانک توضیح داده است خدمت رئیس کل بانک مرکزی نیامده است. اما در وب

 .]شودسال انتخاب می 4جمهور و به مدت بانک مرکزی توسط رئیس

 

 . شيلی 11

 ( 8) ماده

  یی جاهاست. جاب  دی قابل تمدآنها    تیع و  و  شوندیمدت ده سال انتخاب م   یبرا  رهیمد  ئتیه   یاع ا 

دورههب  رهیمد  ئت یه  یاع ا سال    یاصورت  دو  هر  م ک ی و  صورت  رئردیگیبار  همزمان    سی.  که  کل 

مدت پنج سال و   یبرا رهیمد ئتیه یاع ا ن یاز ب یجمهوراستیباشد توسط ر زیبانک ن سیرئ تواندیم

  است ی . رشودیتر باشد( انتخاب م )هرکدام که کم   ره یمد  ئت یتا زمان اتمام زمان خدمت آن ع و ه  ای

 انتخاب مجدد دارد.   ت یقابل  یبانک مرکز

 ( 9) ماده

ب  د یبا  رهیمد  ئتیه  نا  رهیمد  ئت یه  سیرئبینا   عنوانبهرا    یخود کس   یاع ا   نیاز  رئیو  بانک    سی ب 

از مدت    تریطوالن  تواندیو نم  کندیمشخص م  رهیمد  ئتی را ه  سیرئبیانتخاب کند. مدت زمان خدمت نا

  ئت یه  س،یرئبیان  تیمورأباشد. بعد از اتمام مدت م  رهیمد  ئتیدر ه  تشیع و  از دوره  ماندهیزمان باق 

 او کند.   نیرا جانش   یگریکس د ا یانتخاب کرده  او را مجدداً  تواندیم

 ]بینی نشده استپیشهیئت مدیره كمی راجع به استعفای اع ای ح[

 

 . نروژ 12

 اجرايیهيئت   ترکيب 3-2بخش 

ع و بیرونی است. اع ای بیرونی توسط    6ب رئیس واجرایی متشكل از رئیس کل، دو نای  تهیئ (1)

به مدت   ایسال منصوب می  4پادشاه  تا سقف  ها مینشوند.  اگر   12تواند  منصوب شوند.  سال مجدداً 

 رساند.ع وی از سمت خود استعفا دهد ع و منصوب شده جایگزین دوره وی را به اتمام می

 

 

1.https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/About+The+Bank/Org

anization/Decision+Making/Governor 
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 انتصاب رئيس کل و نواب وي  9- 2بخش 

سال برای    6شوند. مدت ثابت  سال منصوب می  6توسط پادشاه و به مدت ثابت  رئیس کل و نواب وی  

 یک دوره دیگر قابل تمدید است.

 

 . آمريكا 13

 انتصاب و شرايط اعضا  .(1)ماده 

جمهور، با مشورت و تأیید سنا به مدت  که توسط رئیس  استنفر    7هیئت مدیره بانک مرکزی متشكل از  

 شوند.  سال انتخاب می 14

 مديره، طول خدمت، رئيس کل و نوابهيئت  ممنوعيت اشتغال اعضاي .(2)ماده 

  عنوان به نفر    2رئیس کل و    عنوانبهسال    4سنا به مدت    تأییدجمهور با مشورت و  یک نفر توسط رئیس

مقام رئیس کل )در  قائم  عنوانبه جمهور یک نفر از نواب  شوند. توسط رئیسنواب رئیس کل انتخاب می

 شوند.ن منصوب میآب رئیس در امور نظارتی ینا  عنوانبهغیاب وی( و یک نفر 

 

 . چين 14

 حكمی یاات نشد.
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 ره ي مد هيئت    ي انتخاب اعضا   قوانين کشورها در زمينه شرايط   ( و 

 ارمنستان .  1

 ي بانک مرکز رهيمد ئتيه .(19)ماده 

سال گذشته شهروند ارمنستان    4در    - سال سن  25دارای حداقل    – . اارادی که تحصیيت باالتری دارند  3

هیئت    عنوانبهتوانند  ند میباش  د، دارای حق رأی در ارمنستانباشن  بوده و اقامت دائم در ارمنستان داشته

 مدیره بانک مرکزی انتخاب شوند مشروط به اینكه:

 مالی داشته باشند  الف( شهرت خوب در نظام

های  نسال تجربه مدیرتی در حوزه اجرای سیاست پولی یا دو سال تجربه حراه ای در سازما  2ب( حداقل  

سال    4سال تجربه مدیریتی در بانک یا بیمه یا بازار اوراق بهادار، یا حداقل    4المللی یا حداقل  مالی بین

 ی اقتصاد کين داشته باشند. ای علمی یا کارهای تحقیقاتی در ا اتجربه حراه

که در    یمقررات   یاجرا  یی کند که توانا  جاد یرا ا  نان ی اطم  ن یاای و دانش الزم که  ج( دارای توانایی حراه

 است را دارد.  شده ح یقانون تصر ن یا (20)  ماده

 شرایط زیر باشد:مدیره باید مستلزم حصول اطمینان از  هیئت   ، انتخاب اع ای(3) بر شرایط ماده . عيوه 4

 ای کار در ا ای اقتصاد کين داشته باشند.دارای تجربه حراهآنها   الف( حداقل نیمی از

مدیره باید دانش الزم در حوزه بانكداری، حسابرسی، گزارشگری مالی، اناوری اطيعات،  هیئت    ب( اع ای 

 داشته باشند. های مالی را های بانک مرکزی و سازمانگر اعالیتقوانین تنظیم

 باشد:  ی مرکز انک ب رهی مدهیئت  ع و ریز ط یدر صورت داشتن شرا د ینبا یارد  چیه

جرم و   ک ی دادگاه، محكوم به  حكم ک یطبق  ای باشد و  قانونی تا ناتوان ای دادگاه، ناتوان حكم ( طبق الف

 شود.   ی عمد تیجنا

 شده باشد.   تیرد صيح  ایخاص محروم  اتاز داشتن حق تصرف مقام ی( از لحاظ قانونب

 

 جان ي آذربا .  2

 ي بانک مرکز مديره هيئت(. 21) ماده

 ااراد با تجربه  نیو همچن  یو حقوق  یاقتصاد  یباال  يتیبا تحص  جانیآذربا  یشهروندان جمهور  .21-2

مال  یاحراه و  اقتصاد، حقوق  دارا  یبانكدار  ای   یدر  امور  در    سوءاستفاده   ،ی اقتصاد  یهاتیاعال   ،ییکه 

بهائمجر  ن یو همچن  یشغل باشند، وا  ن،یم سنگ ائجر  ژهیو،  هیئت  در    ت یع و  ط یشرا  جد محكوم نشده 

 .  هستندمدیره 

  ی وان، اع ا جخودمختار نخ  ی مجلس جمهور  ی اع ا  جان، یآذربا  یجمهور  ی مجلس مل  ی اع ا  .21-3
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منتخب    یوان، همچنان اع ا جخودمختار نخ  یجمهور  رانیوز  نهی و کاب  جانیآذربا  ی جمهور  ران یوز  نه یکاب

 تیع و  توانند بهنمیهستند،    یشهردار  ا ی   یدولت  ییمشاغل اجرا  یااراد دارا  نیهمچن  ،یشهر  ینهادها

 .  درآیند ی بانک مرکز مدیره هیئتدر 

 

 گرجستان .  3

 ( 7) ماده

  ی متخصص در اقتصاد، مال  ،یکشور خارج  ک ی   ایشهروندان گرجستان   دی بانک، با  مدیره  هیئت  یاع ا.  2

  ر ی در سا  نا شناخته شوند. تعداد متخصص  صداقتو    كاریدرست  هب  دیباشند و با  رتبطم  یهاحوزه  ریو سا

 کند.   اوز از دو نفر تج دیبانک نبا  مدیره هیئت( در یمرتبط )بجز اقتصاد و مال  یهاحوزه

 

 . افغانستان 4

 زير است:  شرح بهاعضاي هيئت عالی  شرايط .(10)ماده 

 شهروند ااغانستان  .1

 مشهور به درستكاری  .2

 تحصیيت عالیه یا تجربه گسترده در اقتصاد، بانكداری یا حقوق. .3

 این قانون، عزل نشده باشد.  (12)دلیل ماده عالی بههیئت   از .4

 بوده باشد.ب رئیس اول یکارمند بانک مرکزی ااغانستان نباشد مگر اینكه رئیس یا نا .5

 نظارت یا سایر نهادهای مالی به هر شكلی نباشد. هیئت  ع و .6

 جمله اشخاص تحت نظارت بانک ااغانستان باشد.  نباید از  .7

 نباید وزیر یا معاون وزیر، نماینده مجلس یا دیگر مقامات رسمی عالیه ااغانستان باشد  .8

 

 عراق .  5

 خدمت   و انتصاب طي شرا .(12) ماده

،  باشند  برخوردار  درستكاریها و دیگر اع ای هیئت مدیره باید از صداقت و  مقامرئیس کل، قائم .1

یا تجربه بوده  اقتصاد،  ای در زمینهای گستردهحراه  دارای مدرك دانشگاهی  بانكداری،  به  های مربوط 

 باشند. مالی، تجارت یا حقوق 

شدن به هیئت    یر باشند صيحیت منصوبجمهور مشمول هریک از موارد زاارادی که از نظر رئیس .2

 مدیره را نخواهند داشت:

 شهروند عراق نباشد. (الف
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 و درستكار نباشد.  1مناسب  (ب

تواند شامل ارد یا هر اردی که با او ارتباط خونی، خویشاوندی یا از طریق ازدواج دارد، که می  (ج

شده یا هر اردی که با او در یک خانوار است، یا  داده    شده و پرورش  ارزندان به ارزندخواندگی پذیراته

هر اردی که با او در ارتباطات مالی مستقیم یا غیرمستقیم است، نیز باشد، باعث شود ارد مذکور تا به  

 های هیئت مدیره منع شود. گیریمیزان غیرقابل قبولی از شرکت در تصمیم

 

 . نيوزلند 6

 ( 56) ماده

را انتخاب نماید باید واجد دانش، مهارت و تجربه اردی  آنها    اقتصاد  اع ای هیئت مدیره که باید وزیر

 گونه تعارض منااعی بین بانک مرکزی و آن شخص وجود نداشته باشد.باشند و هیچ

 

 . ژاپن 7

 انتصاب مديران  .(23)ماده 

ااراد از  شوند. این  یید مجالس منصوب میأاع ای هیئت مدیره بانک مرکزی نیز توسط دولت و با ت .3

 شوند.میان کسانی که دارای تجربه و دانش کاای در امور اقتصاد و مالی هستند، انتخاب می

 

 سلند ي ا .  8

   (4) ماده

پولی، باید دارای مدرك دانشگاهی اقتصاد یا موضوعات مرتبط بوده    مقام متولی سیاسترئیس کل و قائم

های متولی ثبات مالی  مقاماقتصادی و پولی داشته باشند. قائمتوجه در امور مالی،  و تخصص قابل  و تجربه

توجه در  و تخصص قابل و نظارت، باید دارای مدرك دانشگاهی مرتبط با امور زیر نظر خود بوده و تجربه

 امور مالی داشته باشند. 

ند و از تصرف های وی باید از حیث قانونی قادر به انجام امور شخصی خود باشمقامرئیس کل و قائم

های  از اموال شخصی خود محروم نشده باشند. این ااراد باید دارای شهرت خوب باشند و نباید با اعالیت

واسطه تخلف از قوانین و مقررات مختلف )ورشكستگی، عمومی، خصوصی و ...(  تجاری مرتبط بوده و به

 مجرم شناخته شده باشند.

های وی طبق قانون حقوق و وظایف کارکنان دولت،  مقاموزیر باید برای انتصاب رئیس کل و قائم

 اقدام به صدور اعيم عمومی )آگهی( نماید. 

 

1. Fit 
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منظور ارزیابی صيحیت متقاضیان تصدی جایگاه رئیس کل و  ای سه نفره بهوزیر مالیه باید کمیته

سای نهادهای آموزش ؤدائمی ر  توسط کمیته  بایدمقام سیاست پولی تشكیل دهد. یكی از این ااراد  قائم

توسط هیئت ناظر بانک مرکزی ایسلند انتخاب شوند. ارد سوم بدون داشتن    باید عالی ایسلند و ارد دیگر  

 شود.  نمایندگی از نهادی به ریاست کمیته منصوب می

اقتص به مسائل  باید کمیتهوزیر مسئول نسبت  بازارهای مالی  نفره  ادی و  ارزیابی    منظوربهای سه 

نظارت مالی تشكیل دهد. یكی از این   مقامقائمثبات مالی و   مقامقائمصيحیت متقاضیان تصدی جایگاه 

توسط هیئت ناظر    باید سای نهادهای آموزش عالی ایسلند و ارد دیگر  ؤدائمی ر   توسط کمیته  باید ااراد  

سلند انتخاب شوند. ارد سوم بدون داشتن نمایندگی از نهادی به ریاست کمیته منصوب  بانک مرکزی ای

 شود.  می

 جبران خدمات و شرايط استخدام   .(5) ماده

مؤسسه یا شرکت تجاری خارج از بانک  هیئت مدیره  توانند  های رئیس کل، نمیمقامقائمرئیس کل و  

یا شرکت تجاری در پی  هیئت مدیره  مگر اینكه طبق قانون مجاز باشد یا ع ویت در    ،مرکزی باشند 

کننده  نظر در مصادیق این حكم نظر وزیر تعیینهای بانک مرکزی الزم باشد. در صورت اختيفاعالیت

 خواهد بود. 

 

 ي مالز .  9

 کل سيرئ نواب و  کل سيرئ .(15) ماده

ای اثبات شده و دانش برجسته در امور پولی و  شهرت خوب، تجربه. رئیس کل نواب وی باید دارای  2

 مالی باشند.

 ران يانتصاب مد .(16) ماده

به موارد   دیبا  ری، وز«1»تحت بند    تیریارد به سمت مد   ک ی مشورت در مورد انتصاب    قبل از ارائه(  2)

 باشد:  توجه داشته  لیذ

 )صداقت( و اعتبار ارد، ی ( راستالف

 ، ی مال ای اقتصاد  ،یارد در بانكدار ( دانش، مهارت و تجربهب

 .کندیم  یندگ ینما ایکه ارد دارد  ی بانک و منااع نی( احتمال هرگونه ت اد منااع بج

منااع بانک عمل کند و در انجام  حداکثری    یاوقات صادقانه و در راستا  ی در تمام  د یبا  ریمد(  3)

 باشد.  داشته  ی معقول یکوشختسمتش س فیوظا

خود   تیبا استفاده از موقع ایشده استفاده نامناسب کرده  از هر اطيعات کسب دی نبا ریمد ک ی ( 4)

هر    ایخود    یمنفعت برا  می مستق   ریغ   ای  م ی کسب مستق   یبرا  یهرگونه نفوذ نامناسب   ریمد  ک ی  عنوانبه

 باشد.داشته یگریارد د 
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هر   ا ی  ی صنعت  ، یکشاورز  ، یمال  ،یتجار  نفعیهرگونه ذ  ل یوک  ا ی  ندهی نما  عنوانبه  دی نبا  ریمد  ک ی (  5)

که    یریشامل مد  ت یممنوع  ن یکه ممكن است با آن ارتباط داشته باشد، عمل کند. ا  ی گرید  نفع یذ

 . شودینم  کند،یجا کار م ندرحال حاضر در آ  ایاست  ی دارکل خزانه ریمور دبأم

منصوب   «1»که طبق بند    یریاست، مد  شده  ان یب  17(2)»الف«  که در بند    یموارد  ی استثنا( به6)

 امكان انتصاب مجدد باشد.    یدارا  دیدار شود و باساله عهدهسه  یتصد  دوره  یسمت را برا  دیاست، با  شده

   . را پرداخت کند   های مورد تأیید وزیر و پاداش   « 1» شده تحت بند  منصوب   ران ی مد حقوق    د ی ( بانک با 7) 

 از سمت خود استعفا دهد. پادشاهخطاب به  یاطيع کتب  ک ی  با ارائه تواندیم  ریمد  ک ی ( 8)

 

 . ترکيه 10

 رهي مدهيئت  بيترک .(19) ماده

 ها باشند.و شرکتها بانک  دار سهاممدیره بانک مرکزی نباید به تجارت بپردازند و یا  هیئت  اع ای

های بانكداری، اقتصاد و  مدیره تحصیيت عالیه و دانش و تجربه در رشتهالزم است اع ای هیئت  

 مالیه عمومی داشته باشند. 

 

 ی ل ي ش .  11

 ( 14) ماده

ناسازگار است، چه    ی خدمت در بخش خصوص  ای   یکار  ت یبانک با هرگونه موقع  رهیمد  ئت یدر ه  تیع و 

و    ی در بخش دولت  توانندیم   رهیمد  ئتیه   ی حال اع انیحقوق باشد و چه نباشد. با ا  اات یدر  یدر ازا 

با    رهیمد ئتی ه  در  تیمشابه ع و  طوربه. رندیبدون حقوق بپذ  یهاتیمسئول  یرانتفاع یغ  یبخش خصوص

پرداخت شود ناسازگار    هایشهردار  ایاز منابع دولت    یآن حقوق   یازاکه ما به  یخدمت  ای  یشغل  تیهر موقع

مؤسسات    میرمستقیغ  ا ی  می کارمند مستق   ا یعامل،    ریمد  ره،یمد  ئتی در ه  تیع و  ت یمسئول  یاست. تصد

که به دستور    یهر سازمان عموم  یکل  طوربهو    یدولت  یها مستقل، شرکت  یهرگونه نهاد دولت   ،ی دولت

  ت یریکه دولت توسط مد  ی دولت  ا ی  یخصوصمؤسسات    ای ها، نهادها،  عيوه بنگاهشده است، به  سیسأقانون ت

  ره یمد  ئتی نسبت ع و ه  ن یبه هم  ا یدارد    ه یدر کنترل سرما  ت یاکثر  ایسهم برابر    ی آن دارا  ریغ  ا ی  یمرکز

 است. زگار بانک ناسا ره یمد ئت یدر ه تیدارد با ع و

نانچه چ . است  ر یمغا  ی و بانك   یمال مؤسسات    تیمالك   ا ی  ت یریبا مد  رهیمد   ئت ی ه  تیمشابه، ع و  طورهب

–همسر او    یهاییازدواج کرده باشد، دارا  یبا کس   درچارچوب قوانین مربوطه  رهیمد  ئتیاز ه  یع و

بخش    ییاهآن  یاستثنابه طبق  مدن  150که  دارا  ءجز  یقانون  همسر محسوب    یشخص  یهاییخالص 

قرار  آنها    آنان که تحت ح انت   ریارزندان صغ   همین ترتیببه  هستند.  قاعده اوق  شامل    زین  - شوندیم
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نیز شامل قاعده    باشند   ی داشته کنندگ نقش کنترلآنها    در برده  که اشخاص نام  یی هاشرکت  زیدارند و ن

ارث    قیاز طرآنها    همسر و ارزندان تحت ح انت  ره،یمد  ئتیه  یکه اع ا  ی. در صورتشوداین ماده می

 آن اقدام کنند.  ی روز نسبت به واگذار 30ظرف  د یآورند با ت دسبه ییهاییدارا نیچن

در    نی . همچنشودینم  کی آکادم  یهاتیدانشگاه و مسئول  ی اظهار شده شامل استاد  ی هایناسازگار

  ن یشوند، چن  ی خاص  یهارهیمد  ئتیه  ا یع و شوراها    د یبا  رهیمد  ئتیه  یکه قانون الزام کند اع ا   یصورت

 دریااتی داشته باشند. گونهچیآن ه ی در ازا د یحال نبانی. با استینحكم این ماده مشمول  ی مناصب

که در داتر ثبت اسناد    ی سوگند رسم   ک ی   ی ط   د ی با  ت ی اعال   ی از شروع رسم  ش ی پ   مدیره   هیئت  ی اع ا 

ی که در آن مشارکت دارند را  ا و حراه   ی اقتصاد   ی ها ت ی خود، اعال   ورثه   ت ی بانک ثبت خواهد شد وضع   ی رسم 

.  رد ی گ ی که در باال اشاره شد قرار نم   یی ها ی ناسازگار   ر ی ث أ آنان تحت ت   ی ها ت ی اعال بیان کنند و اظهار نمایند که  

شده در بخش    نسبت به موارد اشاره   ی داور ش ی ادا شود. بدون پ   ز ی در زمان ترك سمت ن  د ی با   ی سوگند مشابه 

د  60ج، و  60ب،  60  ی ها بخش و بخش   ن ی مسئول ام ا و خزانه مشمول ا   عنوان به بانک    س ی رئ ب ی قانون، نا   90

در صورت لزوم    د ی در دولت( است و با   ت ی ر ی مد   ی عموم   ی قانون مبان )   18575از قانون    61و بند دوم بخش  

 تقاضاکننده ارائه کند.   نه ی آن را دارد به هز   ی که تقاضا   ی نسخه از سوگندنامه را به هر کس   ک ی 

 مكرر   (14) ماده

 دلیل پزشكی باشد. نباید معتاد به موادمخدر غیر قانونی باشند مگر اینكه مصرف بههیئت مدیره اع ای 

 

 . نروژ 12

 اجرايیهيئت   ترکيب 3-2بخش 

 منصوب شوند:هیئت مدیره  عنوانبهاشخاص زیر نباید  .4

 ، استثنای رئیس کل و نواب ویاع ای کمیته سیاست پولی و ثبات مالی به .1

 ، استثنای نمایندگان کارکنانکارکنان بانک مرکزی به .2

 ، وزرای دولت .3

 ، کارکنان وزارت سیاسی .4

 ، کارکنان وزارت  .5

 ، وزیر و وزیر مالیهکارکنان داتر نخست .6

 ، اع ای مجلس  .7

 ، کارکنان سیاسی مجلس .8

 ، مجلسهای دبیران کمیته .9

 .اشخاص مرتبط با ااراد اوق .10

 وضع کند. ع ویت اع ا  درخصوصتواند مقرراتی  وزیر می .5
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 را تعیین نماید. هیئت   وزیر موظف است حقوق اع ای بیرونی .6

 

 . آمريكا 13

 انتصاب و شرايط اعضا  .(1)ماده 

جمهور، با مشورت و تأیید سنا به مدت  که توسط رئیس  استنفر    7هیئت مدیره بانک مرکزی متشكل از  

های  آنها باید از یكی از ادرال رزرومدیره، یک نفر از  هیئت    شوند. در انتخاب اع ایسال انتخاب می  14

انتخاب شود، رئیسمنطقه نمایندگی اع ای  ای  باید ميحظات منصفانه  از منااع  هیئت مدیره  جمهور 

جمهور  رئیسهیئت مدیره  های مالی، کشاورزی، صنعتی و تجاری را در نظر گیرد. در انتخاب اع ای  بخش

ای با کمتر از  منطقهی  ها بانک رای تجربه کار در یا نظارت بر  باید یک نفر را باید از میان کسانی که دا

بانک مرکزی باید تمامی وقت خود را به  هیئت مدیره  میلیارد دالر دارایی باشند انتخاب کند. اع ای    10

ماهانه و    صورت بهدالر حقوق    15000اختصاص دهند و هریک ساالنه  هیئت مدیره  کارهای مربوط به  

 کنند.ی خود را دریاات میمخارج سفرهای ضرور

 نوابکل و  سيطول خدمت، رئ ره، يمد هيئت  ياشتغال اعضا تيممنوع .(2) ماده

بانک مرکزی مجاز نیستند در طول خدمت و بعد از خدمت خود تا دو سال هیچ  هیئت مدیره  اع ای  

ی ع و داشته باشند. این محدودیت شامل ع وی که دوره  هابانک مقام، پست یا جایگاه یا اشتغالی در  

شود. انتصاب اع ا باید به نحوی باشد که هر دو سال یایان  خدمت خود را تا آخر به پایان رسانده، نمی

سال پس از    14باشد. به هر حال طول خدمت اع ای باید  هیئت مدیره  خدمت یک نفر از اع ای    دوره

 برکنار شده باشد.  جمهوررئیسدلیلی توسط  انقاضای دوره ارد قبلی اش باشد مگر اینكه به

نفر    2رئیس کل و    عنوانبهسال    4سنا به مدت    تأیید با مشورت و    جمهوررئیسیک نفر توسط  

رئیس    مقام قائم  عنوانبهیک نفر از نواب    جمهوررئیسشوند. توسط  نواب رئیس کل انتخاب می  عنوانبه

 شوند.رئیس در امور نظارتی ان منصوب می  نایب عنوانبهکل )در غیاب وی( و یک نفر 

سسات ؤ مقرراتگذاری م نظارت و  های پیشنهادی مربوط به  رئیس نظارتی موظف است سیاست   نایب 

ارسال هیئت مدیره  را به  هیئت مدیره  مالی تحت نظارت  های  های هلدینگ و سایر بنگاه پذیر، شرکت سپرده 

ت، مدیر تحت نظارت این هیئهیئت مدیره  نماید و نظارت و مقرراتگذاری بر این نهادها را رصد کند. رئیس  

روز پس از اعيم انتخابش سوگند   14باید تا  مدیره    هیئت از اع ای    هریک خواهد بود.  هیئت مدیره  اجرایی  

 ع و بعدی به خدمت ادامه دهند.  تأییدیاد کند. پس تاز انق ای دوره خدمت اع ا موظفند تا انتخاب و 

 

 . چين 14

  حكمی یاات نشد.
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 مديره هيئت  قوانين کشورها در زمينه انتخاب و انتصاب اعضاي (ز

 ارمنستان .  1

 ي بانک مرکز مديره هيئت .(19)ماده 

شوند،  سال انتخاب می  6  نمایندگان مجلس به مدت   یمدیره بانک مرکزی با اکثریت آراهیئت    . اع ای22

 زیر خواهد بود:   شرحبهمدیره در دور اول هیئت  طول دوره خدمت اع ای 

 سال  1 -یک ع و

 سال  2 -یک ع و

 سال  3 -یک ع و

 سال  4 -یک ع و

 سال  5 -یک ع و

 سال خواهد بود.   6مدیره بعد از دور اول، هیئت  طول دوره خدمت تمامی اع ای

ع و سابق   ماندهیباق   دوره   یبرا  د یبا  د یع و جد  ،مدیره  هیئتدر    یوجود پست بيتصد   طی شرا  در

 او را پر کند.   ی منصوب و جا

 

 جان ي آذربا .  2

 قانون اساسی آذربايجان    . ( 95) ماده  

 : شود   تكلیف   تعیین   آذربایجان   مجلس   توسط   باید   که   مواردی 

 جمهور آذربایجان مدیره به پیشنهاد رئیسهیئت  عزل و نصب اع ای . 15-95

 قانون اساسی آذربايجان  (109) ماده

 جمهور آذربایجان موظف است:رئیس .(109)

مدیره بانک مرکزی به مجلس آذربایجان و نصب رئیس هیئت    پیشنهاد عزل و نصب اع ای.  10-109

 مدیره بانک مرکزی. هیئت  کل از میان اع ای 

 ي بانک مرکز مديره هيئت .(21) ماده

و   « 1»از بند  «15»، تبصره (10)از ماده   « 10»طبق بند  د یبا ی بانک مرکز مدیره هیئت یاع ا .21-4

 نصب و عزل شوند.   جان ی آذربا ی جمهور یقانون اساس   (95)ماده   «2»بند 

  یتصد  برابر با دوره  به طول دوره  مدیره  هیئت  یاع ا  نیاز ب  دیبا  یبانک مرکز  مدیره  هیئت  رئیس  .21-6

 منصوب شود.  جان یآذربا یجمهور یاز قانون اساس  (109)از ماده  «32»ع و طبق بند 

  هیئت   یاع ا  ن یاز ب  د یبا  ی بانک مرکز  مدیره  هیئت  ی هامقامقائم  ریو سا  رئیس اول    مقام قائم  .21-7

  ی از قانون اساس (  109)از ماده    «32»اع ا طبق بند    نیا  ی تصد  یهابرابر با دوره  ی هابه طول دوره  مدیره
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 منصوب شوند.  جان ی آذربا یجمهور

 

 گرجستان .  3

 گرجستان ی قانون اساس .(68) ماده

مدیره بانک مرکزی به هیئت    ی اکثریت نمایندگان مجلس، اع ایأجمهور و با ر. به پیشنهاد رئیس2

  مدیره   هیئت  یاع ا  انی بانک را از م  رئیس  دیگرجستان با  جمهوررئیس  شوند.سال انتخاب می  7مدت  

   جمهور است. و عزل او نیز در اختیار رئیس کند  نییتع

 ( 7) ماده

رأی    را با   مرکزی بانک    مدیره  هیئت  یگرجستان، اع ا  جمهور رئیس  پیشنهاد با    د یمجلس گرجستان با.  4

 مدت هفت سال انتخاب کند.   یمجلس برا ی اع ا تیاکثر

شود. عزل رئیس  جمهور انتخاب میمدیره توسط رئیسهیئت    . رئیس کل بانک مرکزی از میان اع ای7

مدیره و  هیئت  مدیره و نصب و عزل نواب رئیس کل توسطهیئت  پیشنهادجمهور و با کل توسط رئیس

 به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.

 

 . افغانستان 4

 ( 7) ماده

 . شوندااغانستان و موااقت مجلس ااغانستان انتخاب می  جمهوررئیسهمه اع ای هیئت عالی به پیشنهاد  

 

 عراق .  5

 مديره هيئت يخدمت اعضا دوره. انتصاب و طول (13)ماده 

مقننه   شوند و توسط قوه  یمعرا   جمهوررئیس توسط    دی با   مدیره  هیئت   ی اع ا  ری ها و سامقام قائم   ،رئیس 

 هیئت ی اع ا   عنوان به ارشد  رانی مد  ی مقام در مورد معرا و دو قائم  رئیس با  دی با جمهور رئیس د.  ن شو  تأیید

 ه ی با توص  توانندی باشند و م ساله داشته پنچ   یتصد   دوره  ید با  مدیره   هیئت   ی اع ا  ی مشورت کند. تمام  ، مدیره 

 یتصد   ی هابه دوره   ی اب یدست   ی که، برا   ی مقننه مجددا منصوب شوند، به شرط  قوه   تأیید و    جمهور رئیس 

اول برا 1)   د یبا  ی تصد  دوره  ن ی همپوشان  )  رئیس  ی (  برا 2پنج سال،  براقائم   ک ی  ی(   ی مقام چهار سال و 

 ری مد نی سوم  یچهار سال و برا   ، یگر ی د   ی ارشد پنچ سال، برا  ری مد   ک ی ی ( برا3سه سال، )   گر ی د مقامقائم 

اند، سه سال منصوب شده »د«  بند    (11) که متعاقب ماده    مدیره   هیئت دو ع و    ی( برا 4ارشد سه سال، و ) 

 است، دو سال باشد.   منصوب شده»د« بند   (11) که متعاقب ماده  مدیره  هیئت   گر ی ع و د  ی و برا 
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 . نيوزلند 6

 رئيس کل بانک مرکزي (.40ماده)

 منصوب خواهد شد.  مدیره توسط وزیرهیئت  ی خواهد داشت که به پیشنهاد کل  رئیس  مرکزی بانک . 1

 رئیس کل مدیر اجرایی بانک مرکزی است. . 2

 بانک مرکزي   مقام قائم (.43ماده)

 مدیره توسط وزیر منصوب خواهد شد.هیئت    ی خواهد داشت که به پیشنهادمقامقائمبانک مرکزی   .1

 مدیره قبل از پیشنهاد باید با رئیس کل مشورت کند. هیئت  .2

 مديرههيئت   اعضاي (.54ماده)

 : شامل مرکزی بانک  مدیرههیئت  اع ای

 ، شوندع و غیراجرایی که توسط وزیر منصوب می 7و حداکثر  5حداقل  (الف

 ، رئیس کل  (ب

  بانک  مدیران  از   تواندمی  و  بوده  مرکزی   بانک  کارمند   که   است   ایمدیرههیئت    ع و  تنها   کل   رئیس (  3

 . باشد مرکزی

 

 . ژاپن 7

 انتصاب مديران  .(23) ماده

 شوند. یید دو مجلس ژاپن، انتخاب میأکابینه دولت و با ترئیس و نواب رئیس بانک مرکزی توسط   .1

شوند. این ااراد از  یید مجالس منصوب میأاع ای هیئت مدیره بانک مرکزی نیز توسط دولت و با ت .2

 شوند.میان کسانی که دارای تجربه و دانش کاای در امور اقتصاد و مالی هستند، انتخاب می

 شوند. توسط کابینه انتخاب میهای بانک مرکزی حسابرس .3

 شوند.مدیره توسط کابینه انتخاب میهیئت  عامل و مشاورین بانک مرکزی به پیشنهادهیئت  .4

 

 سلند ي ا .  8

 هاتي صالح و انتصاب .(4) ماده

متولی    مقام قائم کند. یک  سال منصوب می   5رئیس را برای مدت    مقام قائم وزیر رئیس کل بانک مرکزی و سه  

 مقام متولی امور مربوط به نظارت مالی خواهد بود.  م ئ سیاست پولی، یكی دیگر متولی ثبات مالی و سومین قا 

 توانند ابقا شوند. ها صرااً برای یک دوره دیگر میمقامقائمکل و   رئیس

 نظارتهيئت  انتخاب  .(6)ماده 

نظارت متشكل از  هیئت    انتخابات مجلس انتخاب شوند.نظارت بانک مرکزی ایسلند باید پس از  هیئت  
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مدیره بانک  هیئت    البدل است. انتخاب اع ایهفت نماینده مجلس منتخب و تعداد هفت نفر ع و علی

 ع و عنوانبهمرکزی، کارکنان اشخاص تحت نظارت یا مالكان اشخاص وابسته به اشخاص تحت نظارت 

برایهیئت   قاعده  این  است.  علی  نظارت ممنوع  اع ای  پارلمان،  بهاع ای  کابینه  وزرای  و  طور  البدل 

نظارت باید دارای دانش مناسب در مدیریت و ابزارهای نظارتی دارای  هیئت  یكسان برقرار است. اع ای

نظارت از دانش گسترده و کاای  هیئت  برد در بانک مرکزی باشند. باید تيش شود تا اع ای منتخبرکا

 های تجاری برخوردار باشند. د، بازارهای مالی، مدیریت و اعالیتدر حوزه اقتصاد ایسلن

منق ی میهیئت    اساسنامه  اع ای جدید  انتخاب  زمان  در  از جایگاهنظارت  یكی  اگر  های  شود. 

البدل تا انتخاب ع و جدید از جانب مجلس برای دوره  بدون ع و باشد، ع و علیهیئت    اع ای اصلی 

 نظارت درخواهد آمد. هیئت  قبلی، به ع ویتمانده ع و  باقی

مقام انتخاب خواهد کرد. وزیر موظف است حقوق  نظارت از میان اع ای خود رئیس و قائمهیئت  

 نظارت بانک مرکزی را تعیین کند. هیئت  اع ای

 

 ي . مالز 9

 کل سيرئ نواب و  کل سيرئ (.15) ماده

 .شوندیم  منصوب ریوز توسط  کل  س یرئ نواب و ی مالز پادشاه  توسط  یمرکز بانک کل  سیرئ .1

 ران ي. انتصاب مد(16)ماده

و ضوابط    ط یشراضمن احراز    ریوز  به پیشنهاد  و  پادشاهتوسط    14(3)»ج«  در بند    شده  یمعرا   رانی( مد1)

 انتصاب آنها، منصوب شوند. نامهمندرج در 

 

   ه ي ترک .  10

 رهي مدهيئت  بيترک (.19) ماده

ع و دیگری است که توسط مجمع عمومی    6رئیس و    1مرکزی متشكل از  اع ای هیئت مدیره بانک  

 شوند. معین می

  و   عزل   ی چگونگ   به   ناظر   ی حكم   گراته،   قرار   آن   ی تارنما   بر   که   ه ی ترک   ی مرکز   بانک   قانون   متن   در :  ح ي توض 

کل بانک    س ی که رئ   1است   داده   ح ی توض   بانک   ن ی ا   ت ی سا ب و   در   اما .  است   امده ی ن   ی مرکز   بانک   کل   س ی رئ   نصب 

  ی مطلب   ز ی ن   کل   س ی رئ   عزل   نحوه   راجع   ن ی همچن .  شود ی سال انتخاب م   4و به مدت    جمهور رئیس توسط    ی مرکز 

 . است   ه ی ترک   جمهور رئیس   ار ی اخت   در   او   نصب   همچون   ز ی ن   کل   س ی رئ   عزل   دهد ی م   نشان   ها ی بررس   اما   ، است   امده ی ن 

 

1https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/About+The+Bank/Orga

nization/Decision+Making/Governor 
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 ی ل ي ش .  11

 ( 7)ماده

.  شودیسنا، انتخاب م   تأیید ، پس از  جمهوررئیس  شنهاد یکه به پ   شود یم  لی از پنج ع و تشك  رهیمد  ئتیه 

 .گرددیابي  م ه یمال ریبه وز ییارمان اجرا کیصورت هحكم آنان ب

 ( 8)ماده

م  یبرا  رهیمد   ئتی ه  یاع ا انتخاب    یی جاهاست. جاب  د یقابل تمدآنها    تیوع و  شوندیمدت ده سال 

بانک که    ره یمد  ئت یه  سی. رئردیگیبار صورت مک ی و هر دو سال    یاصورت دورههب  رهیمد  ئت یه  یاع ا

مدت    یبرا  ره یمد  ئت یه   یاع ا  نیاز ب  یجمهوراستی باشد توسط ر  ز یکل بانک ن  س یرئ  تواندیهمزمان م 

.  شودی)هر کدام که کمتر باشد( انتخاب م  ره یمد  ئت یتا زمان اتمام زمان خدمت آن ع و ه   ا یپنج سال و  

 انتخاب مجدد دارد. تیقابل ی بانک مرکز استیر

 

 . نروژ 12

 اجرايیهيئت   ترکيب 3-2بخش 

ع و بیرونی است. اع ای بیرونی توسط    6رئیس و    نایب اجرایی متشكل از رئیس کل، دو    هیئت (1)

به مدت   اینها میسال منصوب می  4پادشاه  تا سقف  شوند.  اگر   12تواند  منصوب شوند.  سال مجدداً 

 رساند.ع وی از سمت خود استعفا دهد ع و منصوب شده جایگزین دوره وی را به اتمام می

در امور مدیریتی  آنها    مشارکت   منظوربهباید توسط و از میان کارمندان  هیئت    عيوه، دو ع و از به (2)

شوند. در صورت  اجرایی و کارکنان تعیین میهیئت    انتخاب شود. روش انتخاب این نمایندگان با توااق

 کند.نظارت روش انتخاب را تعیین میهیئت  عدم حصول توااق

 وي  نواب و کل رئيس انتصاب 9- 2 بخش

  یبرا  سال  6. مدت ثابت  شوندیم  منصوب  سال  6توسط پادشاه و به مدت ثابت    یکل و نواب و  سیرئ

 .است دی تمد قابل گرید  دوره  ک ی

 

 . آمريكا 13

 شرايط اعضاانتصاب و (.  1)ماده 

جمهور، با مشورت و تأیید سنا به مدت  که توسط رئیس  است  نفر  7هیئت مدیره بانک مرکزی متشكل از  

های  مدیره، یک نفر از آنها باید از یكی از ادرال رزروهیئت    شوند. در انتخاب اع ایسال انتخاب می  14

انتخاب شود،  منطقه نمایندگی اع ای    جمهوررئیسای  از منااع  هیئت مدیره  باید ميحظات منصفانه 

اع ای  بخش انتخاب  در  بگیرد.  نظر  در  را  تجاری  و  صنعتی  کشاورزی،  مالی،  مدیره  های  هیئت 
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ای با  منطقهی  هابانک باید یک نفر را باید از میان کسانی که دارای تجربه کار یا نظارت بر    جمهوررئیس

بانک مرکزی باید تمامی وقت  هیئت مدیره  دالر دارایی باشند انتخاب کند. اع ای  میلیارد    10کمتر از  

  صورتبهدالر حقوق    15000ساالنه    هریک اختصاص دهند و  هیئت مدیره  خود را به کارهای مربوط به  

 کنند.ماهانه و مخارج سفرهای ضروری خود را دریاات می

 نوابکل و  سيطول خدمت، رئ ره، يمد هيئت  ياشتغال اعضا تيممنوع (.2) ماده

نفر توسط    2رئیس کل و    عنوانبهسال    4سنا به مدت    تأییدبا مشورت و    جمهوررئیسیک نفر توسط  

شوند. توسط  سال انتخاب می  4نواب رئیس کل به مدت    عنوانبهسنا    تأیید با مشورت و    جمهوررئیس

رئیس   نایب عنوانبهرئیس کل )در غیاب وی( و یک نفر  مقامقائم عنوانبهیک نفر از نواب  جمهوررئیس

 شوند. ن منصوب میآدر امور نظارتی 

 

 . چين 14

 یک رئیس کل و تعدادی نائب رئیس خواهد داشت.  بانک خلق چین - (10)ماده  

کاندیداهای تصدی سمت رئیس کل بانک خلق چین به پیشنهاد نخست وزیر و توسط کنگره انتخاب  

زمانی که کنگره جلسه نداشته باشد کاندیدا توسط کمیته آماده کنگره ملی چین انتخاب  خواهد شد.  

جمهوری خلق چین است. نواب رئیس کل بانک خلق    جمهوررئیسشود. نصب و عزل رئیس کل با  می

 شوند.چین توسط نخست وزیر نصب و عزل می

بانک خلق چین باید سیستمی تأسیس کند که در آن رئیس کل، مسئولیت کلی را برعهده   - ( 11)ماده 

کمک  دهی کند و نواب وی باید او را در کارش  داشته باشد. رئیس کل باید امور بانک خلق چین را جهت

 کنند. 
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 ره يمدهيئت   ياعضا قوانين کشورها در زمينه عزل (ح

 . ارمنستان 1

 ي مرکز بانک ره يمد ئتيه ياعضا يبرکنار يهانهيزم. (22) ماده

پنجم آرا، رئیس کل بانک مرکزی را برکنار کند. سایر  تواند با سه. مجلس ملی جمهوری ارمنستان، می2

این قانون،   199)( ماده  1)«  5»مدیره بانک مرکزی در صورت تخلف از شرایط موضوع جزء  هیئت    اع ای

 با رأی اکثریت مجلس قابل برکناری هستند.

 مدیره بانک مرکزی برکنار شوند:هیئت  از موارد زیر باید اع ای هریک. در صورت بروز 3

باشند یا اینكه با حكم    ناتوان شناخته شدهصورت جزئی  هاردی ناتوان یا ب  عنوانبهتوسط دادگاه    (الف

 باشند. قطعی دادگاه محكوم به ارتكاب جرم عمدی شده 

 باشند. طور قانونی از داشتن مناصب خاصی منع یا واجد شرایط شناخته نشده به (ب

 شهروندی جمهوری ارمنستان از وی سلب شده باشد یا حق رأی را از دست داده باشد.  ج(

 حكم قطعی دادگاه مفقود اعيم شود.  بمیرد یا به (د

 مدیره بانک مرکزی باید برکنار شوند اگر: هیئت  . اع ای4

دالیل غیرمصرح در قانون از  ماه و به موجب مشكيت موقتی یا بیش از سه ماه به  6بیش از    (الف

 انجام کارهای محوله ناتوان گردد.

 ب باشد. یسال بدون عذر موجه غامدیره در یک اصل طی یک هیئت  بیش از تعداد جلسات (ب

 

 . آذربايجان 2

   ي بانک مرکز رهيمد ئتيه .(21)ماده 

  «1»از بند    «15»تبصره    ،(109)از ماده    « 10»طبق بند    دی با  یبانک مرکز  مدیره  هیئت  یاع ا  .21-4

 . 1نصب و عزل شوند  جان ی آذربا یجمهور یقانون اساس ( 95)ماده  « 2»و بند 

 ره يمد ئتيه در تيعضو از يبرکنار. (25) ماده

قانون اساسی آذربایجان در    ( 109)ماده    «10»رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی باید طبق بند    .25-1

 از موارد زیر پیش از اتمام دوره از کار خود برکنار شوند: هریکصورت بروز 

 . شده باشدآذربایجان ارائه  جمهوررئیساستعفا به  نامه .25-1-1

 

بند »15تبصره ».  1 از  و »1«  ماده )2«  به  95«  بانک مرکزی  رئيس کل  نصب  آذربایجان: عزل و  قانون اساسی جمهوری   )

 جمهور را از وظایف مجلس ملی آذربایجان دانسته است.پيشنهاد رئيس 
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ده  پزشک رسی  تأیید  دالیلی همچون بیماری که بهماه به  6رئیس هیئت مدیره به مدتی بیش از    .25-1-2

ارائه   جمهوررئیسباشد، مشروط بر اینكه هیئت مدیره دادخواستی به  باشد، به وظایف خود عمل نكرده  

 نماید. 

ب  .25-1-3 دادگاه  یا  هتوسط  کار  برای  الزم  شرایط  ااقد  اردی  کار  عنوان  برای  محدود  شرایط  دارای 

 شود.  تشخیص داده

 .شده باشدبرمبنای تصمیمی در دادگاه این ارد در ارتكاب جرمی گناهكار شمرده  .25-1-4

 باشند.  رعایت نشده( 21)های ذکر شده در ماده الزامات و محدودیت .25-1-5

ای  نامهتواند طبق قانون آیینباشد، می  اگر ع وی از هیئت مدیره با برکناری خود مخالفتی داشته  .25-2

 اداری به دادگاه شكایت کند.  

 

 . گرجستان 3

 گرجستان ی قانون اساس .(48) ماده

مجلس حق طرح   ی سوم کل اع اک یجرم، حداقل  به  ب  ا رتكا   ای  ی از قانون اساس  یتخط   در صورت.  1

  ی اع ا، دادستان عمومی، رئیس کل، حسابرس و دولت یاع ا ، جمهوررئیس استی اح  منظوربه پرسش

 را دارند.  دولت  ی حسابرس ارشد خدمات حسابرس ، یبانک مرکز مدیرههیئت 

یید ارتكاب جرم یا نقض قانون اساسی توسط دادگاه قانون اساسی، مجلس موضوع را تا  أدر صورت ت  .2

 هفته پس از ارجاع گزارش، در دستور قرار داده و استی اح مقامات اوق را به رأی خواهد گذاشت.دو 

« 1» موران نام برده شده در بند أ م   یحق برکنار   دی ، مجلس با48( 2طبق ماده )   جهی به نت  دن ی. بعد از رس 2

 اعمال شود.   یموارد   نی در چن د یبا   ز ین  48( 4باشد. ماده )   مجلس داشته   ی اع ا  ت یماده را با اکثر   ن ی ا 

   (7)ماده 

مجلس    می با تصم،  گرجستان  یقانون اساس  ( 64)صراا تحت ماده    رکزیبانک م  مدیره  هیئت. ع و  5

 برکنار شود.   تواندیگرجستان م

  ، از موعد  ش یپصورت پایان یااتن دوره  انتخاب شود. در    !مجددا  تواندیبانک، م  مدیره  هیئتع و    کی.  6

 مدیره خواهد بود. هیئت  یک دوره کامل ع ویت در ،د یع و جد خدمت  دوره

با    سیکند و عزل رئ  نییتع  مدیره  هیئت  یاع ا  انیبانک را از م   رئیس  د یگرجستان با  جمهوررئیس.  7

 بانک خواهد بود.  رئیس  هیبا توص هارئیس بیبانک و عزل نا مدیره هیئت هیتوص

 :  شودشرایط زیر منعزل میدر   رکزیبانک م کل  رئیس. 8

 بانک نباشد.هیئت مدیره ع و   گری. اگر د8-1

 را از دست بدهد. هیئت مدیره    ماندن در منصب خود در   باقی قانون حق    ن ی ا   ( 13) ماده    براساس . اگر  8-2
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 خاطر وضعیت سيمتی از انجام وظایف ناتوان شود. ه. ب8-3

 از دنیا برود. .8-4

این ماده اشاره شد )انعزال رئیس کل( منعزل خواهند   «8» . نواب رئیس کل نیز در شرایطی که در بند  9

 شد.

 

 . افغانستان 4

   (12)ماده 

ااغانستان تعلیق با عزل    جمهور رئیسی زیر توسط  هایژگ یواع ای هیئت عالی در صورت داشتن    .1

 :شوندیم

 ، (( 10)از دست دادن شرایط انتخاب ) ماده .1

 ، خاطر مسائل مذهبی یا سیاسی باشدمحكومیت در دادگاه حتی اگر جرائم ارتكابی به .2

 ، اعسار به تشخیص دادگاه .3

 ،ورشكستگی شده است  ارایندسال اخیر مدیر یا کارمند شرکتی بوده باشد که اکنون وارد    5در   .4

 ، )انفصال یا تعلیق( توسط مراجع ذی صيحای  سلب صيحیت حراه .5

 ،ماه 6جسمی در انجام وظایف به مدت بیش از ناتوانی ذهنی یا  .6

 ، غیبت غیرموجه بیش از دو جلسه در سال .7

تخطی ااحش از انجام وظایف قانونی یا مبادرت به اعالیت سیاسی یا سوءراتار اداری، عدم   .8

 ، تعلق خاطر به منااع بانک مرکزی ااغانستان 

 .تحقق شرایط پاراگراف اوق وجود نداردعالی بدون هیئت  یک از اع ایامكان عزل یا تعلیق هیچ .2

توسط    .3 وی  قانونی  نماینده  یا  ع و  مستندات  و  دااعیات  باید  تعلیق  یا  عزل  از    جمهور رئیسقبل 

 ااغانستان شنیده شود.

 

 . عراق 5

 ره يمد  ئتيه ياعضا  ي. استعفا و برکنار(14)ماده 

  به تر  یک ماه قبلمدیره در صورت ارسال نامه کتبی  هیئت    یا هریک از اع ای   مقام قائم. رئیس کل،  1

. در صورت رد درخواست استعفا توسط  از سمت خود استعفا دهند  توانندمی  وی  موااقت  با  وجمهور  رئیس

میرئیس وی  نامه  جمهور،  ارائه  زمان  از  ماه  سه  سقف  تا  خدمت  ادامه  به  ملزم  را  مذکور  ع و  تواند 

 درخواست کتبی، نماید.

 :یاز سمتش برکنار شود اگر و  دی با مدیره هیئتاز  یگریهر ع و د ای  رئیس مقام قائم ،رئیس. 2
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و غرامت به زندان    مهیجر  نهیشود که بدون وجود گز  یمحكوم به جرم  ،یی دادگاه جنا  ی( ازسوالف

شده   ا  توانستیم   ایمحكوم  مگر  ق اوت  نیبشود،  در  انگجمهوررئیسكه    ا ی  نید  یحكم   نیچن  زهی، 

 بوده باشد.   شی اس یس  یهاتیاعال   ای  هادگاهید

 باشد.  اعيم شده ه دادگاه ورشكست ی( ازسوب

  ی در مسائل مال  ی دادگاه قانون راتار گناهكار شناخته شود که شامل عدم صداقت و راست   ی( ازسوج

 باشد.  یجد یراتارهاءسو ر یسا ای

  هاتی اعال   ایبدون ارتباط به مذهبش    یشخص  یراتارهاءسو  براساس  صيحیمرجع ذ  ک ی   ی( ازسود

 شده باشد.    ق یتعل ای  تیاز داشتن حراه رد صيح شی اسیس  یهادگاهی د ای

شرکت نامناسب اعيم    ک ی  تیریمد  یبرا  صيحیمرجع ذ  ک یدستور    براساس  ای( توسط دادگاه  ه

 . شده باشد

ماده    «3»بند    ای (  12)ماده    «3»گراته باشد که بند    اریرا در اخت   ی شغل   ای( هرگونه مقام، سمت  و

 باشد.  را نقض کرده (21)

طبق   فشی انجام وظا  یاو را برا  جمهوررئیسرنج ببرد که با نظر    یو جسم  یروح   ی( از چنان ناتوانز

 قانون نامناسب گرداند.   نیا

 تشخیص(  منااع   تعارض )احكام    (15)ماده    «2»  ا ی  « 1»مقررات بند    ناقض   جمهوررئیس  توسط (  ح

 . شود داده

  بت یغ   مدیره  هیئت  تأییداز سه ماه بدون    شیب  ای   یمتوال  دوره  ک ی  یبرا  مدیره  هیئت( از جلسات  ط

 باشد.   کرده

  خود  از دااعارصت   ی ، بدون اعطا«2»مندرج در بند  ل یبنا به هر دل دینبا  یامدیره هیئتع و  چ ی. ه3

 برکنار شود. جمهور رئیستوسط 

 :«2»تحت بند  یبر برکنار یمبن  ی می. هر تصم4

  صورت به  مدیره  هیئتاز ع و    ی ااتیمكتوب در  و دااعیات  ی برکنار  لیهمراه با شرح دال  د یبا  الف(

 .شود ی منتشرعموم

 دادخواست بدهد.  یخواهبه دادگاه ارجام می دو ماه از اتخاذ تصم یط  تواندیمع و مذکور   ب(

  ط یکه تحت شرا  گر ید  ی ایپاداش و مزا  پرداخت  ، که از سمتش برکنار شده باشد  مدیره   هیئت. هر ع و  5

که در مورد   ی ، تا زمانخواهد داشتادامه   به وی  است،  اعمال  قابل  مدیره  هیئتع و  کی  یو ضوابط برا

  یمورد  یری گمیتصم  یزمان برا  اری معباشد که    شده  یریگمی نظر، تصمدیدرخواست تجد  ای   نظرات  دنیشن

 است که بعدتر باشد.
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 . نيوزلند 6

 کل  رئيس عزل .(49) ماده

رئیس کل بانک مرکزی    ،و به پیشنهاد وزیر  2دولت هیئت    تصویب  با   تواندمی  1انگلیس   ملكه  نماینده  .1

 را عزل کند.

 را پیشنهاد کند: تواند در صورت عدم رضایت از رئیس کل در موارد زیر عزل وی  وزیر می .2

 بانک مرکزی وظایف خود را در حد کفایت انجام نداده باشد. •

 های خود را حد کفایت به سرانجام نرسانده باشد. رئیس کل مسئولیت •

این قانون )شرایط عزل اع ای کمیته  (  2-19)ماده  »هع«  تا  »الف«  موارد مندرج در بندهای   •

 یته سیاست پولی وارد باشد. یک ع و کم  عنوانبهسیاست پولی( که به رئیس کل 

 کارا مدیریت نشده باشد.  صورتبهدرستی و منابع بانک به •

 رئیس کل در حین ریاست کلی بانک مرکزی موارد زیر را دارا باشد: •

 منصب یا کسب و کار سودآور داشته باشد.  (1

 در پست دیگری برای دریاات حقوق شاغل باشد  (2

 بانک مرکزی داشته باشد.منااع مالكیتی در نهادهای مالی ذیل  (3

 کند داشته باشد. دارای منااع مالكیتی در بانكی که خارج از نیوزلند اعالیت می (4

شناخته   3رئیس کل از انجام وظایف ناتوان باشد، تقصیر در انجام وظایف داشته باشد یا مجرم  •

 شده باشد. 

 عزل رئیس کل را پیشنهاد نماید.مدیره، هیئت  تواند در صورت پیشنهاد یا عدم پیشنهاد وزیر می .3

   مقامقائمعزل  (.50) ماده

بانک مرکزی را   مقامقائمتواند دولت و به پیشنهاد وزیر میهیئت  نماینده ملكه انگلستان با تصویب (1

 عزل کند. 

 تواند عزل وی را پیشنهاد کند: مدیره دارای شرایط زیر است می هیئت    وزیر در صورتی که اقناع شود ع و  (2

 های خود را حد کفایت به سرانجام نرسانده باشد. رئیس کل مسئولیت •

 مدیره به موجب یک یا بیشتر از شرایط انتصاب قانم مقام پیشنهاد عزل وی را داده باشند. هیئت   •

 مدیره ایجاد مانع کرده باشد. هیئت  های رئیس کل، کمیته سیاست پولی ودر انجام مسئولیت •

بندهای   • اع ای کمیته (  2-19)ماده  »هع«  تا  »الف«  موارد مندرج در  قانون )شرایط عزل  این 

 یک ع و کمیته سیاست پولی وارد باشد.  عنوانبه مقام قائمسیاست پولی( که به  

 

1  . General Governor 

2   . by Order of Council:             كند. ه مصوبات نيازمند مقرره را تصويب ميمقصود هيئت اجرايي دولت نيوزلند است ك  

3  . Guilty of Misconduct 
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 ی بانک مرکزی موارد زیر را دارا باشد:مقامقائمدر حین  مقام قائم •

 وکار سودآور داشته باشد. منصب یا کسب (5

 پست دیگری برای دریاات حقوق شاغل باشد در  (6

 منااع مالكیتی در نهادهای مالی ذیل بانک مرکزی داشته باشد. (7

 کند داشته باشد. دارای منااع مالكیتی در بانكی که خارج از نیوزلند اعالیت می (8

 شده باشد. شناخته    1از انجام وظایف ناتوان باشد، تقصیر در انجام وظایف داشته باشد یا مجرم   مقام قائم  •

 مديره  هيئت   اعضاي غير اجرايی عزل (.59)ماده 

  بانکاع ای غیراجرایی    تواندمی  وزیر  پیشنهاد  به  و  دولتهیئت    تصویب  با  انگلستان  ملكه  نماینده (3

 . کند عزل  را مرکزی

 پیشنهاد کند: تواند عزل وی را  مدیره دارای شرایط زیر است می هیئت    وزیر در صورتی که اقناع شود ع و  (4

 ، ناتوان در انجام وظایف  •

 ، مجرم شناخته شود  •

 :برایممانعت کند  ایجاد   •

i.  های رئیس کلی تحت این قانونرئیس کل در انجام مسئولیت ، 

ii.  های کمیته تحت این قانونکمیته سیاست پولی در انجام مسئولیت. 

 شرايط منعزل شدن اعضاي غيراجرايی .(58) ماده

 مدیره منصوب، ابقا یا مجدداً انتخاب شود اگر:هیئت  تواند به ع ویت درهیچ اردی نمی

 نماینده مجلس باشد،  الف(

 هیئت مدیره یک بانک یا کارمند آن باشد،  ب(

 ج( ع و کمیته سیاست پولی باشد یا 

 الكیت شده باشد( ( موضوع حكم مالكانه قرار گراته باشد )سلب م 1-ج

 ( ورشكسته شده باشد.2-ج

  ،سال یا باالتر 2د( محكوم به حبس 

   ،سال و محكوم به زندان  2( محكوم به حبس کمتر از هع

 . ها یا ساختارهای غیرشرکتی بر حسب قانون منع شده باشدو( از مدیریت بر شرکت
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 . ژاپن 7

 مرکزي  بانک مديران  موقعيت  تضمين .(25) ماده

مدیران بانک مرکزی نباید بدون استعفا در طول دوره خدمت از سمت خود برکنار شوند مگر در   (1

 یا موارد زیر:  (23)ماده  6موارد مندرج در پاراگراف 

 ، ورشكستگی .1

 ، های شدیدترمحكومیت به زندان بدون کار یا مجازات .2

 ، های موضوع این قانونمحكومیت به مجازات .3

 ،مدیرههیئت  انجام وظایف به تشخیص ناتوانی ذهنی یا جسمی در  .4

 ، تواند در صورت تحقق هریک از شرایط اوق مدیر مزبور را عزل کندکابینه یا وزیر مالیه می (2

مدیر اجرایی بانک مرکزی    مدیره،هیئت    تواند در صورت تقاضایبر موارد اوق وزیر مالیه میعيوه (3

 را عزل کند.

 

 . ايسلند 8

 بینی نشده است. بانک مرکزی ایسلند پیشای در قانون ماده

 

 . مالزي 9

 مديره هيئت  عزل رئيس کل، نواب رئيس کل و اعضاي .(17) ماده

ع و   عنوانبهمنصوب شود یا نباید    مقام یا هر مقام مدیریتی بانک رئیس یا قائم  عنوانبهاردی نباید  .  1

 باقی بماند، اگر:

 نمایندگان یا هر مجلس قانونگذاری دیگری باشد یا شود، الف( ع و مجلس سنا، مجلس 

 ()الف(، کارمند بخش عمومی باشد یا شود،2ب( طبق پاراگراف )

 متصدی یا مدیر در هر نهاد تحت نظارت بانک باشد یا شود، ()الف(، 2طبق پاراگراف )( ج

 م شود.  د( به یک جرم جنایی شامل عدم صداقت و یا هر جرم جنایی با حكم زندان، محكو

 باشد   داشته  ه به طلبكارانش های معوق ( ورشكست باشد یا شود یا پرداخته

اعالیتی مشارکت کند یا کرده انجام وظایفش  باشد که می  و( در هر  با استقيلش در    ت اد تواند 

 باشد، یا  داشته

 ز( شهروند مالزی نباشد. 

تواند نواب  بانک مرکزی را عزل کند. وزیر میهیئت مدیره  رئیس کل یا اع ای    تواندیم   ی مالز  پادشاه .  3

 رئیس کل را در صورت وقوع شرایط زیر عزل نماید: 

 ، ناتوانی جسمی یا ذهنی در انجام وظایف (الف
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 ، مقصر شناخته شدن در انجام وظایف (ب

 ، غیبت غیرمجاز بیش از دو جلسه متوالی یا سه جلسه طی یک سال ج(

 ،این قانون (20) عدم انطباق با شرایط ماده    (د

 .این ماده «1»تحقق شرایط بند  ع(ه

 

 ه ي ترک .  10

 يمرکز بانک سهام انواع .(7) ماده

 شود. تقسیم می Dو  A ،B ،Cسهام بانک به انواع 

 Aسهام نوع  .(8) ماده

سهم است. این نوع از سهام صرااً متعلق به خزانه ترکیه بوده و  100متشكل از حداقل  Aهر سهام نوع 

 درصد سرمایه بانک مرکزی باشد.   51نباید کمتر از 

 Bسهام نوع  .(9) ماده

 ی دولتی اعال در ترکیه اختصاص دارد.هابانک به  Bنوع  سهام

 Cسهام نوع  .(10) ماده

ی غیردولتی  ها بانک اختصاص خواهد یاات که متعلق به    Cسهم به سهام نوع    15000حداکثر تا سقف  

 .است 1های خاص و شرکت

 Dسهام نوع  .(11) ماده

 ترك تعلق خواهد داشت.  های تجاری ترك و اشخاص حقیقی و حقوقی با ملیتبه شرکت Dسهام نوع 

 ي مرکز بانک ی عموم  مجمع .(14) ماده

دهند. مجمع عمومی بانک  بانک مرکزی، مجمع عمومی بانک مرکزی را تشكیل می  ان ثبت شدهدارسهام

سهم    10مرکزی در تاریخ مشخص شده در اساسنامه بانک جلسه خواهند داشت. هر اردی که حداقل  

 خواهد داشت. رأی   داشته یا از آن نمایندگی کند، یک حق

 يمرکز  بانک ی عموم  مجمع اراتياخت و  فيوظا .(15) ماده

 زیر است:  شرحبهی بانک مرکز یمجمع عموم ارات ی و اخت فیوظا

 ، یحسابرس تهیکم   گزارش وهیئت مدیره  توسط شده  هیته ساالنه گزارش  به نسبت اظهارنظر .1

  ، بانک انیو صورت سود و ز ترازنامهنظر راجع به اظهارو  یبررس .2

 ، ی حسابرس تهی کم   وهیئت مدیره  ی اع ا عزل .3

 

1  . privileged companies. 
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   ،اساسنامه بانک  رییتغ .4

 . بانک  انحيل  درخصوص یریگ میتصم .5

در متن قانون بانک مرکزی ترکیه که بر تارنمای آن قرار گراته، حكمی ناظر به چگونگی    :حيتوض

که رئیس    1سایت این بانک توضیح داده است عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نیامده است. اما در وب

نحوه عزل    به  شود. همچنین راجعسال انتخاب می  4و به مدت    جمهوررئیسکل بانک مرکزی توسط  

دهد عزل رئیس کل نیز همچون نصب او در  ها نشان میاما بررسی  ،رئیس کل نیز مطلبی نیامده است

 ترکیه است. جمهور رئیساختیار 

 

 . شيلی 11

 ( 15) ماده

  ا یکنند  یقانون تخط  نیا 13مندرج در بخش  طیاز شرا رهیمد ئتیه یکه هرکدام از اع ا  یط یدر شرا 

خود    می رمستق یغ   ای   میمنااع مستق   یخود برا  تیاستفاده از موقعءسو  سازنهیراتار کنند که زم   یاگونه به

  م یشود. دادگاه تصم  م یظ تن  اگو یسانت   نافیآنان در دادگاه است  ه یعل  هییشكوا  دی اشخاص ثالث شوند، با  ای

 تواندیخود م  صی. دادگاه در صورت تشخ ریخ  ایاز قانون صورت گراته    یتخط   نیچن  ایخواهد گرات که آ

 و تفحص کند.  ق یمربوط به پرونده اقدام به تحق  قیبا حقا یی آشنا یبرا

  ی انیملزومات بند پا  یشود که برا  می تنظ  رهیمد  ئت یاز ه  ییاع ا  ه یعل  تواندیم  ی مشابه  هییشكوا

  از اطيعات را در اظهارنامه  یبخش  یکاا   هی بدون توج  ا یاند و  قانون، اطيعات نادرست ارائه کرده  14بخش  

  ی حداقل دو ع و از اع ا   ای بانک    کل سیرئ  جمهور،سیتوسط رئ  تواندیکه م  ه ییشكوا  ن ی. اانداوردهیخود ن

از    یروز کار   30ظرف    د یبا  خواهد بود و حكم  یریگمیو تصم   یبررس  ت یاولو  یشود دارا  می شورا تنظ

 اظهار شده است اعيم شود.  عنهیمتشاک  یشفاه حات یکه توض یروز

بررس  در از خدمت    رهیمد  ئتیه  عنهیرا دارد که ع و متشاک   نیا  اریحكم دادگاه اخت  یمدت  را 

 کند. قیتعل

بيااصله    رهیمد  ئتی استفاده بدهد ع و مذکور هءسو  ا ی  ی که دادگاه حكم به وقوع تخط  ی صورت  در

  ا ی  ییجنا  مئجرا یبررس یبرا یرا به دادگاه صالح  ییق ا  هیرو  نافیاز سمت خود عزل شده و دادگاه است

  تیع و  تی صيح   گریبخش از قانون محكوم شود د  نیکه طبق ا  ی . کسدهدیم   لیاتفاق ااتاده تحو  یمدن

 مشابه را ندارد. ی کار تیدر موقع 

 

1.https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/About+The+Bank/Org

anization/Decision+Making/Governor 
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 ( 16) ماده

بر عدم  بانک مرکزی مبنیهیئت مدیره  تواند پیرو درخواست حداقل سه نفر از اع ای  می  جمهوررئیس

را  هیئت مدیره  مدیره، رئیس کل بانک یا رئیس کل  هیئت    ها و مقررات انطباق عملكرد ارد با سیاست

 عزل کند. 

به    جمهوررئیسعزل   مسبوق  اع ای    تأیید باید  درخواست  از  پس  باشد.  مدیره  سنا  هیئت 

تا سی روز ارصت دارد درخواست عزل اع ای مورد نظر را تسلیم مجلس سنا نماید. پس    مهورجرئیس

 موظف است ارد جایگزین را طبق احكام این قانون منصوب کند. جمهور رئیسسنا  تأییداز 

 بانک مرکزی منصوب شود.هیئت مدیره  سال به    10تواند مجددًا تا  ع و عزل شده طبق این ماده نمی 

 ( 17) ماده

بانک مرکزی  هیئت مدیره  تواند همه یا برخی از اع ای  سنا می  تأییددلیل مشخص و با  به  جمهوررئیس

طور مستقیم  که بههیئت مدیره  های مرتبط با تصمیمات را عزل کند. این عزل باید صرااً براساس زمینه

 موجب زیان اقتصاد کشور شده، باشد. 

 سنا حق شنیده شدن دارند.  تأیید قبل از هیئت مدیره   یاع ا ای ع و

 بانک مرکزی منصوب شود. هیئت مدیره  سال به    10تواند مجددًا تا  ع و عزل شده طبق این ماده نمی 

 

 . نروژ 12

 عزل  طي شرا 12-2 بخش

رئیس کل و نواب وی و سایر اع ای بیرونی کمیته سیاست پولی و ثبات مالی تنها در صورت تحقق  

 توانند عزل شوند:شرایط زیر می

 ، خاطر بیماری در انجام صحیح وظایفناتوانی دائمی به .1

 ،احراز تخلف ااحش در انجام وظایف .2

 ، نقض ااحش وظایف .3

 ، رغم هشدار کتبیتكرار قصور در انجام وظایف علی .4

خارج از  واسطه ارتكاب راتارهای نادرست داخل یا  از دست دادن شایستگی یا اعتبار الزم به .5

 .وظایف قانونی برای احراز این سمت

 

 . آمريكا 13

 مديره، طول خدمت، رئيس کل و نوابهيئت  ممنوعيت اشتغال اعضاي .(2)ماده 

بانک مرکزی مجاز نیستند در طول خدمت و بعد از خدمت خود تا دو سال هیچ  هیئت مدیره  اع ای  
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ی ع و داشته باشند. این محدودیت شامل ع وی که دوره  هابانک مقام، پست یا جایگاه یا اشتغالی در  

ایان  پشود. انتصاب اع ا باید به نحوی باشد که هر دو سال  خدمت خود را تا آخر به پایان رسانده، نمی

سال پس از    14باشد. به هر حال طول خدمت اع ای باید  هیئت مدیره  خدمت یک نفر از اع ای    دوره

 .باشد شده برکنار جمهوررئيس  توسط  ی ليدلبه نكهيا  مگرانقاضای دوره ارد قبلی اش باشد 

صریح در قانون تعیین تكلیف نشده و اقط عبارت بلد شده اوق چنین    صورتبهاین موضوع  :حيتوض

 ولی تاکنون از آن استفاده نشده است. ،در نظر گراته جمهوررئیسامكان ضمنی را برای 

 

 . چين 14

 یک رئیس کل و تعدادی نائب رئیس خواهد داشت.  بانک خلق چین - (10)ماده  

چین به پیشنهاد نخست وزیر و توسط کنگره انتخاب  کاندیداهای تصدی سمت رئیس کل بانک خلق 

خواهد شد. زمانی که کنگره جلسه نداشته باشد کاندیدا توسط کمیته آماده کنگره ملی چین انتخاب  

جمهوری خلق چین است. نواب رئیس کل بانک خلق   جمهوررئیسشود. نصب و عزل رئیس کل با می

 شوند.چین توسط نخست وزیر نصب و عزل می
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 مديره هيئت  قوانين کشورها در زمينه جلسات (ط

 ارمنستان .  1

 ي مرکز بانک رهيمد  ئت يه جلسات. (21) ماده

از معاونین یا   .1 به درخواست رئیس کل، یكی  باشد و  باید هر زمان که الزم  جلسات هیئت مدیره 

بانک مرکزی و حداقل یک بار در ماه برگزار شود. مذاکرات جلسات    حداقل سه ع و دیگر هیئت مدیره

 باید صورتجلسه شود.  مدیره هیئت

بانک مرکزی هنگامی که حداقل پنج ع و شامل رئیس کل و یكی از معاونین در آن    مدیره  هیئت.  3

نباشد، مجاز  باشند و تعداد رئیس کل و معاونین از سایر اع ای حاضر جلسه بیشتر  جلسه ح ور داشته

به اتخاذ تصمیم خواهند بود. تصمیم گراته شده در این جلسات در صورتی که بیش از نیمی از حاضرین  

رأی    رئیس کل، یا در غیاب یا امتناع او رأی    شود. در صورت تساوی آرا، می  تأیید   دهند رأی    نفع آنبه

 . شد خواهد اتخاذتصمیم  عنوانبهمعاون مدیر جلسه، 

حق را دارند تا درخواست   نیباشند ا  مخالف دادهرأی    که   یی اع ا  نیو همچن  دولت  رسمی  نده ینما.  4

 . بیاید صورتجلسه  در  قیصورت دقکنند نظراتشان به

  چارچوب و در    1استفسار   ند یارارا توسط    مات ی تصم  تواندیم   ی بانک مرکز  مدیره  هیئتصورت لزوم،    در   .5

گیری ذکر  یتصمیماتی باید منطبق با ارایند رأاتخاذ نماید. چنین    مدیره  هیئتشده توسط  قواعد تعیین

 این ماده باشد. 3شده در پاراگراف 

 

 جان ي آذربا .  2

 ره يمد  ئتيه جلسات. (23) ماده

 جلسات هیئت مدیره باید حداقل یک بار در ماه برگزار شود. .23-1

به    .23-2 مجاز  که  مدیره  هیئت  از  ع وی  یا  مدیره  هیئت  رئیس  توسط  باید  مدیره  هیئت  جلسات 

 باشد، ریاست شود.جانشینی او می

تواند به رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی باید جلسات هیئت مدیره را برگزار کند. جلسات می  .23-3

 درخواست حداقل دو ع و از هیئت مدیره برگزار شوند. 

هیئت مدیره باید حداقل سه روز پیش از تشكیل جلسه، از زمانبندی و موارد موجود در  اع ای    .23-4

 دستور جلسه مطلع شوند.

جلسه هیئت مدیره زمانی معتبر خواهد بود که بیش از نیمی از اع ا در آن حاضر باشند که یكی    .23-5

 

1. Inquiry 
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 رئیس هیئت مدیره یا جانشین او باشد.  باید از این اع ا 

ه یكی از موارد موجود در دستور جلسه با منااع یكی از اع ا منااات داشته باشد، ع و هنگامی ک   . 23-6

گیری ی ر مباحثه شرکت نكند. آن ع و در رأ اطيعات کامل در مورد آن موضوع ارائه کرده و د  باید مذکور  

 شرکت نخواهد کرد و ح ور او در جلسه برای به حد نصاب رسیدن جلسه محاسبه نخواهد شد. 

اکثریت اع ای هیئت مدیره اتخاذ خواهد شد. در صورت  رأی    صورتبهتصمیمات هیئت مدیره    .23-7

نهایی مخالفتی  رأی    نهایی را صادر خواهد کرد. اگر ع وی از هیئت مدیره بارأی    تساوی آرا رئیس جلسه

 خود را اعيم نماید.  تواند نظرات مربوطهداشته باشد می

 مدیره باید نوشته شده و توسط رئیس جلسه و منشی هیئت مدیره ام ا شود. جلسات هیئت    صورتجلسه   . 23-8

م  .23-9 میان  از  مدیره  هیئت  رئیس  توسط  باید  مدیره  هیئت  مدیره أمنشی  هیئت  ع و  که  مورانی 

 نیستند، منصوب شود.

 

 . افغانستان 3

 عالیهيئت  جلسات. (15)ماده 

  جلسات   مسئول  اول،  رئیس   نایب  دادن،   رأی  برای  وی  ناتوانی  یا  غیاب  صورت   در  یاکل    رئیس.  15-1

 .است عالی هیئت 

 عالی در هر سه ماه باید حداقل یک یا در صورت نیاز بیشتر جلسه داشته باشد.هیئت  .15-2

  بر این با تقاضای سه ع و از اع ای شود. عيوهعالی با تصمیم رئیس کل برگزار میهیئت    . جلسات15-3

 گردد. عالی برگزار میهیئت   عالی جلسه هیئت 

  مكان   زمان،  ،از زمان جلسه  قبل  کاری  روز  ده  از   که  شود می  تشكیل  صورتی  در  عالی هیئت    جلسه.  15-4

 و دستور جلسه به اطيع اع ا رسیده باشد.

  عالی منوط به ح ور دوسوم اع ای هیئت    . رسمیت جلسه دارد  رأی  حق  یک   عالیهیئت    ع و  هر.  15-5

 رئیس اول وی است. نایبعالی با بیشتر و ح ور رئیس کل یا هیئت 

عالی با رأی اکثریت  هیئت    غیر از مواردی که قانون ترتیب دیگری را تعیین کرده باشد، تصمیمات.  15-6

عالی  هیئت   شود. صرااً اع ای حاضر در جلسه حق رأی دارند. جلساتاع ای حاضر در جلسه اتخاذ می

ازی یا در شرایط خاص با تلكس یا سایر ابزارهای ارتباطی برگزار شود. در صورت  مج  صورتبهتواند  می

 تساوی آرا حق رأی رئیس کل ميك خواهد بود. 

موضوع جزء    .15-7 نصاب  الزام حد  تصمیم«5»بنابر  بههیئت    ، هیچ  نباید  یا  عالی  دلیل عدم ح ور 

 عالی غیرمعتبر شود.هیئت   ع ویت ناکاای اع ای 
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 عالیهيئت  و تصميمات  صورتجلسه. روند جلسه، (16)ماده 

تواند تمام یا بخشی از خروجی  عالی میهیئت    .است  محرمانه  عالیهیئت    جلسات   مذاکرات  مشروح  .16-1

 جلسات را برای عموم منتشر کند.

 عالی ام ا شود.هیئت  عالی باید توسط مدیر جلسه و دبیرهیئت  صورتجلسات. 16-2

.  شودمی  انتخاب   مرکزی  بانک  ارشد   کارمندان  میان   از   کل  رئیس  توسط  عالیهیئت    جلسه  دبیر.  16-3

 .نیست عالیهیئت   ع و  جلسه دبیر

 ارسال شود.  مرتبط نهادهای رایس کل بی با ام ای رئ وبایگانی  ایدبعالی هیئت  تصمیمات. 16-4

 

 گرجستان .  4

 هيئت مديره بانک مرکزي   . جلسه(12)ماده 

 مدیره بانک مرکزی باید توسط رئیس بانک و در غیابش توسط رئیس موقت، اداره شود. هیئت    . جلسه1

یک قاعده، جلسه هیئت مدیره باید به دستور رئیس یا رئیس موقت بانک مرکزی تشكیل    عنوانبه .  2

 تواند در هر زمان به درخواست کتبی دو ع و هیئت مدیره تشكیل شود. شود. جلسه می

شود که حداقل نیمی از  دارد. تشكیل جلسه زمانی مجاز شمرده میرأی    ه یک . هر ع و هیئت مدیر3

 اع ا که یكی از آنان رئیس یا رئیس موقت بانک مرکزی گرجستان باشد، در آن حاضر باشند. 

حاضر در    گیرد. تنها اع ای هیئت مدیرهاکثریت صورت میرأی    گیری هیئت مدیره توسط. تصمیم4

رئیس  رأی    رئیس بانک مرکزی گرجستان و در غیاب او رأی    ورت تساوی آرا، دارند. در صرأی    جلسه حق

 کننده خواهد بود.موقت تعیین

بانک مرکزی را  5 برگزاری جلسات هیئت مدیره  باید قواعد و ارایندهای  بانک مرکزی  . هیئت مدیره 

 تعیین کند. 

 . جلسات بانک مرکزی باید حداقل یک بار در هر اصل برگزار شوند.6

 تواند توسط ابزار ارتباط الكترونیكی نیز برگزار شود. جلسات بانک مرکزی می. 7

 .ردیبگ جلسه  بودن ی رعلنیغ بر می تصم تواندیم  رهیمد ئتیه. 8

 

 عراق .  5

 جلسات . (17) ماده

سوم اع ا و حداقل یک  هیئت مدیره باید به درخواست رئیس هیئت مدیره یا به درخواست حداقل یک 

 تشكیل جلسه دهد. بار در ماه 
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 نصاب حد. (18) ماده

ح ور داشته باشند، جلسه به حد    مقامقائمهنگامی که اکثریت اع ا شامل رئیس کل یا در غیاب او  

 رسد.نصاب می

 ره يمد  ئت يه ماتيتصم. (19) ماده

اتخاذ خواهد شد. در صورت تساو   ی اع ا  تیاکثررأی    با  رهیمد  ئتیه  مات یتصم  .1 رأی    آرا  یحاضر 

 .بود خواهد کننده تعیین جلسه  سیرئ

  ی و در صورت  باشد می  نااذشده    تعیینشرایطی که در صورتجلسه    با زمان و    در   ره یمد  ئتی ه  ماتیتصم  .2

  مخالف   با  ممتنع   آرا.  بود  خواهند  نااذ   اوراً  تصمیمات  ،باشد  نشده  مشخص  بودن  اذان  نحوه  یا   زمان  که

 در صورتجلسه ثبت شود.  دیبا

 

 . نيوزلند 6

 مديره هيئت  جلسات  .(60) ماده

جلسه    6در هر سال مالی حداقل    اما  دهدمی  جلسه   تشكیل   باشد  نیاز   که   زمان   هر  مدیرههیئت    .1

 .داشتخواهد 

 توانند در هر زمان درخواست تشكیل جلسه دهد. ع و از آن می 2مدیره یا هیئت  رئیس  .2

 مدیره است. هیئت  ع و  4مدیره حد نصاب تشكیل جلسه هیئت  جلسهدر هر   .3

مس   .4 هر  جلساتلهئپاسخ  در  که  رهیئت    ای  با  برسد  اجماع  به  نتواند  اع ا  أمدیره  اکثریت  ی 

 شود.گیری میتصمیم

 کننده خواهد بود:در صورت تساوی آرا رای زیر تعیین  .5

 ، مدیرههیئت  ی رئیس أر  (1

 مدیره یا سایر اع ا که ریاست جلسه را برعهده دارند. هیئت  رئیس  مقامقائم  (2

 گذاری کند. جلسه را قاعده ارایندتواند مدیره میهیئت  به موجب این قانون  .6

 مجازي جلسات الف(. 60) ماده

درستی دعوت و تشكیل  مدیره که بههیئت    اگر در جلسه است    مؤثرو    معتبرمدیره  هیئت    تصمیمات

 باشد: شده، اتخاذ شده 

 ،مدیرههیئت  ع و 4جلسه صوتی یا تصویری با ح ور حداقل  الف(

های الزم برای ح ور ب( اعيم شده باشد و تمام تيش  60اطيعیه جلسه طبق مفاد این قانون )  ب(

 تمامی اع ای جلسه انجام شده باشد. 

االتی که در خيل  ؤستواند رأی، نظر و  کند میای که در جلسه شرکت میمدیرههیئت    هر ع و  ج(

 شود را مطرح نماید. جلسه ایجاد می
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 شود.مدیره حاضر در جلسه اتخاذ میهیئت  ی اکثریت اع ایأگیری با رتصمیم (د

 اي که بايد اطالعيه دريافت کنند مديرههيئت    اعضاي ب(. 60)ماده 

 اطمینان حاصل کنند: دهند باید از موارد زیر شخص یا اشخاصی که تقاضای تشكیل می .1

a.  مدیره دریاات کرده است. هیئت  حداقل دو اطيعیه جلسه 

b.   ای در بازه زمانی معقول را دریاات  اضطراری شكل گراته باشد اطيعیه  صورت بهاگر یک جلسه

 .کرده باشند

 اطيعیه باید:  .2

a. حاوی دستور جلسه ، 

b.  شفاهی باشد. صورتبه مكتوب یا در صورت موااقت ع و مزبور 

)ایمیل یا اكس( به .3 الكترونیكی  از طریق پست یا ارسال  باید   دست شخص ع واطيعیه مكتوب 

 . مدیره برسدهیئت 

تواند در صورت موااقت رئیس یا اکثریت اع ا موضوع دیگری را در دستور  در جلسه هر ع وی می .4

 جلسه قرار دهد حتی اگر آن موضوع در دستور جلسه نیامده باشد.

برای حصول اطمینان از دریاات اطيعیه جلسه، کاای است اع ا یا ع و   «1» در راستای اهدا بند   .5

 کننده تشكیل جلسه تمام تيش خود را برای دریاات اطيعیه در بازه زمانی معقولی کرده باشند. درخواست 

 مديره هيئت   جلسه رئيس ج(.  60) ماده

 شود. برگزار می   وی ریاست    به ،  مدیره هیئت    رئیس و تمایل  صورت ح ور    در مدیره  هیئت    جلسات   تمامی    .1

 مدیره باید رئیس جلسه باشد اگر:هیئت  رئیس  مقام قائم .2

a. مدیره غایب باشدهیئت  رئیس ، 

b.  مدیره ااقد رئیس باشدهیئت ، 

c. اما تمایل ریاست جلسه نداشته باشد ، مدیره حاضر باشدهیئت  رئیس . 

 مدیره رئیس جلسه خواهند بود اگر:هیئت   سایر اع ای غیراجرایی  .3

a. غایب باشد مقام قائم ، 

b.  باشد مقام قائممدیره ااقد هیئت، 

c. اما تمایل ریاست جلسه نداشته باشد ، حاضر باشد مقام قائم . 

مدیره  هیئت    ی اختیارات و وظایف رئیسمدیره یا ع و غیراجرایی دارای تمامهیئت    رئیس  مقامقائم  .4

 در راستای اداره آن جلسه است.
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 . ژاپن 7

 مديره هيئت  جلسه فراخوان .(17) ماده

 شود.تشكیل میهیئت  مدیره با دعوت رئیسهیئت  جلسات  .1

بررسی موضوعات    منظوربهمدیره موظف است طبق مصوبه کابینه جلسات منظمی  هیئت    رئیس .2

 ( این قانون )موضوعات کنترل پولی( تشكیل دهد.15ماده ) « 1»مندرج در جزء 

العاده و خارج از قاعده در  جزء قبلی نباید به نحوی تفسیر شود که مانع از برگزاری جلسات اوق .3

 مدیره ضروری بدانند شود. هیئت  سوم اع ای یا حداقل یک هیئت  صورتی که رئیس 

 مديره هيئت  جلسات اداره  .(18) ماده

مدیره و هیئت    کند مگر اینكه رئیس گیری نمییأدهد یا رای تشكیل نمیمدیره هیچ جلسههیئت   .1

 مدیره موظف حاضر باشند. هیئت  حداقل دوسوم اع ای 

گیر  مدیره تصمیمهیئت    ی اکثریت مصوب خواهد شد و در صورت تساوی آرا، رئیسأموضوعات با ر .2

 خواهد بود. 

از مواردی که در این قانون تعیین تكلیف شده است، روند جلسات و سایر موارد مورد ضروری    غیر .3

 مدیره تعیین خواهد شد. هیئت  مرتبط با اداره جلسات توسط

 مديرههيئت   جلسات در  دولت  نماينده شرکت .(19) ماده

اقتصادی و سیاست .1 امور  وزیر  یا  مالیه  به  توانند در صورت  مالی می  وزیر  نیاز در جلسات مربوط 

ای از طرف وزارت  مدیره شرکت کرده و نظرات خود را بیان کنند یا نمایندههیئت    کنترل پولی و ارزی 

 مالیه یا کابینه برای شرکت و بیان نظرات تعیین کنند. 

در    هایی پیشنهادتوانند  میآنها    وزیر مالیه یا وزیر امور اقتصادی و سیاست مالی یا نمایندگان رسمی .2

گیری بر روی پیشنهادات مطرح شده در جلسه  حوزه کنترل پولی و ارزی ارسال کنند یا تقاضا کنند رأی

 در حوزه کنترل پولی و ارزی تا جلسه بعد به تعویق بیفتد. 

مدیره باید راجع به همراهی یا عدم همراهی با  هیئت    در صورت درخواست تعویق پاراگراف قبلی، .3

 گیری نماید.ت، تصمیمئهای هیدرخواست مطرح شده طبق رویه

 

 سلند ي ا .  8

 اداره بانک مرکزي  (3) ماده

ها باید تشكیل جلسه دهد. جلسه  مقامرئیس کل بانک مرکزی در صورت تقاضای حداقل دو نفر از قائم

اکثریت  رأی    ها( رسمیت خواهد داشت. تصمیمات با مقامقائمدر صورت ح ور اکثریت مدیران )رئیس و  

 کننده خواهد بود.رئیس کل تعیینرأی   آرا اتخاذ خواهد شد و در صورت تساوی آرا،
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 ي لز . ما 9

 ره يمد  ئت يجلسات ه .(19) ماده

هیئت مدیره باشد و در صورت غیاب او، اع ای حاضر باید از بین ااراد منصوب  رئیس کل باید رئیس  

ماده   اختیارات رئیس هیئت  1)16شده طبق  تمامی  ارد  این  و  انتخاب کرده  را  رئیس هیئت مدیره   )

 مدیره را خواهد داشت.

 تواند هر موقع الزم باشد ولی حداقل یک بار در ماه تشكیل جلسه دهد. هیئت مدیره می

 تواند در هر زمان درخواست تشكیل جلسه دهد.یس هیئت مدیره یا هر ع و دیگری میرئ

 دهد باید از موارد زیر اطمینان حاصل کند: اردی که درخواست تشكیل جلسه می

 مدیره حداقل از سه روز قبل از جلسه مطلع شده باشد. هیئت  همه اع ای  (الف

 را نادیده بگیرند.   « الف » کنند تا بند  مدیره توااق می هیئت    ای اوری، اع ای له ئ در صورت وجود مس   ( ب 

اارادی باشند که تحت ماده  آنها    نصاب تشكیل جلسه باید ح ور پنج ع و باشد که اکثریت  . حد5

خواهند  رأی   ( منصوب شده باشند. تصمیمات گراته شده توسط اکثریت آرای اع ای حاضری که1)16

 نهایی را رئیس هیئت مدیره خواهد داد.رأی  اوی آرا، د، مشخص خواهد شد. در صورت تس دا

رئیس هیئت مدیره می6 اجازه.  اع ا  از  به هریک  زنده   تواند  از پخش  ارتباط  ویدیو  استفاده  یی، 

تلویزیونی یا هر نوع دیگری از تسهیيت مخابراتی را دهد مشروط بر اینكه ارد مذکور پیش از جلسه با  

  عنوانبهای را کرده باشد. ارد مذکور در این جلسه  اطيع به رئیس هیئت مدیره درخواست چنین اجازه

 ع و حاضر تلقی خواهد شد. 

ام ا شد7 قابل اجرا است که اگر در  ه  . تصمیمی که توسط تمامی اع ا  باشد همانقدر معتبر و 

گردد.    تأیید   شنهاد ی و در آن جلسه آن پ  ندی را مطرح نما  ی شنهادیچند نفر پ   ا ی  ک ی   ره یمد  ئت یهجلسات  

  باشد   رانیمد  از   ی ك ی  حداقل   توسط   شده  ام ا   ی هاارم  چون   ی اسناد  شامل   تواند یم  ی م یتصم  نیچن

 .است شده  تأیید  جلسه  در یول  ،اندآن را ام ا نكرده هیکه بق  یدرحال 

 

 . ترکيه 10

 ره ي مدهيئت   يريگرأي  و ماتيتصم  جلسات، .(21) ماده

هیئت مدیره  شود. جلسات  در آنكارا و در صورت نیاز در هر جای دیگر برگزار میهیئت مدیره  جلسات  

شود. دستور جلسات توسط داتر رئیس کل  بار و با اراخوان رئیس کل تشكیل  باید حداقل ماهی یک 

شود. موضوعات درخواستی توسط اع ا برای طرح در جلسه که در دستور جلسه نباشد  تعیین و اعيم می

صورت برای در دستور  گیرد و در غیر ایندر صورت موااقت رئیس کل در همان جلسه در دستور قرار می

 گیری خواهد شد.تصمیمه هیئت مدیرقرار گراتن آن در جلسه بعدی در 
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اع ای حاضر اتخاذ    یسوم اع ا و تصمیمات با قاعده اکثریت آرابا مشارکت حداقل دوهیئت مدیره  

 کننده خواهد بود.رئیس کل تعیینرأی   شوند. در صورت تساوی آرا،می

 شرکت خواهند کرد. هیئت مدیره در جلسات رأی  نواب رئیس کل بانک مرکزی بدون حق

 

 ی ل ي ش .  11

 ( 11) ماده

هیئت مدیره باید با ح ور حداقل سه نفر از اع ای خود تشكیل جلسه داده و تصمیمات گراته شده  

  باشد.   شرایطی برای نصاب آرا تعیین شده  ، قانون  نیطبق ا  نكه ی ا  مگربا اکثریت آرا مشخص شوند    باید

 نهایی را صادر خواهد کرد.رأی  در صورت تساوی آرا، رئیس جلسه

بار برگزار کرده و جلسات ویژه خود را در  ای یک هیئت مدیره باید جلسات معمولی خود را هفته

صورت درخواست رئیس هیئت مدیره بنا به تشخیص خود یا بنا به درخواست حداقل دو نفر از اع ا  

تشكیل دهد. در صورت وجود چنین درخواستی، رئیس هیئت مدیره حق رد این درخواست را نداشته و  

 درخواست تشكیل شود. پس از ارائهها  بانک  کاری روزظرف سه   باید ای چنین جلسه

  ح ی صح  عملكرد  یبرا را  الزم یداخل  موااق حداقل سه نفر از اع ا، هیئت مدیره باید مقرراترأی  با

حداقل  موااق  رأی    . اصيحات چنین مقرراتی نیز با دینما  مرکزی تصویب  بانک  و  اع ای هیئت مدیره  خود

 سه ع و انجام خواهد شد. 

 تمامی مصوبات هیئت مدیره باید در صورتجلسه نشست مزبور درج شوند. 

 

 . نروژ 12

 يیاجراهيئت  اقدامات  5-2 بخش

تواند اجرایی، میهیئت    رئیس  عنوانبهرئیس کل،    . شودانجام  جلسات   درباید    ییاجراهیئت    اقدامات .1

کتبی یا به شیوه مناسب دیگری مورد بحث قرار گیرد مگر اینكه    صورتبهبگیرد که موضوعی    تصمیم

های مالی ساالنه  مطرح شود. صورتهیئت مدیره  بخواهد موضوعی در جلسه  هیئت مدیره  یكی از اع ای  

باید در جلسهو گزارش مرکزی  بانک  رئیسهیئت    های ساالنه  قرار گیرند.  بحث  مورد  هیئت    اجرایی 

  هریک اجرایی را مدیریت کند. هیئت  اجرایی باید در دستور قرار گراتن امور مرتبط در حدود اختیارات

اع ای مدیرهیئت    از  یا  مرکزی می  اجرایی  بانک  بازنشستگی  تا  عامل صندوق  تواند درخواست کنند 

 اجرایی قرار گیرد.هیئت  موضوعی در دستور جلسه

  در جلسه حاضر باشند رسمی است. تصمیماتهیئت    ع و  5حداقل  اجرایی زمانی که  هیئت    جلسات .2

 شوند.اع ای حاضر جلسه اتخاذ می یاجرایی با اکثریت آراهیئت 

 ت اجرایی باید صورتجلسات را بایگانی کند. ئهی .3
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کمیته سیاست پولی و ثبات مالی باید برای طرح نظرات خود پیرامون وظایف و اختیارات کمیته به  (5)

 اجرایی دعوت شود.هیئت  جلسات 

 

 . آمريكا 13

 باشند   ها بانک   دار سهام منابع، اعضا نبايد مدير يا    گذاري دفتر اصلی، مخارج، سپرده    . 4-10بخش 

رئیس باید مدیر جلسه باشند. در صورت    نایبمدیره، رئیس و در صورت غیاب وی  هیئت    در جلسات 

 رئیس جلسه انتخاب کنند. عنوان بهس اع ا باید اردی را ئیر  نایبغیاب رئیس و 

 

 . چين 14

بانک خلق چین باید سیستمی تأسیس کند که در آن رئیس کل، مسئولیت کلی را برعهده   - ( 11)ماده 

دهی کند و نواب وی باید او را در کارش کمک  داشته باشد. رئیس کل باید امور بانک خلق چین را جهت

 کنند. 

 بخش معرفی کميته در سايت بانک خلق چين:  ترجمه

شود. صورتجلسات  نظرات مطرح شده  در جلسه کمیته سیاست پولی در قالب صورتجلسه بایگانی می

اید به  مذکور یا هر توصیه سیاستی در صورت موااقت بیش از دو سوم اع ای کمیته سیاست پولی ب

های ارز یا سایر مسائل  تصمیمات پیشنهادی بانک خلق چین در خصوص حجم پول ساالنه، نرخ بهره، نرخ

گردد ضمیمه شود. در شرایطی که بانک  مهم سیاست پولی که برای اخذ موااقت به دولت ارسال می

های کمیته  مشورتکند باید صورتجلسات و خلق چین سایر تصمیمات خود را به هیات دولت ارسال می

 سیاست پولی را نیز ااشاء کند.
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 ي بانک مرکزي هاتهيکمقوانين کشورها در زمينه  (ي

 ارمنستان .  1

 ( 25) ماده

   ی حسابرس کميته.1

بخشی مستقل از وظایف و اختیارات اجرایی بانک مرکزی است که با هدف کمک    یحسابرسکمیته   .1

 شود. ایفای وظایف مربوط به حسابرسی تشكیل می منظوربهمدیره بانک مرکزی هیئت  به

ع و .2 سه  شامل  حسابرسی  و  هیئت    کمیته  کل  رئیس  و  است  مرکزی  بانک  )غیراجرایی(  مدیره 

  توانند در این کمیته ع و باشند. اع ای کمیته دستمزدی مازاد بر دستمزد ع ویت در معاونین وی نمی

 نخواهند کرد.مدیره دریاات هیئت 

 مدیره گزارش دهد. هیئت  به دی با یحسابرسکمیته  .3

کنندگان خدمات  . کمیته حسابرسی موظف است وظایف مربوط به حسابرسی داخلی را کنترل کند، ارائه4

 امنیتی را رصد کند و سایر وظایف محوله قانونی را انجام دهد.

هیئت    وظایف به موجب دستورالعملی است که توسط. حیطه اختیارات کمیته حسابرسی و نحوه انجام  5

 مدیره به تصویب خواهد رسید. 

 

 جان ي . آذربا 2

 یداخل ی حسابرس.  (27) ماده

 : دیبا یبانک مرکز ی داخل ی بخش حسابرس .27-1

  ی در بانک مرکز  سک یر  تیریمد  یمناسب برا  یو روندها  یکنترل   یهامسی مكان  تیوضع   یابیارز.  27-1-1

 .داشته باشدآنها  و کنترل اعمال دائم 

 . ی را انجام دهدقانون اعل  یدر راستا   یبانک مرکز ی ساختار  یواحدها ی حسابرس. 27-1-2

که    یدر مورد راع اشكاالت  یساختار  یو واحدها   یبانک مرکز  رهیمد  ئت یبه ه  هیتوص  ارائه.  27-1-3

 .اندداده شده ص یتشخ ی کنترل دائم یها مسی و گزارش، روندها و مكان یحسابدار ، یحسابرس نیح

 . اجرا کند اندبانک مشخص شده رهیمد ئت یکه توسط هرا   گرید وظایف. 27-1-4

 مسئول است. یبانک مرکز رهیمد ئتی ه سیدر مقابل رئ  امًی مستق  ی داخل ی بخش حسابرس .27-2
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 گرجستان .  3

 بانک مرکزي  ی مال  بخشنظارت  تهيکم. (16) ماده

  س یرئ  دیبا  تهیکم  ی دهد. اع ا  لیرا تشك   ینظارت مال   تهیبا دستور خود کم   دیبا  مرکزیبانک    سیرئ.  1

کارمندان    گرید  مرکزی، بانک    س یرئ  م یبانک باشند. با تصم  ی سازمان  یهابخش  رانیدو معاون و مد  ،بانک 

 باشند.  مالی  نظارت تهی کم  یاع ا  سایر توانندیااراد مدعو م  ای  مرکزیبانک 

 .است یبخش مال  رگوالتوریو   ینظارت  هایتوسعه و اعمال سیاست ینظارت مال  تهی کم  فهیوظ. 2

 باشد: را داشته ریانجام موارد ز اری اخت د یبا ینظارت مال  ته یکم. 3

 ، ینظارت مال  مقررات مربوط به  ی حقوق  ح یلوا تدوین و  ی بررس (الف

در مورد اقدامات انجام شده توسط    ]تحت نظارت[  ی مربوطهبخش مال   ندگان ینظرات نما  ی بررس  (ب

 ،مرکزیبانک  یسازمان یهابخش

 ، مسائل نظارتی و موارد نظارتی خاص درخصوصبحث و اتخاذ تصمیم   (ج

   ، وظایف کمیته از بانک مرکزی درخصوص درخواست و دریاات اطيعات مرتبط   (د

  ی ارائه شده و اقدامات قانون  مرکزیبانک    سیبه رئ  شنهادی صورت پبه  دیبا  نظارت مالی  تهیکم  میتصم.  4

 اعمال خواهند شد.  مرکزیبانک  سیرئ  یینها می با تصم مرکزیبانک 

 مرکزي بانک  گزيرمكرر. کميته  (16) ماده

عبارتند    گزیرشود. اع ای کمیته  مرکزی با حكم رئیس کل بانک مرکزی تشكیل می  بانک   گزیر. کمیته  1

وی. بنابر ویژگی این کمیته، عنداللزوم مدیران واحدهای سازمانی مربوطه در بانک  رئیس کل و نواب  :از

های کمیته صرااً رئیس  گیریمرکزی و سایر کارمندان و مدعوین ع ور کمیته خواهند بود. در تصمیم

شود. سایر قواعد و  دارند و این کمیته به ریاست رئیس کل بانک مرکزی اداره میکل و نواب حق رأی  

 شود.های اداره کمیته توسط رئیس کل بانک مرکزی تعیین میرویه

گزیر    ینداراتهیه شده توسط بانک مرکزی، آغاز    گزیرتصمیمات مربوط به تأیید برنامه    زیر. کمیته گ2

های تجاری در  مربوط به بانک   گزیرهای تجاری و با حكم رئیس کل سایر تدابیر ناظر به اختیارات  بانک 

 چارچوب این قانون را اتخاذ خواهد کرد. 

مدیره  هیئت    موردی، به  صورت بهساالنه و درصورت درخواست    صورت به. کمیته گزیر موظف است  3

شامل اطيعات مربوط به تصمیمات اتخاذ شده، اختیارات اعمال    بانک مرکزی گزارش دهد. این گزارش

 و وضعیت اعلی است.  گزیر ارایند با  شده مرتبط 

و سایر    گزیروظایف  منااع، وجود استقيل عملیاتی بین  کنترل تعارض    منظوربه. بانک مرکزی باید  4

 وظایف آن را ت مین کند.
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 رکزي بانک م ی پول  استيس تهي. کم(17) ماده

  س یرئ  دیبا   تهی کم  ی دهد. اع ا  لیرا تشك  ی پول  استیس   تهی با دستور خود کم  دی بانک مرکزی با  سیرئ.  1

  ی اع ا  ،بانک مرکزی  س یرئ  میبانک باشند. با تصم  یسازمان  یهابخش  رانیدو معاون و مد  ،بانک مرکزی

 ااراد مدعو باشند.  ا یبانک مرکزی  کارکنان گرید  توانندیم ی پول  استی س تهی کم

 است. ی و ارز یپول یها استیس  اجرایو  تدوین ی، پول  استیس  تهی کم  فهیوظ. 2

 را داشته باشد:  ریز ارات یاخت  دیبا  یپول  استی س ته ی. کم3

 ، ی کشورو ارز یپول  یهااستیس تدوین  (الف

  انتشار و گردش اوراق  یبرا ، یو اعتبار یپول  ات ی عمل ریبازار باز و ساعملیات  یندهای اار فیتعر ( ب

 ، بهادار خود

آخرین عنوان  وام به  یاستثنابانک مرکزی به  عملیات پولی   گرینرخ بهره بر وام، سپرده و د  ن ییتع  (ج

 ، دهندهقرض

 . یو ارز یپول  ی هااستیمربوط به س فیوظا گریانجام د ع(ه

سیمبن   یپول   است یس  تهی کم  م یتصم.  4 تورم   براساس  دی با  ی پول  استی بر  و    مدتانیم  ی هدف  باشد 

قرار  ریثأتحت ت مدتانیرا در م  یمت ی ثبات ق  یول ،مدت شدهبه اهداف کوتاه لیکه منجر به ن یمات یتصم

 نباید اتخاذ شوند.  دهند یم

  ی بانک مرکزی ارائه شده و اقدامات قانون  سیبه رئ  شنهادیصورت پبه  دیبا  یپول   استی س  تهی کم  میتصم.  5

 بانک مرکزی اعمال خواهند شد.  سیرئ  یینها می بانک مرکزی با تصم

 مرکزي بانک مديرههيئت  حسابرسی  کميته. مكرر  (17) ماده

از سه ع و غیراجرایی  1 بانک مرکزی متشكل  شود. مدت  تشكیل میهیئت مدیره  .کمیته حسابرسی 

 خواهد بود. هیئت مدیره  در آنها  برابر دوره ع ویتع ویت اع ای کمیته 

 بانک مرکزی برسد.هیئت مدیره  تأیید . ترکیب کمیته حسابرسی و رئیس آن باید به 2

ازسوی  3 تفویض شده  اختیار  پایه  بر  با  هیئت مدیره  .  مرتبط  بانک مرکزی، کمیته حسابرسی مسائل 

های کنترل داخلی و حسابرسی داخلی و بیرونی های مالی بانک مرکزی، مدیریت ریسک و سیستمصورت

 کند.نظارت میآنها  را بررسی و بر

 شود.رسیده است، اداره هیئت مدیره  تأییدهای کمیته حسابرسی باید تحت مقرراتی که به . اعالیت4

 بانک مرکزي  ی داخل  ی اداره حسابرس. (18) ماده

اع ا    تیاکثر رأی    بانک مرکزی با  رهیمد  ئت یتوسط ه   دی بانک مرکزی با  ی داخل   یاداره حسابرس  سیرئ.  1

  د یساله منصوب شود. او باهفت  دوره  ک ی  یبرا  دیبا   یداخل  یاداره حسابرس  سیمنصوب و عزل شود. رئ

 باشد.  ط یانتصاب دوباره حائز شرا یبرا

های اقتصاد، بانكداری و یا  باید شهروند گرجستان، متخصص در حوزه  یداخل   ی اداره حسابرس  سیرئ.  2
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 مالی و به درستكاری شهره باشد.

مالی تروریسم یا    تأمینی نباید محكوم به جرائم سنگین یا سازمان یااته،  داخل   ی اداره حسابرس  سیرئ.  3

 پولشویی یا سایر جرائم اقتصادی باشد. 

 شود: حصول شرایط زیر از جایگاه خود منعزل میی با داخل  ی اداره حسابرس سیرئ. 4

 ساله.   7تمام دوره ا (الف

 ماه قبل از موعد   کی نامه استعفا به رئیس کل بانک مرکزی تسلیم (ب

 این قانون از دست بدهد.  ( 20)حق قرار گراتن در جایگاه خود را طبق ماده  (ج

 د.توانایی انجام وظایف را از حیث سيمت از دست داده باش  (د

 از دنیا برود. ع(ه

 بانک مرکزی و کمیته حسابرسی گزارش دهد. هیئت مدیره باید به  یداخل  ی اداره حسابرس سیرئ. 5

 :یداخل  ی اداره حسابرس فیوظا .6

 ، مرکزیبانک  ات یو عمل  یداخل  یکنترل  یهاستمی س یادوره یحسابرس (الف

کنترل   یهاستمی و س  یحسابدار  یمربوط به روندها  هایتوصیهو    شراتیپ یهاگزارش لیتشك   (ب

 ف مرکزیبانک  رهیمد ئتیبه ه یده منظور گزارشبه یداخل

 .مرکزیو اسناد مرتبط بانک  یمال  یها صورت  یادوره  یحسابرس (ج

 

 . افغانستان 4

 مالی دعاوي کميسيون. (106) ماده

بررسی    منظوربه)کمیسیون(    مالی   اختياات   حلموجب این قانون کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون    به

 .گرددتشكیل می گری،یمیانج  برمبنای  و  یی ق ا مراحل به  ورود از قبل   مالی هایپرونده

 کميسيون ی يقضا هايصالحيت. (107) ماده

 دستورات بانک مرکزی در موارد زیر را داشته باشد:. کمیسیون باید صيحیت بازبینی تصمیمات و  107- 1

   ، بر رد درخواست مجوز یا اجازه یا ثبت اعالیتتصمیم بانک مرکزی مبنی .1

   ، بر اعمال محدودیت در مجوز یا اجازه یا ثبت اعالیتتصمیم بانک مرکزی مبنی .2

 ، اعالیتبر ابطال مجوز یا اجازه یا ثبت  تصمیم بانک مرکزی مبنی .3

 ، بر الزام بانک به پوشش زیان یا اعمال جریمه مالیتصمیم بانک مرکزی مبنی .4

دستورات بانک مرکزی در برخورد با اعالیت اشخاص ااقد مجوز معتبر که به موجب قانون مكلف    .5

 ،اندبه دریاات مجوز بوده

 ، بر نصب با تمدید دوره خدمت یک ناظر بانک تصمیم مبنی .6
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 واردی که قانون تعیین کند.سایر م .7

ها  بانک   درخصوصااتتاح یا ورشكستگی    ارایند ی بررسی درخواست  یکمیسیون صيحیت ق ا.  2-107

 را دارد. آنها  و نظارت بر

ی رسیدگی به هرگونه دعاوی مالی میان نهادهای مالی که طبق توااق  یکمیسیون صيحیت ق ا.  3-107

 شود را دارد.  حل اختياات به کمیسیون ارجاع می درخصوصکتبی قبلی 

 کميسيون ترکيب. (108) ماده

 . کمیسیون متشكل از اع ای زیر است:1-108

 ،جمهورسه وکیل به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و نصب رئیس .1

 ،جمهور ای داری سابقه و تجربه در امور مالی به پیشنهاد وزیر مالیه و انتصاب رئیس سه حسابدار حراه   . 2

 ، کارمندان مرتبط در صورت نیاز .3

 شوند. جمهور انتخاب می رئیس کمیسیون از بین وکيی ع و، به پیشنهاد رئیس کل و توسط رئیس   . 4

 

 عراق .  5

 هاتهيو کم  ره يمد ئتيه.  (10) ماده

  بررسی   منظوربه  رهیمد  ئتی ه  یرا متشكل از اع ا  ییهاتهیدر صورت لزوم کم   تواندیم  رهیمد  ئتیه.  2

ارائه و  مختلف  ه  هیتوص   مسائل  چن  لیتشك   ره یمد  ئتیبه  به  و  اجرا  ییهاتهیکم   ن یداده    یی قدرت 

 بدهد. ره، یمد ئتیتوسط ه شده نییقواعد تع ی را برمبنا یریگ میتصم

 

 نيوزلند .  6

 ها کميته -( 62ماده )

با ع ویت یک یا چند نفر از    هاییکمیته  بخواهد  که   زمان  هر  تواندمی  مرکزی   بانک   مدیرههیئت   .1

 بهاستثنای اختیار تقویض را  بهمدیره تشكیل داده و برخی از وظایف و اختیارات خود را  هیئت    اع ای

 . نماید واگذار  آن

 پولی سياست کميته تأسيس الف(. 63ماده )

 .شودمی سیسأت پولی   سیاست کمیته .1

 .است مرکزی بانک  کمیته  یک پولی   سیاست کمیته .2

 اهداف کميته سياست پولی ب(. 63ماده )

 :است موظف پولی   سیاست کمیته

 .دهد  انجام را قانون  این طبق  پولی سیاست تدوین  وظیفه (الف
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 سایر امور یا وظایفی که در این قانون به او محول شده را انجام دهد.  (ب

 پولی سياست  کميته اعضاي ج(.  63ماده )

 . هستند نفر 7 حداکثر و  5 حداقل کمیته اع ای .1

 : هستند زیر اشخاص  شامل  کمیته اع ای .2

a. کل رئیس ، 

b. کل رئیس  مقام قائم ، 

c.  (داخلی)اع ای   مرکزی  بانک  مدیران یا کارمندان از  نفر دو  یا یک ، 

d. (بیرونی)اع ای   مرکزی بانک مدیران یا کارمندان  از  غیرنفر از  سهیا  دو. 

 دهند. رئیس کل اکثریت اع ای کمیته را تشكیل می مقامقائماع ای داخلی به همراه رئیس کل و   .3

 

 . ژاپن 7

 ای در قانون تعیین نشده است.کمیته

 

 . ايسلند 8

 پولی سياست کميته ساختار و نقش .(9) ماده

شود.   اتخاذ  پولی  کمیته سیاست  توسط  باید  مرکزی  بانک  پولی  ابزارهای سیاست  به  ناظر  تصمیمات 

نظر قرار دادن    تصمیمات کمیته سیاست پولی باید منطبق با هدف ثبات قیمتی بانک مرکزی و با مد 

 اقتصادی کشور باشد. انداز چشمشرایط و 

  ثبات مالی و   مقام قائم  ، سیاست پولی  مقام قائمکل،    س یشامل رئ  یپول   یگذار استی س  ته یکم   یاع ا

  شوند،یم  نییساله تع  5  یادوره  یبرا  ری که توسط وز  یو اقتصاد  یپول  ی هااستیس  نهی در زم  دو خبره

 .  ندهست

 تواند هریک از اع ای کمیته سیاست پولی را نیز صرااً تا دو دوره منصوب کند. وزیر می

  مقام قائمو   رد یعهده گ به  نیز را   یپول ی سیاستگذار  تهی کم است یر  تواندیم  ی کل بانک مرکز  سیرئ

 سیاست پولی جانشین وی خواهد بود.

 یپول استيس تهيکم فيوظا  .(10) ماده

گیری خواهد  نرخ بهره تصمیم  درخصوصدر راستای سیاست پولی بانک مرکزی    یپول   استی س  تهی کم

تعاميت اعتباری بانک نیز با کمیته خواهد بود. همچنین کمیته در ارتباط    درخصوصگیری  کرد. تصمیم

های خارجی، معاميت اوراق بهادار در راستای نیل به هدف ثبات  با حداقل ذخیره قانونی، معاميت ارز

 گیر است. قیمت بانک مرکزی نیز تصمیم



 
 _____________________________________________________________________  

 

 

113 

 یپول استيس تهيکم جلسات .(11) ماده

جلسه دهد.    لیتشك  تواندیو م   ده ینصاب رس  ع و به حد  5نفر از    4با ح ور    ی پول  یسیاستگذار  تهی کم

  ته یکم  سی آرا، رئ  ی. در صورت تساوشوندیگراته م تیاکثررأی    با   یپول یسیاستگذار  تهی کم ماتیتصم

  ل ی بار تشك  6ساالنه حداقل    دی با  یپول   یسیاستگذار   ته ی. کمکندیم  تخاذ را ا  یی نها  می تصم  نش یجانش   ای

درخواست   ای تهیکم  سیدر صورت درخواست رئ  د یبا  ی پول  ی سیاستگذار  ته یکم  ن،یبر اجلسه دهد. عيوه

 جلسه دهد.  لیسه نفر از اع ا تشك 

  ی پول  است ی س  منطق اتخاذ و ارائه  ،یساز آماده  وندقواعد مربوط به ر  د یبا  ی پول  یاستگذاریس   تهی کم

  یعموم قرار خواهد گرات و گزارش  اریدر اخت  یپول   یسیاستگذار  تهیکم   صورتجلسات.  دی نما  تدوینخود را  

تصم اروض  ماتیاز  و  شده  ا  یاتخاذ  شدهآنها    بر  ماتی تصم  نیکه  شدبنا  خواهد  ارائه    ته ی کم  .اند، 

مربوطه به مبادالت    ماتیبه عدم انتشار تصم   می ، تصم(27)با استناد به ماده   تواندیم  یپول   یسیاستگذار

 . ردیبگ یخارج  ی بازار ارزها

 یمال ثبات تهيکم ساختار و  نقش .(12) ماده

تصمیمات ناظر به ابزارهای ثبات مالی بانک مرکزی باید توسط کمیته ثبات مالی اتخاذ شود. تصمیمات  

باشد.  نظام مالی کشور انداز چشمنظر قرار دادن شرایط و  کمیته ثبات مالی باید منطبق با قانون و با مد 

های مرتبط  در راستای کارهای کمیته، بانک مرکزی موظف است با سایر مقامات دولتی نظیر وزارتخانه

 با مسائل ثبات مالی همكاری کند.

امور بازارهای  در   خبرهسه    بانک مرکزی وهای  مقامقائمکل،   سیشامل رئ  ثبات مالی   تهی کم یاع ا

دبیر  .  باشندیم  شوند، یم  ن ییساله تع  5  یادوره  یبرا  مرتبط با ثبات مالی  ریکه توسط وز  ی و اقتصاد  مالی 

بدون حق است  مالی موظف  ثبات  با  مرتبط  وزارتخانه  از  نمایندگی  به  رسمی  مقام  یا  در  رأی    دائمی 

 کند و نقطه نظرات پیشنهادی خود را مطرح کند.جلسات کمیته شرکت 

 ات مالی را نیز صرااً تا دو دوره منصوب کند. تواند هریک از اع ای کمیته ثبوزیر می

 وظايف کميته ثبات مالی  .(13)ماده 

 زیر هستند:  شرحبهوظایف کمیته ثبات مالی 

 نظام مالی، ریسک سیستمی و ثبات مالی انداز چشمارزیابی وضعیت اعلی و  .1

راستای حفظ و ارتقای ثبات مالی  . بررسی و تعیین اقدامات مورد نیاز برای تأثیر بر نظام مالی در  2

 و در نهایت پیشنهاد اقدامات به مقامات دولتی. 

و تصمیمهای  دستورالعمل  تأیید.  3 بر  درخصوصگیری  دولتی  قانون  به موجب  عهده  مواردی که 

 کمیته قرار داده شده است.

زیرساخت4 نظارت،  تحت  اشخاص  تعیین  و  .  سیستمی  اهمیت  دارای  بازارهای  و  چگونگی  ها 

 شود. می مؤثرکه بر ثبات مالی آنها  هایاعالیت
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 ی مال ثبات تهيکم جلسات -( 14) ماده

 ماتیجلسه دهد. تصم  لی تشك  تواند ی و م  دهی نصاب رس ع و به حد  7نفر از  5با ح ور  یمال   ثبات  تهی کم

 می تصم  نش یجانش   ای  تهیکم   سی آرا، رئ   ی . در صورت تساوشوند ی گراته م  تی اکثر رأی    با  ثبات مالی  تهی کم

 ته ی کم  ن، یبر ا جلسه دهد. عيوه  ل ی بار تشك 4ساالنه حداقل  دی با ثبات مالی  تهی . کمکند ی م تخاذ را ا  یی نها 

 جلسه دهد.  ل ی درخواست سه نفر از اع ا تشك  ای   تهیکم   سی در صورت درخواست رئ  دیبا   ثبات مالی

 تدوینخود را    تصمیمات   منطق اتخاذ و ارائه  ، یساز آماده  وندقواعد مربوط به ر  د یبا  ثبات مالی   تهی کم

باید منتشر شود مگر اینكه انتشار آن تأثیر منفی بر ثبات مالی    ثبات مالی  ته یکم  صورتجلسات .  دینما

   داشته باشد.

 نقش و ساختار کميته نظارت مالی  .(15)ماده 

های دولتی برعهده مقام  مواردی که به موجب قانون یا دستورالعمل  درخصوصکمیته نظارت مالی باید  

تصمیم است  شده  داده  قرار  مالی  مینظارت  کمیته  نماید.  به  گیری  را  خود  غیرمهم  تصمیمات  تواند 

 نظارت مالی تفویض کند. مقام قائم

امور  در    خبره ثبات مالی و نظارت مالی بانک مرکزی و سه  های  مقام قائم شامل  ثبات مالی    ته ی کم   ی اع ا 

 .  باشند ی م   شوند، ی م   ن یی ساله تع   5  ی ا دوره   ی برا   مرتبط با ثبات مالی   ر ی که توسط وز   ی و اقتصاد   بازارهای مالی 

 تواند هریک از اع ای کمیته نظارت مالی را نیز صرااً تا دو دوره منصوب کند.وزیر می

 ی مال نظارت تهيکم جلسات .(16) ماده

  مات یجلسه دهد. تصم  لیتشك   تواندیو م  ده ینصاب رس  به حد  اع ا نفر از    4با ح ور    نظارت مالی   تهی کم

رئ  ی. در صورت تساوشوندیگراته م   تیاکثررأی    با  نظارت مالی  تهی کم   نش یجانش  ا ی   تهیکم  سیآرا، 

جلسه دهد.    لیبار تشك  10متوسط    طوربهساالنه    دیبا  نظارت مالی  تهی . کمکندیم  تخاذرا ا  یینها  میتصم

درخواست سه نفر از اع ا    ا ی  ته یکم   سیدر صورت درخواست رئ  د ی با  نظارت مالی  تهی کم  ن،یبر اعيوه

 جلسه دهد.   ل یتشك

 تدوین خود را    تصمیمات  منطق اتخاذ و ارائه  ،ی ساز آماده   وند قواعد مربوط به ر   د یبا   نظارت مالی  تهی کم

باید ثبت شود، کمیته نظارت مالی موظف است تصمیمات خود را  نظارت مالی  ته یکم  صورتجلسات.  د ینما 

  مگر اینكه انتشار آن تأثیر منفی بر بازارهای مالی یا منااع اشخاص داشته باشد.   ،منتشر کند 

 

 ي مالز .  9

 مديره   هيئت يهاتهيکم. (21) ماده

 کند:  جادیا مدیره هیئترا در  ریز ی هاتهی کم  دی با مدیره هیئت. 1

 ،مدیره هیئتی حكمران تهی ( کمالف
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 ،مدیره هیئت یحسابرس تهی( کم ب

 . مدیره هیئت سک ی ر تهی ( کمج

 مسئولیت وظایف محوله را طبق این قانون برعهده گیرند.  د یبا ها کدام از کمیتههر. 2

 : ردیرا برعهده بگ ریز ف یوظا دی با یحكمران ته یکم. 3

که    یی هاتهی کم  ریو سا  و ناظر  1اب یارز  تهیکم   ، یپول  یاستگذاریس  یها تهی کم  یاع ا  شنهادی ( پالف

 کند،  جاد یو ا بیبسته به زمان تصو تواندیبانک م

 ، تأیید یبرا مدیره  هیئتبانک به  ی اتی عمل بودجه و برنامه شنهاد یو پ  ی ( بازرسب

 .  ردیگیقانون قرار م  نیکه تحت ا  یگرید لهئهر مس  تیمسئول ی دار( عهدهج

 باشد:  لی نظارت بر موارد ذ یبرا مدیره هیئتکمک به   دیبا مدیره  هیئت ی حسابرس ته یکم فیوظا ( 4)

 بانک،  ی مال  یهاو صورت ها حساب ی( درست الف

 بانک،  ینظام کنترل داخل  ی( اثربخش ب

 بانک،  یداخل   یحسابرس فهی ( انجام وظج

 . یو مقررات یقانون( انطباق بانک با الزامات  د

به    د یبا  مدیره   هیئت  سکیر  ته یکم   فیوظا(  5) بررس  مدیره   هیئتکمک  بر    ت یریو مد  ی در نظارتش 

 بانک باشد. یاقتصاد یهاتیاعال   سک یر

از سه    دی با   مدیره  هیئت  ته یهر کم(  6) مدیرهحداقل  )  لیتشك  ع و هیئت  بند  که طبق    16(1شود 

 اند.منصوب شده

كه  نی، مگر ادر همان جلسه اول برگزاری، مشخص گردد  د یبا  مدیره  هیئت  ته ی هر کم  یند او ار  روند(  7)

 .  تصمیم گیرد یگریطور د مدیره هیئت

 یپول ياستگذاريس تهيکم. (23) ماده

  است یس  نی تدو  تیباشد که مسئول  «یپول  ی استگذاریس   تهیدر بانک با عنوان »کم   تهیکم   ک ی   دی با(  1)

 باشد.   را داشته  ی پولاستی س ات یانجام عمل  یبرا یی هااستیو س یپول

  ل یتشك  گریها و حداقل سه و حداکثر هفت ع و دمقامقائم  ، رئیساز    دیبا  ی پول یاستگذاریس   تهی کم( 2)

 شود. 

همین قانون معرای    16(1که طبق بند )  یرانیمد  انی از م  توانندیم  ی پول  ی استگذاری س  تهی کم  یاع ا(  3)

  معین مدیره هیئت یحكمران تهی کم  هیو با توص مدیره هیئتتوسط  دیاع ا با نیا .شوندمنصوب شدند، 

 شوند. 

  عنوانبه  مدیره  هیئت  ی حكمران  ته یکم  هی را با توص  یگریهر ارد د  تواندیم   ری، وز «3»عيوه بر بند  (  4)

 منصوب کند.    ی پول  یاستگذاریس  تهی ع و کم
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در    د ی با   ، ی پول   ی استگذار ی س   ته ی در کم   ت ی ع و   ی برا   ی هر ارد   ه ی در توص   ره ی مد   ئت ی ه   ی حكمران   ته ی کم (  5) 

را    ی پول   ی استگذار ی س   ته ی کم   ف ی و وظا   ت ی مسئول   ی مرتبط برا   تخصص و تجربه   ی كه ارد دارا ن ی ها از ا زمان   ی تمام 

 کند.    اطمینان حصول    است قدرت ق اوت سالم    ی و دارا   سته ی ارد با صداقت، شا   ک ی دارد و  

  یتصد  دوره  ک ی   یبرا  توانندیها، هرکدام ممقامو قائم  رئیس از    ر یغ  ، یپول  ی استگذاریس   تهیکم   یاع ا(  6)

 باشند.   داشته  زیامكان انتصاب مجدد را ن  د یحداکثر سه ساله منصوب شوند و با

  ته یع و کم توانند  میمقام را دارند،  قائم  ا ی  رئیس   ی هاکه سمت  یتا زمان   دی ها بامقامو قائم  رئیس(  7)

 بمانند.  یباق یپول  یاستگذاریس

 بماند، اگر:   ی ع و باق   عنوان به   د ی نبا   ا ی منصوب شود    ی پول   ی استگذار ی س   ته ی ع و کم   عنوان به   د ی نبا   ی ارد (  8) 

 شود،  ای باشد  یگرید یهر مجلس قانونگذار ای  ندگانی( ع و مجلس سنا، مجلس نماالف

 شود،  ا یدر هر نهاد تحت نظارت بانک باشد و مسئول   ری( مدب

باشد    یمورد   ا ی،  شده باشد  تأیید  مدیره  هیئتكه توسط  نیشود، مگر ا  ا ی باشد    ی دولت  مدیر   کی (  ج

 . شده باشدمنصوب  ریتوسط وز( 4که ارد تحت ماده )

 حكم زندان، محكوم شود.   دارایهر جرم  ا یعدم صداقت و   از قبیل ی( به جرم د

 . را نداده باشدطلبكار خود  بدهی ا ی باشد  داشتهمعوق   یهاپرداخت  ایشود  ای ( ورشكست باشد ه

 تداخل  فشیبا استقيلش در انجام وظا  تواندیباشد که م   کرده   ا یمشارکت کند    ی تی ( در هر اعالو

 باشد،  داشته

 نباشد.  ییایمالز( شهروند ز

ع و  ک ی   تواندیم   ریوزشخص  ،  همین قانون بیان شد  « 4»که تحت بند   مواردیدر   ای  ، مدیره  هیئت(  9)

 را برکنار کند اگر:  یپول  یاستگذاری س تهی کم

  ته یع و کم  عنوانبه  فش یبسته به مورد، قانع شود که او در مورد وظا  ر،یوز  ای  مدیره  هیئت(  الف

 است،  و عدم انجام وظایف راتارهاءمقصر سو

 ناتوان است، فشی از انجام وظا ای مشكل ذهنی پیدا کرده است( ب

 .شده باشد تی رد صيح  «8م»( طبق بند  ج

شود که اع ای کمیته سیاست پولی در مورد آن به توااق جامعی  سیاست پولی در صورتی انجام می(  10)

 .  رسیده باشند

  15(7مقام که تحت بند )قائم  استی به ر  ، یو  اب ی در غ  ای   رئیس   است یبه ر  د یبا  ی پول   است یس  تهی کم(  11)

 است، برگزار شود.   شده  نییتع مدیره هیئتتوسط 

اعمال    یپول   ی استگذاری س  تهی کم  یبرا  دیبا که در این قانون بیان شد،    هیاول   برنامهقوانین مربوط به  (  12)

 شود. 
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 یثبات مال يیاجرا  تهيکم. (37) ماده

 باشد.   وجود داشته   « ی ثبات مال   یی اجرا   ته ی در بانک با عنوان »کم   ته ی کم   ک ی   د ی ، با ( 38) اهداف ماده    ی برا (  1) 

  منصوب   گریمقام و حداقل سه و حداکثر پنج ع و دقائم  ک ی   ،رئیساز    دی با   یثبات مال  ییاجرا  ته یکم(  2)

  ا همین قانون ی  16(1منصوب شده تحت بند )  رانیمد  انی از م  ،مدیره  هیئت  ه یبا توص  ریشده توسط وز

 شود.   لیااراد تشك ریسا

ها  زمان  یدر تمام   د یبا ، یثبات مال ییاجرا ته یدر کم  تیع و یبرا ی هر ارد ه یدر توص مدیره  هیئت( 3)

را دارد و    ی ثبات مال   ییاجرا  تهیکم   فیو وظا  تیمسئول   یمرتبط برا  تخصص و تجربه  ی كه ارد دارانیاز ا

 .  اطمینان حاصل کندقدرت ق اوت سالم است،  یو دارا ستهی ارد با صداقت، شا  ک ی

 دعوت شود.  آنها    مطلع شود و به  ی ثبات مال  یی اجرا  ته یجلسات کم  ی از تمام  دی با  یدارکل خزانه  ریدب(  4)

  کند، یم  دایح ور پ  یثبات مال   ییاجرا  تهی کم  جلسه   ک ی در    ی و  ندهی نما  ای   یدارکل خزانه  ریهرگاه دب(  5)

 است.   کرده دای ح ور پ ی ثبات مال ییاجرا ته یع و کم  ک ی عنوانبهاشاره شد،  «4»که در بند 

تحت    ی مال  مؤسسه  ا یارد    ک ی در رابطه با    38(1شده توسط بانک تحت بند )  ارائه  شنهاد ی هرگاه هر پ(  6)

  ا ی  ی آن نهاد نظارت  رئیسمطلع شود و    د یبا  ی آن نهاد نظارت  رئیسباشد،    گرید  ینهاد نظارت  ک ی نظارت  

 کند.    دایپع و ح ور  عنوان به یثبات مال  ییاجرا تهیکم در جلسه  د یبا یو نده ینما

  نده ینما  ایمد نظر    ینهاد نظارت   رئیس   بتی غو همچنین    وی   نده ینما  ای  یدارکل خزانه  ر یدب  بت یغ(  7)

جلسات    نی شده در ا  اتخاذ  می تصم  ی، ثبات مال  ییاجرا  تهیکم   در جلسه   )هر کدام که ممكن بود(   یو

 کند.  نمی ابطال را  تهی کم

شده    نییمقام تع قائم  استی به ر  رئیس  ابی در غ  ا ی  رئیس   است ی به ر  د یبا  ی ثبات مال  یی اجرا  ته یکم(  8)

 برگزار شود.   15(7تحت بند )  مدیره هیئتتوسط 

  ته یکم   جلسه بدهد و در هر جلسه  لیبانک تشك  از یدر صورت اعيم ن  دیبا   یثبات مال  ییاجرا  ته یکم(  9)

شده توسط    نییمقام تعقائم ،رئیس  اب یدر غ ای   ،رئیسسه ع و، شامل    دی حد نصاب با  یثبات مال   ییاجرا

 باشد. 15(7تحت بند ) مدیره هیئت

 کند.  نییخودش تعیند اجرایی را اار تواندیم  ی ثبات مال یی اجرا تهی کم( 10)

 

 . ترکيه 10

 یپول  استيس تهيکم. الف( 22) ماده

نفر از نواب رئیس کل، یک نفر منتخب از    5کمیته سیاست پولی تحت ریاست رئیس کل و متشكل از  

داری و مالیه  وزیر خزانه  مقام قائمو یک نفر به پبشنهاد رئیس کل خواهد بود.  هیئت مدیره  بین اع ای  

  ت اع ای در جلسات کمیته شرکت خواهد کرد. ع ویرأی    یا نماینده منصوب از طرف وزیر بدون حق
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مدیره، رئیس کل و نواب رئیس کل در کمیته سیاست پولی پس از اتمام دوره مسئولیت قانونی  هیئت  

 رسد.در بانک مرکزی، به اتمام می

ع و حقیقی کمیته باید تحصیيت مرتبط در امور سیاست پولی و دارای مدرك دانشگاهی در حوزه 

سال و تجربه کاری کاای    10ه و دارای سابقه کار حداقل  اقتصاد مدیریت بازرگانی، بانكداری و مالی داشت

 سال خواهد بود. 5داشته باشند. طول دوره خدمت ع و کمیته 

این قانون برای این ع و کمیته نیز برقرار خواهد بود. اشتغال به   (19)های موضوع ماده  ممنوعیت

  های علمی مشمول این محدودیت نخواهد بود. حقوق مالی و اجتماعی این ع و همچون اع ای پست

 مدیره بانک مرکزی خواهد بود.هیئت 

شود. احكام  جلسات کمیته سیاست پولی باید حداقل هشت بار ساالنه و با اراخوان رئیس کل برگزار  

قانون    (21)موضوع پاراگراف دوم و سوم ماده   جلسات کمیته سیاست پولی نیز برقرار    درخصوصاین 

 خواهد بود. 

 را داشته باشد:  ریز  اراتیو اخت فی وظا دیبا ی پول  استی س تهی کم

 ، حفظ ثبات قیمتی  منظور بهالف( تعیین اصول و راهبردهای سیاست پولی 

 ، همكاری دولت در چارچوب راهبرد سیاست پولیب( تعیین هدف تورمی با 

ی، ارائه اطيعات به دولت با تهیه  سیاستگذارج( ارائه اطيعات به عموم مردم در چارچوب اصول  

   ،مربوط به اهداف و اجرای سیاست پولی در مواقع تعیین شدههای گزارش

  ی ارز  م یرژ  جاد ی ا  نیهمچن   و   هیترک  ریل   ی المللنیو ب  ی حفظ ارزش داخل   یبرا  را  الزم  اقدامات د(  

 دولت انجام دهد. ی همكارکمک و   اب یخارج  یدر مقابل طي و واحد پول   هیترک ریل یبرابر نییجهت تع

رسانی را  یند اطيعاالزامی است و ارآنها    درخصوص رسانی  کمیته سیاست پولی باید مواردی اطيع

درخوسات کمیته سیاست پولی باید در روزنامه رسمی  تعیین نماید. انتشار بدون وقفه مواردی که به  

 منتشر شود الزامی است.

 برسد.هیئت مدیره تصمیمات کمیته سیاست پولی باید توسط رئیس کل اجرایی شده و به اطيع 

   ی حسابرس  تهيکم ياعضا ط يشرا و  خدمت طول ب،ي ترک .(23) ماده

شود. در صورت  مجمع عمومی انتخاب میع و است که توسط    4اع ای کمیته حسابرسی متشكل از  

ترك منصب ازسوی یكی از اع ا، تا جلسه بعدی مجمع عمومی، سایر اع ای کمیته اردی حائز شرایط  

 کنند.را جایگزین ارد مذکور می

 طول دوره خدمت اع ای کمیته حسابرسی دو سال خواهد بود.

انتخاب می  عنوانبهاردی که   باع و کمیته حسابرسی  ید دارای تحصیيت عالیه و دانش و  شود 

 تجربه کاای در حوزه بانكداری و حسابداری باشد. 
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 یحسابرس تهيکم يهاتيممنوع و  فيوظا  .(24) ماده

و عملیات بانک مرکزی را حسابرسی نماید. داتر رئیس    هاحسابکمیته حسابرسی موظف است تمامی  

اختیارات   نیاز کمیته را اراهم کند. کمیته حسابرسی  کل موظف است تمامی اطيعات و اسناد مورد 

ای از آن  ارسال کند و نسخههیئت مدیره مكتوب به   صورت بهمدیریتی ندارد و صرااً باید نظرات خود را 

و عملیات بانک مرکزی    هاحسابتقدیم کند. کمیته باید گزارش مربوط به حسابرسی    جمهوررئیسرا به  

 را در پایان سال به مجمع عمومی ارسال نماید. 

 اع ای کمیته نباید در سود بانک شریک باشند. 

شود. هزینه سفرهای کمیته به خارج  تعیین می جمهوررئیسحقوق و مزایای اع ای کمیته توسط 

 شود. داتر مرکزی توسط بانک پرداخت میاز 

 

 . شيلی 11

 در نظر گراته نشده است هیئت مدیره  ای برای کمیته

 

 . نروژ 12

 یمال  ثبات و  ی پول  استيس تهيکم -سوم بخش

 ترکيب کميته 6-2بخش 

از رئ  یو ثبات مال  یپول   استیس  تهی کم .1 ب  2و    سیرئ  نایب  کل، دو  سیمتشكل  است.   یرونیع و 

توانند برای یک دوره  شوند و این ااراد میسال منصوب می  4بیرونی توسط پادشاه و به مدت  اع ای  

سال مجدداً منصوب شوند. اگر هر ع و بیرونی استعفا دهد ع و جدید منصوب شده و    8دیگر تاسقف  

اتمام می به  را  ارد مستعفی  از  مدت هرتواند در شرایط غیبت طوالنیرساند. ع و جدید میدوره  یک 

 موقت منصوب شود. صورت بهاع ا، 

رئیس اول    نایب  عنوان بهرئیس کل بانک مرکزی رئیس کمیته است. پادشاه باید نواب رئیس کل را   .2

 و دوم کمیته منصوب کند. 

 توانند ع و کمیته باشند: اشخاص زیر نمی .3

 ، استثنای رئیس کل و نواب ویاجرایی بههیئت  اع ای  •

 ، مرکزیکارکنان بانک   •

 ، وزرای دولت  •

 ، کارکنان وزارت سیاسی  •

 ، هاکارکنان وزارتخانه  •
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 ، وزیر و وزیر مالیهکارکنان داتر نخست  •

 ، اع ای مجلس  •

 ، های مجلسدبیر کمیته  •

 .اشخاص مرتبط با اشخاص اوق   •

 تواند قواعد دیگری برای اع ای کمیته وضع کند.وزیر می .4

 کند. بیرونی کمیته را تعیین میوزیر حقوق و مزایای اع ای  .5

  تهيکم فيوظا 7- 2 بخش

نقش اجرایی و مشورتی مقام سیاست پولی بوده و    درخصوصمسئول وظیفه بانک مرکزی    تهی کم .1

 مسئول استفاده از ابزارهای سیاست پولی برای رسیدن به اهداف سیاست پولی است. 

 کمیته موظف است با ارائه مشورت و استفاده از ابزارهای سیاستی، ثبات مالی را بهبود دهد.  .2

وظایفش می  منظوربهکمیته   .3 بر انجام  از  دستورالعملتواند درشرایط خاص  یا  تصمیمات    هایخی 

اجرایی باید قبل از اتخاد چنین تصمیمی برای ارائه نظرات به کمیته  هیئت    اجرایی عدول کند.هیئت  

 دعوت شده باشد. 

 را به عموم اطيع دهد.آنها  کمیته موظف است تصمیمات و مبنای اتخاد .4

را   .5 وزیر  است  موظف  مرکزی  ک   درخصوص بانک  اختیارات  و  وظایف  وزیر  شرح  کند.  مطلع  میته 

 تواند احكام مكملی برای شرح وظایف و اختیارات وضع کند. می

 ته يکم اقدامات 8-2 بخش

بگیرد که موضوعی    تواند تصمیم می  کل  رئیس.  گیردمی  صورت  جلسات  قالب   در  کمیته  اقدامات .1

کتبی یا به شیوه مناسب دیگری مورد بحث قرار گیرد مگر اینكه یكی از اع ای کمیته بخواهد    صورتبه

 مطرح شود.  هیئت مدیره موضوعی در جلسه 

ع و در جلسه حاضر باشند رسمی است. تصمیمات کمیته با   3جلسات کمیته زمانی که حداقل   .2

 شوند.جلسه اتخاذ میدر  اع ای حاضر   یاکثریت آرا

گیری در حدود اختیارات کمیته را بدهد. خاص به رئیس کل اختیار تصمیم  طوربهتواند  کمیته می  .3

سریع انجام شود و تشكیل    صورتبهتواند تصمیم بگیرد که چه زمانی نیاز است که تصمیم  رئیس کل می

باید در اسرع  اتخاذ تصمیم و صرف وقت برای آن، غیرعملیاتی است. رئیس کل    منظوربهجلسه کمیته  

 این تصمیمات مطلع سازد.  درخصوصوقت کمیته را  

 کمیته باید صورت جلسات را بایگانی کند.  .4

 رئیس کل باید موضوعات را برای طرح در کمیته آماده کند.  .5
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 . آمريكا 13

 باز  بازار فدرالکميته  .12A بخش

نماینده از    5مدیره بانک مرکزی و  هیئت    )الف( بدین وسیله کمیته ادرال بازار باز متشكل از اع ای 

شود. نمایندگان  ایجاد می - شوندی که در ادامه خواهد آمد انتخاب میشرحبهکه -های ادرال رزرو  بانک 

شوند: زیر انتخاب می  شرحبههای ادرال رزرو بوده باشند... و  اول بانک   مقام قائماوق باید رئیس کل یا  

های بوستون، مدیره ادرال رزروهیئت  رزرو نیویورك، یک نفر توسط مدیره ادرالهیئت  یک نفر توسط

مدیره ادرال  هیئت    مدیره ادرال رزرو شیكاگو، یک نفر توسط هیئت    ایيدلفیا و ریچموند، یک نفر توسط

های مناپولیس، کنساس  مدیره ادرال رزروهیئت    های آتينتا، داالس و سنت لوئیس و یک نفر توسطرزرو

مدیره یک رأی دارد و سایر جزئیات توسط  هیئت    ارانسیسكو. در انتخابات هریک از اع ایانسیتی و س

البدل که در صورت  تواند در طول زمان متغیر باشد. یک نفر ع و علیشود و میمقررات کمیته تعیین می

می ارد جایگزین  یا  غیبت  رئیس  از  بانک   نایبشود  اول  با  رئیس  نیز  رزرو  ادرال  همان سازوکار  های 

مدیره بانک  هیئت    بار و با اراخوان رئیس  4شود. جلسات کمیته حداقل سالی  انتخابات قبلی تعیین می

   .شودمرکزی ادرال یا حداقل سه ع و کمیته، در واشنگتن منطقه کلمبیا برگزار می

 . چين 14

وظایف، مسئولیت  .(12)ماده   ایجاد کند.  پولی  کمیته سیاست  است یک  ها،  بانک خلق چین موظف 

های کاری کمیته باید توسط هیات دولت تعیین شده و  در اختیار کمیته آماده کنگره  ترکیب و ارآیند

 نیز قرار گیرد. 

ظیم و تعدیل  کمیته سیاست پولی بانک خلق چین باید نقش مهمی در مدیریت اقتصاد کين دولت و تن

 سیاست پولی ایفاء کند.

 بخش معرفی کميته در سايت بانک خلق چين:  ترجمه

قواعد ناظر به کمیته سیاست پولی بانک خلق چین، کمیته سیاست پولی را به عنوان یک بخش مشورتی  

برای سیاست پولی بانک تعریف کرده است که مسئول مشورت دهی برای تعیین و تعدیل سیاست پولی  

ایجاد  و   و  مهم،  پولی  سیاست  اقدامات  پولی،  سیاست  ابزارهای  کارگیری  به  بانک،  سیاستی  اهداف 

های اقتصادی در هر دوره می باشد. کمیته نقش مشورتی بر هماهنگی در سیاست پولی و سایر سیاست

 اساس تحقیقات بر وضعیت اقتصادی و اهداف اقتصادی تعیین شده توسط دولت را بر عهده دارد.

یته سیاست پولی متشكل از رئیس کل بانک مرکزی، دو نفر از نواب وی، یک قائم مقام دبیرکل  کم

ت دولت، قائم مقام وزیر کمیسیون توسعه و اصيح دولت، قائم مقام وزیر مالیه، مدیر اداره ارز خارجی  ئهی

وراق بهادار  دولت، رئیس کمیسیون مقررات گذاری بانک و بیمه چین، رئیس کمیسیون مقررات گذاری ا

 باشد. و متخصصان دانشگاهی میها بانک  چین، دبیرکل مرکز اداره آمار، رئیس مجمع

دهد. جلسات ویژه با  کمیته سیاست پولی وظایف خود را از طریق جلسات اصلی منظم انجام می
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 شود. درخواست رئیس کل یا حداقل بیش از یک سوم اع اء کمیته تشكیل می

شود. صورتجلسات  لسه کمیته سیاست پولی در قالب صورتجلسه بایگانی مینظرات مطرح شده در ج

مذکور یا هر توصیه سیاستی در صورت موااقت بیش از دو سوم اع ای کمیته سیاست پولی باید به  

های ارز یا سایر مسائل  تصمیمات پیشنهادی بانک خلق چین در خصوص حجم پول ساالنه، نرخ بهره، نرخ

گردد ضمیمه شود. در شرایطی که بانک  که برای اخذ موااقت به دولت ارسال میمهم سیاست پولی  

های کمیته  کند باید صورتجلسات و مشورتخلق چین سایر تصمیمات خود را به هیات دولت ارسال می

 سیاست پولی را نیز ااشاء کند.
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 قوانين کشورها در زمينه عمليات بازار باز  (ك

 . ارمنستان 1

 بازار باز  اتيعمل . (10)ماده 

اوراق بهادار    ر یسا  ن یو همچن   ی اوراق بهادار دولت   ، یپول  است یس  یاجرا  یبرا  تواند یم  ی بانک مرکز.  1

 و اروش کند. د یقانون خر  نیشده توسط ا مشخص  ی هایهرا مطابق با رو ی مال یمعتبر در بازارها 

  ی داریخرآنها    خودش در دوره  نهیارمنستان را با هز  یجمهور  یاوراق بهادار دولت   تواندینم  یبانک مرکز.  2

  ی هابانک   نهیتنها با اطيع و هز  هیانتشار اول   را در دوره   ی اوراق بهادار دولت  تواندیم   یکند. بانک مرکز

 کند.   ی داریخر نیابت از سایر کشور( کشورها )به  ریسا  یرده باال ی هابانک  ای یمرکز

مدت  بازار باز، اوراق بهادار کوتاه  اتی عمل  یاجرا  یاش، براهیف اولاهدا  براساس  تواندیم  یبانک مرکز.  3

دولت حاصل    بخش مرتبطکه در مورد آن توااق دوطراه با    یساله طبق روشک ی حداکثر    دیبا سررس

 است، منتشر کند. هشد

 

 جان ي آذربا .  2

 بازار باز  اتيعمل . (30) ماده

 شرکت کند: ر یدر معاميت بازار باز ز تواندیم  یبانک مرکز. 30-1

   ،قانون ن یا (16)مبادالت با اوراق بهادار دولت متعاقب ماده   ریسا ای  خرید و اروش و. 30-1-1

 ، بانک مرکزیمبادالت با اوراق بهادار  ریسا ای  خرید و اروش و. 30-1-2

 . یخارج یمبادالت با ارزها ریسا ای  خرید و اروش و. 30-1-3

  شوند، یمنتشر م   یپول   استیس  یکه با هدف اجرا  یبانک مرکز  یاوراق بده  گردشانتشار و  ضوابط    .30-2

 شود.   نییتوسط قانون تع  دیبا

 

 گرجستان .  3

 بازار باز  اتي. عمل (28) ماده

و اوراق    یبازار باز با اوراق بهادار دولت   اتی انجام عمل  مجاز بهبانک مرکزی    ،یپول   استیس  یاجرا  یبرا

  ات ی )عمل  د یبازخر  ای ،  مستقیم  اروش  یا   دیخر   یهااز روش  ی كی را به    شده توسط بانک مرکزی  بهادارمنتشر

 است. ( ی معكوس پوی و ر پویر
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 افغانستان .  4

 بازار باز   اتي. عمل (63) ماده

 توااق  ای ( و  آتی   ای )نقد  قطعی  و اروش    د ی خر  قی از طر   تواندی مخود    ی پول  است ی س  یدر اجرا   ی مرکز  بانک 

 اتی شده توسط دولت عمل  منتشر  یاوراق بده ،  ]به پول ااغانستان   [1تبدیلقابل    ی ارز خارج  ی بر رو  دی بازخر 

 . رد یمنظور مورد استفاده قرار گ  ن ی ا  ی برا   تواندی ارزها و اوراق بهادار نم  انواع   ر ی بازار باز انجام دهد. سا

 

 عراق .  5

 مند  قاعده التي بازار باز و تسه اتي. عمل (28) ماده

 :تواندیبه اهداف خود م  ی ابیجهت دست یمرکز بانک 

مجوز الزم را از طرف بانک    ی قانون بانكدار  براساس که  یی  هابانک   ا ی مجاز    ی تجار  ی هابانک با    .1

های  واسطه  ریشده توسط آن، با سا  میتنظ  مقرراتو تحت    یبانک مرکز  دی با صيحد  ایداشته،    یمرکز

 بازار باز انجام دهد.   اتی مجاز عمل ی مال

مجوز الزم    ی قانون بانكدار   براساس که  یی  ها بانک   ا ی مجاز    ی تجار ی  ها بانک   ی مند را برا قاعده   يت ی تسه   . 2

 : د ی اراهم نما   ر ی ز   ی ها شده توسط آن با استفاده از روش   م ی تنظ   مقررات   دارند و تحت   ی را از طرف بانک مرکز 

 یمال   ی ابزارها  ری سا   ای  دی بازخر   یتحت قراردادها   ای( و  3پیمان آتی  ای )نقد   2قطعیو اروش    دیخر   (الف 

بر رو  بانک مرکز  یاوراق بده   ی مشابه،  بهره  دولت،   ا ی  ی منتشرشده توسط  اوراق شامل  این  درحالی که 

 ،انجام شود   هی بازار باز صراا در بازار ثانو   اتیعمل  ق ی دولت از طر   یبدهشوند، به شرط آنكه خرید اوراق  می 

 ، یخارج ی( ارزهاتی آ پیمان ای)نقد   قطعیاروش   ا ی د یخر (ب

   ،سفته و برات یهاحواله ل یتنز (ج

 ، باشند شده نیت م  قهی طور کامل توسط وثکه به  ییهاوام ی اعطا (د

 . هابانک سود از  یدارا  یهاسپرده رشیپذ (ز

 

 وزلند ي ن .  6

 اشاره شده است. ی مال یبانک، به انتشار ابزارها اراتی در بخش اخت  اقط

 

 

1. Convertible Foreign Currency 

2. Outright 

3. Forward 
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 ژاپن .  7

 اراتياخت. (15) ماده

 :ردیبگ م یتصم هیئت مدیره   د یبا ی و ارز ی کنترل پول در حوزه ریموضوعات ز  درخصوص .1

،  «1» ، بند  (33)ها، چنانچه در ماده  مربوط به وام  یهانرخ  گر یو د  ه ینرخ وام پا  ر ییتغ   ای   ن ییتع(  2)

 ، مذکور یهاوام قهی وث زانیو م طیانواع و شرا نیمشخص شده و همچن( 2بخش )

  ی بازارها  قیکه از طر  ی و ارز  ی )کنترل پول  ی کنترل بازار مال   یهادستورالعمل  ر ییتغ  ا ی   ن ییتع(  4)

  قابل  یو اروش ابزارها  د یمانند خر  ی بازار باز[( با استفاده از اقدامات  اتی ]شامل عم   شودیاعمال م   ی مال

،  (2)در ماده    ک یالكترون  ت ثب  ی)مطالبات دارا  کیثبت الكترون  یمطالبات دارا  ای   ،قرضهاوراق    1،یزنچانه

مشخص شده است؛ از  [  2007از    102  شماره  ]مصوبه  ک یثبت الكترون  یاز قانون مطالبات دارا   «1»بند  

،  (33)که در ماده    یصورت ههمان اعمال خواهد شد.( ب  زین  «1»، بند  (33)بخش و ماده    نیبه بعد در ا  نیا

موضوعات مربوط به   گریو د  طیشراانواع،    رییتغ  ا ی  نییتع  نیمشخص شده و همچن (  3، بخش )«1»بند  

 مذکور.   یمرتبط با کنترل بازار مال   یكیثبت الكترون  یمطالبات دارا  ا ی  ،قرضه، اوراق  زنیچانهقابل    یابزارها

 روزانه عمليات. (33) ماده

 را انجام دهد:   ریاقدامات ز تواندی، بانک ژاپن م (1)در ماده  شدهنیبه هدف مع یاب یدست یبرا

 ، یزنچانهقابل  یابزارها گریو د یتجار اسناد  لیتنز. 1

و    ی، اوراق بهادار دولت مل یزنچانهقابل    ی ابزارها  صورتبهکه    یی هاقهی وث  ی پرداخت وام در ازا.  2

 ،وجود دارند ک یثبت الكترون یمطالبات دارا ایاوراق بهادار،   ریسا

  ن یکه به موجب هم   ی )شامل موارد  یزنچانهقابل    یابزارها  گریو د  ی تجار  اسناد و اروش    دیخر.  3

  ی مطالبات دارا  ای  قرضه  اوراق  ریو سا  یاند(، اوراق بهادار دولت مل بانک ژاپن صادر شده  یبخش ازسو

 کیثبت الكترون

 ازای وثیقه نقدی. در  قرضه  اوراق ریو سا یاوراق بهادار دولت مل  قرض دادن  و دهیوام. 4

 

 سلند ي ا .  8

 معامالت اوراق بهادار .(20) ماده

،  (2)ذکر شده در ماده    ثبات قیمتی، ثبات مالی و عملیات سالم و ایمن مالی   به اهداف   یاب یدست  منظوربه

را   2سالم  یاوراق بهادار داخل  ریشده توسط دولت و سا ن یاوراق بهادار ت م تواندمی سلند ی ا یبانک مرکز

 و اروش کند. د یخر یبا مؤسسات اعتبار م یمعامله مستق  قیاز طر ایدر بازار اوراق بهادار 

 

1. Negotiable Instruments 

2. Sound 
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 بهادار اوراق انتشار .(21) ماده

قابل    اریاخت   نیا  سلند یا  ی مرکز  بانک  بهادار  اوراق  که  واحد پول داخل   زنی چانهرا دارد    ی ارزها  ای  یبا 

 در بانک، منتشرکند.   ی گذارمجوز سپرده یدارا  یاروش به مؤسسات اعتبار یرا برا  یخارج

 ساير معامالت بانک مرکزي   .(28) ماده

بانك   ریسا  سلندیا  ی مرکز  بانک  بهادار و  اوراق  با نقش آن    یمعاميت    یبانک مرکز  کی   عنوانبهرا که 

اعال  مؤسسات    ها ودر شرکت  تواندیم  یمثال بانک مرکز   یراستا، برا  نی. در ا دهدیسازگار است، انجام م

، مشارکت کرده  مشابه  موارد   ر یسااوراق بهادار و    ی سینورهیو اروش اوراق بهادار، پذ  د یخر  ی هانهیدر زم

  ی. بانک مرکزدی نما  س یستأ  را   نامبرده  سساتؤم  تواندیم   نیهمچن .  دینما  اقدام   اوراق   اروش  و  د یخر  بهو  

  ریحوزه کارکرد سا  ل یآن موضوع، ذ  عتیطب   ای که طبق قانون، عرف و    ییها شرکت  ای با اشخاص    تواندینم

اوراق بهادار    د یو بازخر  هیمجاز به اروش اول   ی حال بانک مرکزنیمعامله کند. با ا  شوند،یم   ی نهادها تلق 

 است. یدارخزانه توسطمنتشرشده 

 

 ي مالز .  9

 یپول  استي. س(22) ماده

 و اجرا شود.   م ی تنظ   ی خارج   ر ی ث أ ت   چ ی طور مستقل توسط بانک و بدون ه ه ب   د ی با   ی بانک مرکز   ی پول   است ی . س 2

 یپول استيس اتيعمل  ي. اجرا(26) ماده

 : یبانک مرکز ،یپول  استی س  اتیعمل یاجرا منظور به( 2)

ارزش اوراق منتشر شده در    نكه یرا به نام خود منتشر کند مشروط به ا  ی اوراق بهادار  تواندیم   (الف

 نباشد. ی خارج ر یاز ارزش ذخا ش یب یزمان چیه

 ماده مبادرت ورزد. ن یاوراق منتشر شده در بخش الف ا د یبازخر ایاروش و    د،یبه خر تواندیم  (ب

 يبانک مرکز یعموم اراتي. اخت(75) ماده

 :تواندیقانون سازگار باشد، بانک م   نیمواد ا  ریکه با اهداف، کارکردها و سا یزمان  تا

(eبه خر )صادر شده در داخل   یهاسفته ا یخزانه اسناد مجدد بروات،  لیتنز ا یو   لیاروش، تنز د، ی

دیگر  سال  تا یک   خرد نهایتاًزمانی که آنها را می)  ت یسال پس از مالك  کی   د یبا سررس  ی خارج از مالز  ای

 اقتصاد، مبادرت ورزد.  ریمتفاوت با اجازه وز د یسررس ی هابا دوره ای و  سررسید شوند( 

 

 . ترکيه 10

 يمرکز بانک اراتياخت و  فيوظا .(4) ماده

 زیر است:  شرحبهوظایف و اختیارات اساسی بانک مرکزی 
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 زیر است: شرحبهاختیارات بانک مرکزی  .1

 . انجام عملیات بازار باز (الف

 باز  بازار اتيعمل  .(52) ماده

گری عرضه پول و نقدینگی در اقتصاد در چارچوب اهداف سیاست پولی، بانک مرکزی  تنظیم  منظوربه

خرید ارز خارجی، خرید یا اروش    صورت بهمستقیم یا در نقش واسطه، عملیات بازار باز    صورت بهتواند  می

بهادار یا سپرده لیر انجام دهد. عملیات بازار باز    اوراق  گراتن  قرض  ای  یدهقرضقطعی، خرید و بازخرید، 

كه باید واجد نقدشوندگی باال و  اصول، شرایط، ابزارهای موضوع آن  شود وتوسط بانک مرکزی انجام می

 شود.ریسک کم باشند توسط بانک تعیین می

تواند خودش یا به نمایندگی از دیگری اسناد نقدینگی  بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز می

انتشار این اوراق باید    درخصوصروزه و قابل معامله در بازار ثانویه منتشر نماید.    91با سررسید نهایتاً  

ابزار سرمایه به یک  ارتقاميحظات عدم تبدیل شدن آن  باز    یگذاری دائمی و  بازار  اثربخشی عملیات 

های  بازخرید و معاميت سپرده  های توااق در خرید ونظر باشد. بازه  هدف از انتشار آن باید مد  عنوانبه

 روز تجاوز کند.   91لیر ترکیه نباید از 

ری،  دا اعطای اعتبار به خزانه  منظوربهعملیات بازار باز باید صرااً با هدف سیاست پولی اجرا شود و نه  

 نهادها و سازمان عمومی و غیره. 

 

 . شيلی 11

 گردش  در اعتبار و پول  حجم  يمقرراتگذار

 ( 34)ماده 

 گری حجم پول و اعتبار در گردش بانک مرکزی اختیارات زیر را دارد: تنظیم منظوربه

 اتتشار اوراق بهادار با شرایط و سررسید مشخص و معامله در بازار باز. .5

تجاری که توسط   .6 اوراق  اروش  و  باز. در  مؤسسات    وها  بانک   خرید  بازار  مالی منتشر شده در 

 مزبور را تملک کند. مؤسسات   استفاده از این اختیار بانک حق ندارد سهام نهادها و

 

 . نروژ 12

 يمرکز بانک ی استيس يابزارها و فيوظا: سوم فصل

 هابانک از يريگسپرده /به اعتبار ياعطا 1- 3 بخش

 تواند:نیل به اهداف بانكداری مرکزی می منظوربهبانک مرکزی  (1)

 ابزارهای مالی یا ارز خارجی بخرد، بفروشد یا توزیع کند   .1
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 کند. انتشار و معامله ابزارهای مالی که خود منتشر می  .2

 

 . آمريكا 13

 اختيارات (.2) ماده 14 بخش

 اختیارات زیر را داشته باشد:های ادرال رزرو باید هریک از بانک 

 ... . و کشور  و هاايالت متحده، اياالت)ب( خريد و  فروش تعهدات 

. خرید و اروش داخلی یا در بازارهای خارجی اوراق قرضه و اوراق ایاالت متحده، اوراق قرضه منتشر  1

از زمان  آنها    ررسیدماه از س  6( قانون وام مالكان مسكن که تا سقف  4شده تحت احكام بخش )ج( ماده )

( با سررسید کمتر  warrants)   خرید باقی باشد، اسناد، اوراق، اوراق قرضه درآمدی و اسناد عندالمطالبه 

ها،  های مطمئن در آینده توسط هریک از ایالتوری مالیات یا درآمدآبینی جمعکه مبتنیبر پیشماه    6از  

های در مناطق ایاالت متحده منتشر شده باشد. خرید اوراق  شهرداریکشور، منطقه، تقسیمات سیاسی یا  

مدیره بانک مرکزی باشد. با وجود احكام این اصل،  هیئت    مذکور باید در تطابق کامل با قواعد و مقررات

مستقیم متعلق به ایاالت متحده بوده باشد یا    صورت بههرگونه اوراق قرضه، اوراق یا سایر تعهداتی که  

اصل و سود آن توسط ایاالت متحده ت مین شده باشد بدون توجه به سررسید مذکور در این بند   تماماً

 قابل خرید و اروش است. 

. خرید و اروش در بازار باز هرگونه از تعهدات مستقیم یا اصل و ارع تعهدات ت مین شده توسط هر 2

 ل بازار باز. گیری و قواعد کمیته ادرایک از نهادهای ایاالت متحده تحت جهت

 تجاري  اسناد فروش و  خريد)ج( 

های ع و  شود از بانک ی که در این قانون تعریف میشرحبهخرید اسناد تجاری ناشی از معاميت تجاری  

 با یا بدون تصویب.آنها  و اروش

 اي فدرالهاي اعتباري واسطهخريد و فروش گواهی بانک )ف(

ملی اعتباری کشاورزی    های یا گواهی شرکت  ادرال  ای واسطه  اعتباری   های بانک   گواهی و اروش    خرید

از   باز  بازار  بانک  هیئت    در صورتی که  اشخاص  یا  هاشرکت  ها،بنگاه  داخلی،  هایبانک   به  یادر  مدیره 

 .کندم کند که منااع عمومی چنین چیزی را اقت ا میمرکزی اعي

 

 . چين 14

 تواند از ابزارهای سیاست پولی زیر استفاده کند:سیاست پولی بانک خلق چین می برای اجرای    - (23) ماده  

 الزام نهادهای مالی به تودیع سپرده به میزان نسبت تعیین شده  .1

 گیری در خصوص نرخ بهره مبنای بانک مرکزی تصمیم .2
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 تمهید خدمات تنزیل برای نهادهای مالی بانكی که در نزد بانک خلق چین حساب دارند  .3

 های تجاری ائه وام به بانک ار .4

اوراق قرضه   .5 بهادار دولتی،  اوراق  اوراق قرضه دولت مرکزي و ساير  و فروش  خريد 

 مالی، ارز خارجی در بازار باز 

 ت دولت.ئسایر ابزارهای سیاست پولی تعیین شده توسط هی  .6

برابانک خلق چین می را  ارآیندهایی  و  پولی شرایط مشخص  اجرای سیاست  منظور  به  ی تواند 

 استفاده از ابزارهای سیاست پولی لیست شده در پارگراف قبلی در نظر بگیرد.
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 اضطرار طياعتبارات در شرا ياعطاقوانين کشورها در زمينه  (ل

 . ارمنستان 1

  ياهداف بانک مرکز  .(5)ماده 

 :  دیقانون، با ن یتحت ا ی در انجام اهداف اساس  ی. بانک مرکز2

 . دیاعطا نماها بانک  به یی ها، وامدهندهقرض نیآخر عنوانبه (د

 هابانکاعتبار به  ياعطا .(38) دهما

  خ ی با تارها  بانک   به  ییهاخود، وام  یطبق روند کار  تواندی، م دهندهقرض  نیآخر  عنوانبه  ،ی. بانک مرکز1

 .دیماه، اعطا نما 6حداکثر  دیسررس

استثنا  در ثباتحفظ    منظوربه  ،یی موارد  و  س  سيمت  مرکز  ، یبانك  ستم ی کل    خ ی تار  تواندیم   یبانک 

 . سال تجاوز کند  5سقف بازپرداخت نباید از  کند  دیتمد ماه  6ها را وام دیسررس

 مدیره اتخاذ شود.هیئت  ها باید توسطاعطای اعتبار به بانک  درخصوصگیری  . تصمیم1-1

 : گردد موثق ریتوسط موارد ز د یباها بانک  به ی ارائه شده توسط بانک مرکزهای . وام2

 ، ی( اوراق بهادار دولتالف

 نه ماهه،   دی( چک و سفته با حداکثر سررسب

   ، یبانک مرکزهیئت مدیره بهادار با موااقت   راوراقی( ساج

 الزات گرانبها،  گریاستاندارد ساخته شده از طي و دهای ( سكه و شمشد

سپردهو مرکز   ییها(  بانک  موااقت  ها  بانک   ریسا  ای  یدر  مدیره  با  مرکزهیئت  درام    ،یبانک  به 

(dram )ن یا «د»و   «ج»،  «ب»،  «الف» یموارد مندرج در بندها صورتبه ای 1ارزش با  یهر ارز خارج ای  

  یهاوام  یبرا   ینی ت م  نكهیتا ا  شود  ینگهدار  سپرده  عنوانبه  ی تجار  یهابانک   درموارد    نیماده. درواقع ا

 .باشد یمرکز بانک شده ارائه

  ، یبانک مرکز  ، یبانك  ستمیکل س   گسترش  و  توسعه  ، یداری از پا  نانیاطم  منظوربهموارد،    ی. در بع 3

  ن یت م  گریرا که به طرق د  ییهاتواند واممی  ،یبانک مرکزهیئت مدیره  شده توسط    نییطبق مقررات تع

 .دی بدون ضمانت اعطا نما یها وام ای نموده و  دیاند، تمدشده

  یبرا  یطی و شرا  ی دهوام  ژهیو  یندهایااربهره متنوع،  های  تواند نرخمی  ی بانک مرکزهیئت مدیره  .  4

 . دینما ن ییرا تع خاص ی هااز وام یبرخ

  دیگر وام از    دریاات   منظور به ها  بانک   به نفع   یی ها ن ی ت م   تواند ی م   ی بانک مرکز هیئت مدیره  موارد،    ی . در بع  5

 که:   ی در موارد   ژه ی و به   د، ی خاص، صادر نما   ی ها پروژه   ر ی از توسعه و سا   ت ی در حما   گذاران ه ی سرما   ر ی و سا ها  بانک 

 

1. Sound 
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  ن یانگیمیزان معناداری کمتر از نرخ بهره م بهبانک در برابر وام،  آنتوسط   ی پرداخت ( نرخ بهره الف

 ارمنستان باشد،  یدر جمهور  ییهاوام ن یبازار چن

 وام بلندمدت باشد،  (ب

بانک    ی مرکزهیئت مدیره  شده باشد.    تأیید   ی بانک مرکزهیئت مدیره  وام توسط    یبرنامه اجرا  ج

 . دینما  نییتع هانیت م یاعطا یبرا ی اضاا  طیشرا تواندیم

 

 . آذربايجان 2

 ي اعتبارمؤسسات  مجدد  ی مال  نيتأم(. 33ماده )

در  مجدد کند.    یمال   تأمین  ی، پول  استیس  ی را با هدف اجرا  ی اعتبارمؤسسات    د یبا  ی بانک مرکز  .33-1

چارچوب،   باواماین  دولت  یاپشتوانه  ی دارا  دیها  بهادار  اوراق  و    های)گارانت  یهاضمانتنامه  ، یاز جنس 

  ر یو سا  ناگونناشران قابل اعتماد، طي، الزات گرانبها از انواع گو  ریتعهدات( منتشر شده توسط دولت و سا

 باشند.   ها ییدارا

 کند.   ن ییمجدد را تع ی مال تأمینشرایط ها و یهنوع، رو دیبا یبانک مرکز  رهیمدهیئت  .33-2

 . صادر شوند  یاعتبار مؤسسات  مرکزیدااتر   به نفع د یها باوام .33-3

 دهنده قرض ن يآخر.  (49) ماده

بازارها  مقام بر  سررس   ییهاوام  یبرا  تواندیم   یمال   یناظر  مواقع  6حداکثر    دیتا  در  ها  بانک   که  یماه 

نقدشوندگ کوتاه  صورتبه بده  برای  یمدت دچار مشكل  بانک مرکز  یپرداخت  به  درخواست   یشدند، 

  ی نظر مقام ناظر بازارهادی بنابر درخواست تجد  تواندیم  ی دهد. بانک مرکزها را  تجدیدنظر و تمدید وام

 کند.  د یتمد یتا دو روز کار  راها وام ی، مال

 

 . گرجستان 3

 ي بانک مرکز ليتتز اتي. عمل (30)ماده 

  لیتنز  ات یمجاز به انجام عمل ،  گرجستان  مرکزیبانک    یا  اوراق بهادار دولت   دی با خر  ،مرکزیبانک   . 1

شرا  یبانك ریغ  پذیر سپردهمؤسسات    و   یتجار  ی هابانک با   ضوابط  ط یتحت  م  یو  مشخص    کند، یکه 

 باشد. می

را   لی تنز ات یعمل ق یاز طر شدهیداریخود، اوراق بهادار خر دیمجاز است بنابر صيحد بانک مرکزی  . 2

  بفروشد.

 دهنده قرض ني. آخر(33) ماده

  وام  حق ارائه  دهنده، آخرین قرض  عنوانبه  قانون، بانک مرکزی  نیا  (31)   تحت ماده  یهاوام  برعيوه.  1

 .اردد ی رابه بانک تجار اضطراری
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  د ینبا  آن نیز  نرخ بهره  . ماه باشد  3از    شتریب  د ی نبا  ، ماده  نیا  « 1»بند    موضوع  اضطراریوام    د یسررس.  2

  باشد.   بانک مرکزی  )سقف کریدور(  این قانون(  31ماده )  موضوعوام    یبرا  شده   نییتع  کمتر از نرخ بهره

 ضمانت شود.   قانون ن یا (31)ماده  یی مذکور در هاییدارا  توسط باید این وام 

بند  عيوه.  3 ماده،    «2»بر موارد  بهدرمواقع  این  و  مالثبات    خاطر حفظ استثنایی  بانک  ،  کشور  ینظام 

محل تردید است نیز کمک نقدینگی  آنها    ی تجاری که سيمت و توانگریهابانک به    تواند یمرکزی م

 نماید مشروط به اینكه شرایط زیر همگی حاصل شود:

 دریاات نرخ بهره متناسب به همراه جریمه. (الف

روز کاری تجاوز نخواهد کرد،    91که از  تواند به مدت زمانیبانک مرکزی این وام می  با تصمیم  (ب

های اوق قابل راع  بانک مرکزی مجاز است در شرایطی که بحران مالی در بازههیئت مدیره  تمدید شود.  

 باالتر از آن مقاطع زمانی اوق پرداخت کند. های با سررسید نیست، وام

به همراه برنامه تجهیز    ریگزواسطه داشتن برنامه زمانبندی شده بازسازی، احیا یا برنامه  بانک به  (ج

  1. منابع، امكان تداوم اعالیت داشته باشد

ر ق دیگیوام توسط وزارت مالیه ضمانت غیرمشروط شده باشد، بانک مرکزی حق درخواست وثا  (د

 از بانک را نیز دارد. 

 گیرد. های اضاای توسط بانک مرکزی قرار می کننده تسهیيت موضوع این بند، تحت نظارت بانک دریاات   ع( ه 

قانون   نیمتناسب با ارا  دهندهآخرین قرضانتشار وام  طی قواعد و شرا دی بانک مرکزی با مدیره هیئت. 4

 کند.   نییتع

 

 افغانستان .  4

 ل يتنز  اتيعمل . (66) ماده

  ی که نزد بانک مرکز  یی هابانک از طرف    ری زابزارهای     در صورت عرضهصرااً  تواند یم  ی بانک مرکز  .1-66

 کند:  لیتنزرا آنها  حساب دارند، 

اسناد    نیپرداخت باشد. ا  قابل  ااغانستان   کشور ی بوده و در  برات و سفته که واحد پول آن ااغان  .1

بانک بوده و زمان    اطراف بایداز    یكیحداقل  باشد و  ،  ورشكستهغیرحداقل سه طرف    ی ام ا  یدارا  باید

 . اشدنب یتوسط بانک مرکز  اات ی در خ یاز سه ماه از تار شیآنها ب دیسررس

  ز یرا نغیرورشكسته  تنها دو طرف    یبا ام ا   ی اسناد  تواندیم  یبانک مرکز  ی یموارد استثنا  در  .2

از سه ماه اما کمتر از    شی ب  دی سررس  خ یبانک بوده و تار  ن یطرا   ن یاز ا  یك ی حداقل    به شرطی که  ردیبپذ

 باشد.  یتوسط بانک مرکز ااتیماه از زمان در  6ش

 

1. Viable 
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قابل   ،یبانک مرکز  ای شده توسط دولت    نیت م  ای اوراق قرضه منتشر شده    .3 ااغانستان  که در 

  د یسررس  خ ی تارعمومی انتشار یااته و    صورتهبپرداخت بوده و به واحد ااغانی باشد. حداقل بخشی از آن  

 باشد.  ی اخذ آن توسط بانک مرکز خ یتا سه ماه از تارنهایتاً آن 

  است   (لی و مقررات )ازجمله نرخ تنز  طیشرا  ریماده تابع سا   ن یا  «1»مندرج در بند    ل یتنز  اتیعمل .  2-66

 .گرددیوضع م یکه از طرف بانک مرکز

و   « 1» یاز اسناد مندرج در بندها  ک یهر  ل یاز تنز ل، یذکر دلبه ازیبدون ن تواند، یم ی بانک مرکز. 3-66

 کند. ی خوددار «2»

 دهنده ملجأ قرض ني. آخر(86) ماده

مؤسسات    یدهنده براملجأ قرض  نیآخر  عنوانبه  ،مشخص شده  طیو شرا  مفاد   طبق  تواندیم   یمرکز  بانک 

منااع    تأمیندر جهت    ا ی به آنها    ی کمک مال   قیاز طر  ،یدارنده حساب نزد بانک مرکز  ی و خارج  یداخل

  ن ید و تعهد مشروط با ت م یوام، سوآپ، بازخر  ی اعطا  صورت بهاز سه ماه نباشد،    شتر ی که ب  ی مدت  یبرا

  ط یکه در شرا  ردیبگ  می تصم  یبانک مرکز  نكهی، مگر اعمل کندقانون    نیا  ( 69)مندرج در ماده  های  ییدارا

  تنها   ی،توسط بانک مرکز بدون ضمانت    تعهدقبول    ای وام    یوام کند. اعطا   یاعطا   نیبدون ت م  ،خاص

 :پذیردصورت   تواندمی ریز  طیتحت شرا

حساب    گاندارند  ینقدشوندگ   تأمین  منظوربهتعهد  قبول    ای وام    یاعطا از نظر بانک مرکزی، آن.  1

 باشد.  ضروری و منااع عامه  

  ااتی ساعت بعد از در  24ماده ظرف    ن یا  1تعهد مندرج در بخش    ا یوام    ی با اعطا  مالیه  ریوز .2

است    دیقابل تمد  ی ها و تعهدات در صورتوام  دی موااقت کرده باشد. سررس  یاز طرف بانک مرکز  شنهاد یپ

  تأیید   موردکرده باشد و    تیرعا  یرا در مورد الزامات نقدشوندگ  یبانک مرکز  طیکه دارنده حساب، شرا

 باشد.  یبانک مرکز

 

 عراق .  5

 دهنده قرض ني. آخر(30) ماده

  عنوان به  ،ی که تعیین کرده است مقررات و ضوابط  براساس   تواندیم  یبانک مرکز  ، ییاستثنا  طی شرا  در

  ی تحت قانون بانكدار   یکه از طرف بانک مرکز  ی بانك   ای بانک مجاز    ک ی   یدهنده براقرض  أملج  نیآخر

به نفع بانک    ایبه بانک    یکمک مال  قیممكن است از طر  ی تیحما  نی. چندی مجوز است، اقدام نما  یدارا

ای ی در صورت وجود برنامهتوسط بانک مرکز  با قابلیت تمدید   و  نبودهاز سه ماه    شیکه ب  ی دوره زمان  یبرا

اقدامات الزم بانک که  اراهم شود.را تعیین می  االجرای  توسط    دی نبا  یتعهد  نی، چناین  با وجود  کند، 

 : نكهیمگر ا  رد یصورت گ  یبانک مرکز
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و درخواست   دی را اراهم نما  ی کاا   قه ی بوده و وث  1ورشكسته غیر  ،یبانک مرکز  دگاه ی ( بانک، از دالف

 ، باشد شوندگینقدوضعیت بهبود  خاطرهب ی کمک مال

س  یبرا  یکمك   ن یچن  ب( ثبات  وزباشد    ی ضرور  ی مال  ستم یحفظ  مرکزی به    مالیه   ریو  بانک 

 . باشدکرده  نیبازپرداخت وام را ت م یکتب   صورتبهای بدهد و طی آن ضمانتنامه

 

 وزلند ي ن .  6

 دهنده قرض أملج  نيآخر عنوانبه. اقدام بانک (31) ماده

بداند،    یضرور  یمال   سيمت نظام هدف حفظ    یامر را برا  ن یکه ا  یدر صورت  مرکزی موظف است  بانک 

 .دی عمل نما  یمال  نظام  یدهنده براقرض أملج نیآخر عنوانبه

 

 ژاپن .  7

  اراتياخت. (15) ماده

 شود:  یریگ می تصم مدیرههیئت  توسط  دی با یو ارز یکنترل پول  در حوزه ریز  موضوعات .1

چنانچه  ،  یزنچانهمربوط به اسناد قابل    لیتنز  یهانرخ  گریو د  هیپا  لینرخ تنز  رییتغ  ای   نییتع(  1)

 .مذکور یزنچانهاسناد قابل  طیانواع و شرا ن یمشخص شده و همچن( 1، بخش )«1»، بند (33)در ماده  

 روزانه عمليات. (33) ماده

 را انجام دهد:  ریاقدامات ز د ی، بانک ژاپن با(1)در ماده  شدهنیبه هدف مع یاب یدست یبرا

 . اسناد قابل معامله گر یو د یتجار اسناد ل یتنز( 1)

 یمالمؤسسات  موقت به  يهاوام. (37) ماده

ماده  .  1 مقررات  از  بند  ( 33) صرانظر  م« 1» ،  ژاپن  بانک  سا   هابانک )   یمالمؤسسات    یبرا  تواند ی ،   ری و 

 «2» ، بند  (2) شده در ماده    موارد مشخص   ر ی ها و سا سپرده ]   ره ی اعالیت اخذ سپرده و غ  ر ی درگ مؤسسات  

مؤسسات   ری و ساها  بانک   و   [ انداز پس   ی ها سپرده   ر ی و سا{  1971،  34ها }ماده شماره.  سپرده   مه ی قانون ب

)که   نهی کاببه دستور  شده    مشخص  یمال  یتجار   ی نهادها  ری ( و سا ؛تجارت   نی در انتقال وجوه در ح   ری درگ 

اراهم   قه یبدون وث   ی ها (، وام شودی م  دهی نام   ره« ی و غ  ی مال  مؤسساتتحت عنوان »  یجمع   طوربه پس    نی از ا 

خواهد بود.   نهی کاب و تا سقف سررسید تعیین شده توسط  )کمبود( وجوه    یبا کسر   برابر کند که مقدار آن  

که زمان  غ  ی مالمؤسسات    هر  و  ب ر ی غ   طور به   ره ی مربوطه  تصادا   لی دله منتظره  خراب   یعلل  در   ی شامل 

 ، شدهاست   یها ضرور پرداخت   یوجوه موقت که برا   ی کسر  ک ی داده دچار    ک یپردازش الكترون   یها ستم ی س 
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 طوربه   ع، یصورت سر ه ب   ی ممكن است در صورت عدم پوشش کسر آنها    اعالیت  ات ی موجب آن عمل  ه و ب 

که بانک   است   نی ا یی مشروط به  هاپرداخت چنین    .شود ی پرداخت م   چنین وجوهی   متوقف شود،  یجد 

 است.  یضرور  یمال مؤسسات  ن ی روان وجوه ب ه ی تسو   تی تثب   یمساعده برا   نی دهد ا  ص ی تشخ

و    ریوزبه نخست  ریخأبدون ت  دی را اراهم کرد، با  یمقررشده در بند قبل  ی هاکه وام  یبانک ژاپن زمان.  2

 گزارش دهد.  مالیه  ریوز

 یمال نظام ثبات  حفظ به کنندهکمک تيفعال. (38) ماده

  ی دهند، مثل موارد   صیتشخ  یضروری  حفظ ثبات نظام مال   یکه برا  یزمان  مالیه  ر یو وز  ریوزنخست.  1

  یا دیگر قوانین و قواعد   ( 1981،  59)قانون شماره  قانون بانكداری  (  5-75)  ماده با مشورت برمبنای    که  

از بانک ژاپن    توانند می  جادشود، یا  است  ممكن   ی در حفظ ثبات نظام مال   ی دهند مشكيت جد  صیتشخ

بر  که  ی  مال مؤسسات    یوام برا  همانند ارائه  ی حفظ ثبات نظام مال  یبرا  الزم   اقدامات  تاکنند    درخواست

 اجرا کند.   ،مطرح شده است را (75-5)مبنای مشورت ماده 

است،    مشخص شده  ی که در بند قبل   یصورت به  مالیه  ریو وز  ریوزنخست  یکه درخواست ازسو  ی زمان.  2

پرداخت  کند، که شامل    اجرارا    ی حفظ ثبات نظام مال   یالزم برا اقدامات تواندیمطرح شود، بانک ژاپن م 

، بند  (33)شده در ماده    خص بر اعالیت مشخاص، در پاسخ به درخواست مذکور، عيوه  طی وام تحت شرا

 است. «1»

 

 سلند ي ا .  8

 وام   ياعطا .(19) ماده

ی  هابانک به  در راستای اجرای اقدامات سیاست پولی و حفظ ثبات مالی    تواندیم  سلندیا  ی مرکز  بانک 

از    ،مرکزی  با بانک  ای انجام معاميت سپرده  یمجاز برا  یاعتبارمؤسسات    انداز و ی پسهابانک تجاری،  

اعتبار اعطا    داند،یکه بانک معتبر م  یاقهیو در برابر وث  یگریبه روش د  ایاوراق بهادار و    دیخر  قیطر

  ن یقوان دیبا  ی. بانک مرکزردیگ  رتصو یخارج  ارز  ا ی یداخل پول  با تواندیم  یمعاميت اعتبار نی. ادینما

 . دینما می پاراگراف تنظ نیدر مورد معاميت خود طبق ا ی ق ی دق 

زمان   یی استثنا  طی شرا  در مرکز  یو  بانک  برا  ی که  را  به س   ی آن  اعتماد    ی داخل  ی مال   ستم یحفظ 

  د یدارند، صادر نما  ی نگی که مشكيت نقد  یاعتبار مؤسسات    یرا برا  یی هاضمانت  تواندیم   داند، یم   یضرور

از    ریغبه  یاقهیخاص و در برابر وث  طیتحت شراقبل،  از موارد مندرج در پاراگراف    ریغ  راهایی  وام  ایو  

مجوز موضوع   .دیشده توسط بانک، اعطا نما  نییتع  طی شرا  ریتحت سا  ای  ،قبلموارد مندرج در پاراگراف  

حداقل نسبت کفایت سرمایه    تأمین  منظوربهاعتباری  مؤسسات    این پاراگراف شامل پرداخت تسهیيت به

 نیست.

 شود. ذ میهای وی اتخا مقامقائمتصمیم مربوط به پاراگراف دوم توسط رئیس کل و 
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های پاراگراف اعطای وام  درخصوصبانک مرکزی موظف است وزیر مسئول امور اقتصادی و مالی را 

 دوم، مطلع کند. 

 

 ي مالز .  9

 یافتادن ثبات مال خطربه  سکير کاهش اي  يري. قدرت جلوگ(32) ماده

ی که  سك ی کاهش هر ر  ای   ی ریبا هدف جلوگ  تواندیبانک م ،  (31ماده )  قرار گراتن  ر یأث( بدون تحت ت1)

 :متوجه ثبات مالی است

 کند؛   تأمین ینگی نقد یهر مؤسسه مال  یالف( برا

  س یتأس   ی شعب خارج از کشور مؤسسات مال  ا یوابسته    های شرکت  یبرا  ی نگی نقد  تأمین   منظوربهب(  

 قرارداد ام ا کند؛   یمرکز یها بانک  ریبا سا ،یدر مالز شده

دهد   صیبانک تشخ  ایخود را از دست بدهد    اتی ادامه ح  تیقابل یکه هر مؤسسه مال یج( در صورت 

 :تواندی، مخود را از دست بدهد اتیادامه ح  ت یمؤسسه قابل این احتمال وجود دارد که  که

مال   منتشر  ایهیسرما  یابزارها  ریسا  ای سهام  .  1 مؤسسه  آن  توسط  خر  یشده    ا ی  ،کند   ی داریرا 

 . ردیآن را بپذ تیمسئول

بند  »د«  شده توسط بانک طبق بخش    جاد ی ا  یسهام  هایشرکت  ا ی  ی مؤسسات مال  ریسا  یبرا  .2

  ریسا  ایسهام و    ها،یبده  ها،ییاز اعالیت، دارا  یبخش   ای اراهم کند تا همه    یمنابع مال  ( 48)ماده    «1»

 ا یکنند؛    یداریآن مؤسسه را خر ایهیسرما یابزارها

  ها ییاز اعالیت، دارا  ی بخش  ا یبانک اعيم کند، همه    ی رسم  ه ی، در نشر(32)ماده    « 2»طبق بند    .3

  کی منتشر شده توسط آن مؤسسه به    گرید  ای هیهر ابزار سرما  ا یاز سهام    یبخش   ا ی همه    ا ی  ها، یبده   ای

  ا ی  گرید   یمؤسسه مال   ک ی ،  (48)ماده    «1» بند  »د«  توسط بانک طبق بخش    شده   جاد ی ا  یشرکت سهام 

 محول شود.  ،یگریهر شخص د

(1Aاجرا ) محول کردن    ریآن قرارداد، تحت تأث  نیتوسط طرا   ی قرارداد مال ک ی   یمفاد قراردادها  ی

منتشر    گرید  ای هیهر ابزار سرما  ا یاز سهام    ی بخش  ا یهمه    ا ی   ها،یبده  ا ی  هاییاز اعالیت، دارا  ی بخش   ا یهمه  

 .ردگییقرار نم   (32)  ماده  « 3»بند »ج« بخش   «و3»شده توسط آن مؤسسه طبق بخش 

  تواند ی( م1A)مورد نظر پاراگراف  ی، مؤسسه مال (2)ماده    «1»در بند    «ی»مؤسسه مال   فیبا وجود تعر  (2)

مقام   چی ه ا ی تحت نظارت بانک  ا یاست  ی دیگریکه تحت نظارت هر مقام نظارت ی شامل هر مؤسسه مال 

 باشد.  نیز ست ین گرید  ینظارت
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 ( 32)ماده   «1»بند »ب« و »الف«  يهاتحت بخش ی نگ ي. کمک نقد(34) ماده

طبق    هایاز روش  ی كی به    تواندیم   ( 32)ماده    «1»بند  »ب«  و  »اف«  یهاتحت بخش  ی نگی نقد  های کمک 

 شود: تأمین ر یز بداند. طیکه بانک مناسب شرا  یضوابط و مقررات

 که بانک معتبر بداند؛  ی اوراقی در ازا یمال  تأمینالف( 

 ؛ یمؤسسه مال هایییدارا دیتعهد به خر ا ی د یب( خر

 ؛ یمؤسسه مال هایییدارا ی بانک در ازا های ییمبادله دارا  ای  یج( وام دادن به مؤسسه مال 

 ؛ یپرداخت خسارت مؤسسه مال  ا ید( ضمانت 

 . که بانک مناسب بداند  یگرید بات ی( هر ترتعه

 

 ه ي ترک .  10

 ي بانک مرکز ی اصل اراتيو اخت  في. وظا(4) ماده

 است:  ریز شرحبه یبانک مرکز یاصل  ارات ی و اخت فیوظا

 است: ریز شرحبه ی بانک مرکز یاصل  ارات یاخت .2

اعتبار    یمربوط به اعطا  اتیدهنده، عململجأ قرض  نیآخر  عنوانبهموظف است    ی بانک مرکز  ع(ه

 ببرد.  ش پی را ها بانک  به

 ره يمدهيئت  اراتيو اخت في. وظا(22) ماده

 است: ریز شرحبههیئت مدیره  ارات ی و اخت فیوظا

 (.40)( ماده  2( و )1) های مسائل ذکر شده در پاراگراف درخصوص  یریگمیتصم ع(ه

 ي و اعتبار ی بانک در مسائل پول اراتيو اخت في. وظا(40) ماده

م-1 بانک  قرض  نیآخر  عنوان به  تواندیالف(  ب  منظوربه،  دهندهملجأ  ان  نیاز  مشكيت  در    ی بردن 

  ی مقابله با کمبودها  منظوربه  ای  و  دهد  قرار  الشعاعتحت  یمال  یکارکرد مؤثر بازارها  تواندمی  که  هاپرداخت

نقد  اختيل س  ی نگیموقت  وثا  ستمی که موجب  برابر  در  روزانه    ی، ااتی در  قیپرداخت شود،    ا ی اعتبارات 

 پرداخت کند.   یبانك  ستمی روز« به س انی»پا

و    تیو عدم قطع  یبانك   یهاحساببرداشت از    ی ریگشتاب  ل یدلکه به  یی هابانک به    تواندی( بانک م ج

اطم بانك   نانیاقدان  نظام  قطع  یدر  عدم  معرض  نااطم  ت یدر  گراته  ینان یو  که    یزانمی  به  اند، قرار 

ورشكستگ   صتخصی  اعتبار   شود،  داده  پوشش  هاحساباز    یناگهان  هایبرداشت صورت  در    ی دهد. 

بانک مرکز  یی هابانک  ا  ی که  به   نیطبق    ک ی  عنوانبه  د بای  بانک  است،   داده  صتخصی  اعتبارآنها    ماده 

 شود.   میبانک ورشكسته سه  هایییو سود متعلق به آن، در دارا  یاعتبار پرداخت  زانمی  به  ممتاز  دهندهوام
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 ی ل ي ش .  11

 را دارد که: ارياخت نيبانک ا ،ی حفظ ثبات بخش مال  منظوربه .(36) ماده

شرا1 در  دشوار  مالی  مؤسسات  وها  بانک   به  ،یاضطرار  طی.  با  موقت    ی ناش  یهایکه  کمبود  از 

 روزه اعتبار اعطا کند.  90بازه حداکثر  یرو هستند، براهروب ی نگینقد

از آن    ش یو پ  یبانک مرکزهیئت مدیره    یاع ا  تیمصوبه اکثر  ازمندیمدت زمان مزبور ن  دیتمد

درخواست اعتبار را منوط به نظارت    تأیید  تواندیم   یاست. بانک مرکز  مالی  مؤسسات  وها  بانک   درخواست

رعا مد  یبرخ  تیبر  درخواست  یمال  تیریقواعد  ا  طشرای  در .  کند  کنندهتوسط  در  شده    ر یز  نیاشاره 

همچن  پاراگراف، نهادها  تواندیم   ن یبانک  و  مؤسسات  ابزارها  یاز  سبد    یاعتبار   یمزبور،  و 

 .دیرا مطالبه نما   شانیگذارهیسرما

، 120طبق مقررات بخش    مالی   مؤسسات   وها  بانک   اعتبارات از  ااتی در  ا ی   ،اعتبارات به  اعطای .  2

 . یقانون بانكدار 2پاراگراف   129و بخش  4پاراگراف 

بدون   رش یو پذ  ی از قانون بانكدار  15از عنوان    2  رعنوان زی  در   ذکرشده  نامه . مشارکت در توااق 3

 ها یاز بده یبخشش بخش اریو ضوابط آن، ضمن داشتن اخت طی شرا تیمحدود

 

 نروژ .  12

 هابانک از يريگسپرده /اعتبار ياعطا 1- 3 بخش

 تواند با شرایط مشخصی در صورت نیاز و در شرایط خاص اعتبار اعطا کند.بانک مرکزی می  .4

اعتباری وثایق کاای مطالبه کند.    .5 ازای هرگونه  باید در  به بانک مرکزی  باید مقررات مربوط  بانک 

 وثیقه را مشخص کند.

 ]قانون نسخ شده[ها بانک اعتبار به ياعطا. (19) ماده

  د،ی اعطا نما  ی نقد  هایوام  انداز،پس  یهابانک و    یتجار  یهابانک   ها،بنگاه  ریبه سا  تواندیم  مرکزی  بانک 

 . اعطا کند واعتبار د ینما جادیسپرده ا

اعتبارات  نیقوان  دیبا  مرکزی  بانک  به کنترل حجم  را    طیبهره و شرا  هاینرخ  ،مربوط  بازپرداخت 

 . دینما نییتع لی نرخ تنز تواندیم  و کرده  م یتنظ

 . د ی خاص اعتبار اعطا نما   ط ی تحت شرا   تواند ی م   مرکزی   شده باشد، بانک   رو ه روب   ی خاص   ط ی که با شرا   ی زمان 

در    ی قانون قرارداد مال   (45)براساس ماده    رندهیوام گ   ژهیبه موااقت و  الزاماین شرایط خاص،    در

گسترش اعتبار مطابق با    ای   تیدر ارتباط با اقدامات حما  ی بانک مرکز  ی ادعاها  ن یت م  ای مورد انتقال  

 شود.یبخش، اعمال نم نیا
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 ]قانون نسخ شده[ی ربانكيغ ي. اعتبار به و سپرده از نهادها(22) ماده

اعطا    ی از بانک در بخش مال  ریغ   ییانواع اعتبار را به نهادها  ریوام و سا  تواند یخاص بانک م  ط یشرا  در

 .شودیم ن ییتوسط بانک تع یاعتبار ن یمربوط به چن ط ی. شرادینما

  ن یمربوط به چن  طی شرا  شود.  راتهیاز بانک پذ   ریغ  ییاز نهادها  تواندیها مخاص، سپرده  ط یشرا  در

 .شودمی  نییتوسط بانک تعهایی سپرده

در مورد    ی قانون قرارداد مال  (45)براساس ماده    رندهیگوام  ژهیالزام به موااقت و  این شرایط خاص، در  

ماده،    نیگسترش اعتبار طبق ا  ای  تیدر ارتباط با اقدامات حما  یبانک مرکز  یادعاها  نیت م  ای انتقال  

 شود.یاعمال نم

 

 . آمريكا 13

 عضو هاياضطراري به گروهی از بانک 1اعتبارات .10A بخش

 اعتبار پرداخت به]غيرفدرال [رزرو  هايبانک  اختيار .1

توانند به های رزرو می مدیره بانک مرکزی هر یک از بانک هیئت    ع و   5در صورت اخذ موااقت حداقل  

های ع و بیشتر از بانک یا    5کند، به گروهی متشكل از  مدیره آن بانک رزرو تعیین می هیئت    مقداری که

های الزم مالكان مستقل داشته و تحت کنترل اشخاص مستقل هستند و رویه آنها    در منطقه خود که اکثر 

های الزم امكان دسترسی به اعتبارات عادی بخش دلیل نداشتن دارایی تعریف شده را طی کرده باشند و به 

ها در هر گروه از از بانک  اقدام نمایند. تعهدات هریک  رنسبت به پرداخت اعتبا )ب( این قانون را ندارند 10

های گروه باشد. اگر نسبت های بانک کل تعهدات هر گروه باید معادل سهم سپرده آن بانک از کل سپرده 

های آن منطقه باشد، های بانک درصد سپرده   10های بانک متقاضی دریاات این اعتبار حداقل معادل  سپرده 

توانند های گروه می های ع و نیز اعطا شود. بانک تواند به گروهی با تعداد کمتر از بانک بارات می این اعت

اما قبل از توزیع الزم است یک   ، اند بین گروه توزیع کنند نحوی که خود توااق کرده اعتبار دریااتی را به 

اعتبارات را پرداخت کرد باید نرخ   تراستی ثبت شده و اعتبار در آن سپرده شود. هر بانک ادرالی که این

 ای حداقل یک درصد باالتر از نرخ بهره پنجره تنزل در زمان اعطای اعتبار را منظور کند.بهره 

 عضو  هايبانک از هريکاعتبارات به . 10B بخش

 الف( کليات 

توانند  مرکزی میمدیره بانک  هیئت    هریک از بانک رزرو ادرال تحت قواعد و مقررات تعریف شده توسط

با سررسید  بنا به در خواست هریک از بانک  قی که بانک رزرو  ی ماهه با وثا  4های ع و اعتبارات نهایتاً 

 بخواهد، پرداخت کند. 

 

1. Advances 
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هیئت    های رزرو ادرال، تحت قواعد و مقررات تعریف شده توسطرغم موارد اوق، هریک از بانک علی

مدیره تعیین  هیئت  های ع و اعتباراتی با سررسیدی که هریک از بانک تواند به مدیره بانک مرکزی، می

پرداخت کند. این اعتبارات باید نرخ    1،خانواده  4های رهنی محل اقامات یک تا  کند و با وثیقه واممی

 در آن بانک رزرو ادرال در تاریخ پرداخت آن اعتبار. مؤثرترین نرخ تنزیل ای معادل پایینبهره 

 دودسازي اعتباراتمح( ب

یک  مانده هیچ اعتباری به هیچ  2استثنای موارد موضوع پاراگراف  به  . بازپرداخت  دوره  محدودسازي  .1

 120های رزرو ادرال نباید در طول هر یک از بانک پذیر با سرمایه ناکاای توسط هیچسپردهمؤسسات  از

 روز مثبت باشد.  60روز بیش از 

 سسه:ؤم 2برآمده از پايايی استثنائات .2

 : کلیات. اگر (الف

ادرال مربوطه پیش  .1 بانكی  نهاد  تأییدیه  صورت بهتر  رئیس  ادرال  مكتوب  بانک رزرو  به  را  ای 

 د،بر پایایی ارسال کن مربوطه مبنی

از هیئت    .2 هریک  بر  نظارت  انجام  از  پس  رئیسسپردهمؤسسات    مدیره  و  مدیره هیئت    پذیر 

روزه از زمان دریاات    60درال ارسال کند، محدودیت  اسسه به بانک رزرو  ؤبر پایایی ممبنیای  تأییدیه

 تأییدیه مذکور اعمال نخواهد شد.

بر اعيم وصول تأییدیه مكتوب  مازاد مبتنی  روزه  60روزه برای دوره    60تمدید مهلت. تمدید مهلت    (ب

 ر تمدید.موضوع پاراگراف الف توسط بانک رزرو ادرال برای هر با

قابل تفویض نیست. اختیار رئیس نهاد هریک از نهادهای ادرال  مؤسسات    اختیار صدور تأییدیه پایایی   ج(

 صدور تأییدیه مكتوب پایایی موضوع این ماده نباید به شخص دیگری تفویض شود.  درخصوص

تأییدیه موضوع این پذیر با سرمایه ناکاای که مواق به اخذ سپرده مؤسسه، 1رغم حكم پاراگراف علی  د(

روز داشته    120روز مثبت در هر    60تواند مانده اعتبار بیش از  ماده نشده به موجب حكم این پارگراف می

 مربوطه به شكل زیر راتار کند:  مؤسسهمدیره بانک تصمیم بگیرد که با هیئت  باشد اگر

 این ماده در نظر بگیرد.   3با سرمایه شدیداً ناکاای موضوع پارگراف    مؤسسه   عنوان به سسه مربوطه را  ؤ . م 1

 در نظر بگیرد.  3پاراگراف «1-»الفاعتبار موضوع جزء  عنوان به. اعتبار پرداختی را 2

 ناکافی  شدت  ب سرمايه با پذير سپردهمؤسسات  به اعتبار اعطاي .3

 :بخش اين احكام سايربا وجود  (الف

 ،پذیر با سرمایه به شدت ناکاای سپردهمؤسسات  هر یک از درخصوص  (1

 

1. which are secured by mortgage loans covering a one-to-four family residence.  

2. Viability Exception 
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مانده و تقاضای  مزبور با مانده بدون بازپرداخت باقیمؤسسات    هر اعتباری که ذیل این بخش به .1

 با سرمایه به شدت ناکاای واصل شده باشد.  مؤسسهبه  مؤسسهروز پس از تبدیل   5سسه تا ؤم

 1.مزبور پس از پایان آن دوره پرداخت شودمؤسسات  هر اعتبار جدیدی که به .2

روزه، صندوق بیمه سپرده شرکت بیمه سپرده ادرال موظف است زیانی معادل    5پس از پایان دوره   (2

زیان مازاد وارد شده    درخصوص مدیره بانک مرکزی هیئت    مربوطه شناسایی نماید.  مؤسسه زیان انحيل  

 به شرکت بیمه سپرده ادرال بدون توجه به دوره اعتبار یا وثائق پشتوانه اعتبارات مسئول است.

مدیره ذیل پاراگراف )الف( نباید از کمترین میزان موارد  هیئت    مسئولیت   .مازاد  زيان  بر  محدوديت  (ب

 زیر اراتر برود:

روزه موضوع   5میزان زیانی که به موجب اازایش میزان وام پرداخت شده بدون وثیقه پس از دوره    .1

 مدیره ایجاد شده است. هیئت  پاراگراف )الف( توسط

   (.الف )روزه موضوع پاراگراف  5بهره دریااتی از میزان مازاد اعتبار پرداختی پس از دوره  .2

مدیره بانک مرکزی موظف است تعهدات خود بابت  ئت  هی   .مرکزي  بانک  توسط  تعهدات   پرداخت   (ج

 را به شرکت بیمه سپرده ادرال بپردازد.( الف)پاراگراف  

گونه زیان مازاد و تعهدات ایجاد شده از محل پاراگراف  مدیره موظف است هرهیئت    .دهی گزارش  (د

 گزارش کند. ماه پس از ایجاد تعهد به کنگره  6ربط نهایتاً تا  و دالیل ذی (الف)

قانون، هیچ  .اعتبار  پرداخت  به  تعهد  عدم .4 این  بانک به موجب  از  و  یک  تعهد  ادرال  های رزرو 

 پذیر را ندارند. سپردهمؤسسات    یک از الزامی برای پرداخت، اازایش، تمدید یا امهال اعتبار یا تنزیل به هیچ

 

 . چين 14

های تجاری  اجرای سیاست پولی اقت اء کند به بانک تواند در صورتیكه  بانک خلق چین می  -( 28)ماده  

را تعیین نماید. در هر صورت سقف سررسید وام نباید  وام اعطاء نموده و میزان، سررسید و نرخ بهره آن

 از یكسال تجاوز کند. 

 

  

 

1. any advance under this section to such institution is outstanding without payment having been 

demanded as of the end of the 5-day period beginning on the date the institution becomes a critically 

undercapitalized depository institution 
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 ی قانون ر يذخا نييتع نهيکشورها در زم قوانين (م

 ارمنستان .  1

 ي بانک مرکز رهيمد ئتيه اراتياخت. (20)ماده 

 : دیبا ی بانک مرکز رهیمد تئهی

 کند.   ن یرا مع  هابانک  یقانون ر یذخاتودیع و ضوابط  طی ( مراحل، شراد

 هابانک ی قانون ر يذخا. (37) ماده

شود را برحسب   ی نگهدار  یدر بانک مرکزها  بانک   توسط  د یکه با  یقانون  ری ذخا  زان یم  دی با  یبانک مرکز.  1

و    ی ریگرهیذخ   ی روندها  ن یکند و همچن   ن ییتع   ها یبده  ر یانداز و ساو پس  ی دارید  ی هازمان، سپرده

 کند.   فیاستفاده از آن را تعر

باید .  2 اعال  ییهابانک   یبرا  ی كسانی   یقانون  یریگرهی روند ذخ  بانک مرکزی    ی كسانی  ی بانك  یها تیکه 

   اعمال کند. های مختلفتوسط بانک  كسانی ی هایبده یبراهمچنین روند یكسانی  تعیین نماید؛ دارند

  م یرمق یغ ی خارج  ی هابانک شعب  یرا برا  یاژهیو یقانون  ریذخا تأمینروند  کی  تواندیم ی بانک مرکز. 3

  كسان ی  ییهابانک   نیشعب چن  یتمام   یبرا  دی کند که با  نییارمنستان تع  ی جمهور  یاعال در درون مرزها

 باشد.  

  ذخایر ر قانونی و همچنین میزان بهره پرداختی بر روی  یمیزان ذخا  دیبا   یبانک مرکز  رهیمدهیئت    .4

 مازاد را تعیین نماید. 

بندبهره    یهانرخ  میزان این  باموضوع  اعال   ییهابانک   یتمام   یبرا  دی ،  دارند و    كسانی   یهاتیکه 

 باشد.   بدون تفاوتآنها  كسان ی  یهایبده یبرا

 

 جان ي آذربا .  2

 یپول است يس يابزارها. (29) ماده

 : دشواستفاده  یپول  است یس یاجرا  یبرا دیبا ریابزار ز .29-1

 .یاعتبار مؤسسات  یبرا ازیمورد ن ی قانون  ریذخا  نییتع .29 -  1-3

 ی قانون ريذخا نييتع. (32) ماده

  صورتبه  دیبا  ریکند. ذخا  یقانون  ریذخا  ی را ملزم به نگهدار  یاعتبار مؤسسات    دیبا  یبانک مرکز  .32-1

  د ی با  یبانک مرکز  مدیره   هیئتشود.    ینگهدار  یسپرده باشد و در بانک مرکز  ه یمتناسب با پا  یدرصد 

 کند.   نییرا تع  یقانون ر یذخا یقواعد و روند محاسبه و نگهدار 

  یبرا دیبا ی کنند، بانک مرکز ت یرا رعا یقانون  ریذخا ن ینتوانند ا یات اعتبارسس ؤکه م ی درمواقع .32-2
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مد   یاعتبار مؤسسات    نیچن قانون جمهور  رانیو  متعاقب  ادارا  جانیآذربا  یآنها،  تخلفات  مورد    ، یدر 

 کند.  نییو مجازات تع ی ادار یهامهیجر

 

 گرجستان .  3

 مرکزي بانک  رهيمد ئتيه اراتي. اخت(9) ماده

 ژه؛یو ر یذخا معرای ( د

 ی قانون ريحداقل ذخا.  (29) ماده

  یتجار  یهابانک   یرا برا  یقانون  ریحداقل ذخا  نییتع  اری اخت  پس از مشورت با کمیته،  بانک مرکزی  . 1

  م ی تصم  براساس دارد و  را  شده    از وجوه جذب   ی ن یدرصد مع  صورت به  ،ی ربانكیغ   پذیرسپرده  ی و نهادها

 باشد. یآن الزام  ینگهدار تواندیبانک مرکزی م 

مرکزی  . 2 کمیته،  بانک  مشورت  ذخا  دیبا  با  ن  ندیاار  ،یقانون  ریقواعد  و  آنها  تطابق  و   ز یمحاسبه 

از قاعده    یتخط   یبرا  مهیعنوان جرهب  ینقد  مهیکند. جر  ن یینقض آن تع  ی( براSanction)  ییهامهیجر

 .شودیگرجستان  منتقل م   یشده به بودجه دولت  ن ییتع یقانون ریذخا

 ی که رو  ردیبگ  می تصم  تواندیبانک مرکزی م  رد، یدر بانک مرکزی قرار گ  یقانون  ریاگر حداقل ذخا  . 3

 بهره پرداخت کند.  یقانون ریذخا

 

 افغانستان .  4

 هابانک ی قانون ري. ذخا(64) ماده

  ری)ذخا  ایسپردهحداقل    د، ی را مكلف نماها  بانک   تواندیخود م   یپول   استیس   یدر اجرا  یبانک مرکز.  1

مقدار، نوع   براساسها را  سپرده  ن یحداقل ا  زان یم  ی . بانک مرکزنگهداری کنند  یبانک مرکز( در  یقانون

ساسپرده  دی سررس  ای و  شده  استقراض  وجوه  مرکز  ییهایبده   ریها،  بانک  طبق    د،بدان  یضرور  یکه 

ها  بانک   همه   یبرا  یاز انواع بده  ی بندهر طبقه  یبرا  یقانون  ریذخا  زانی. مدینمایم   ن ییمقررات مربوطه تع

 . است كسانی

متوسط    براساسآن    زان یشود و م  ی نگهدار  ی پول   ی هاسپرده  ر یسا  ا ی   ینقد  صورت به  د یبا  ی قانون  ریذخا.  2

  ی . بانک مرکز شودیمشخص م   کند،یم  ن ییطبق مقررات تع  یکه بانک مرکزای  دوره  یط  ریروزانه ذخا

 ها سود پرداخت کند.سپرده نیا یخود رو  ص یبنابر تشخ تواندیم

  ی خ یتار  شود،یبر آن اعمال م  یرات ییتغ  ای  شوندیم  نییتع  یقانون  ریکه به موجب آن ذخا  در مورد قبلی.  3

 شود.   نیمع دیبا زیکنند، ن یرویآن پ  د یجد زان یم ای  دی جد رهیذخ  از باید ها بانک  که

 ی قانون ريذخا  تأمين. تخلف از (65) ماده

  ی ورزند، بانک مرکز  یخوددار   ( 64)مندرج در ماده   یقانون  ر یحداقل ذخا تأمین از  ها  بانک   که   ی صورت در
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ا  ی کسر  زانیم   ی بر رو  تواندیم تا زمان جبران  بانک  که مقدار آن طبق    ی امهیجر  ، یکسر  نی سپرده 

 . دیاعمال نما شود،یم ن ییتع ی مقررات بانک مرکز

 

 عراق .  5

 ی قانون ري. ذخا(29) ماده

سپرده   یرا ملزم به نگهدار ها بانک  ،یبا مقرراتگذار یپول  استیس یاجرابرای   دیعراق با ی. بانک مرکز1

مرکز  ای بانک  نزد  نقد  ا  یپول  میزان    باید  ریذخا  ن یکند.  تعبه  مرکز  ن ییحداقل  بانک  توسط    یشده 

  ی بانک مرکز  که   ی ادوره  ی روز، ط   ان یدر پا  ر یسطح ذخا  ن یانگیحداقل مقدار از م   ن ی. اشوند  ینگهدار

،  هابانک  یها سپرده د یسررس  ایوابسته به اندازه، نوع  یقانون ر ی. مقدار ذخادی آیدست مبه کند،یم  نییتع

هرگز  ها  بانک   کرده است.  نییتع  یاست که بانک مرکز  ییهایبده  ریگراته شده و سا  یها مبالغ قرض

  ی تمام  یبرا   یقانون  ری. مقدار ذخاکنند  1مورد نیاز، اضااه برداشت  ذخایر  تأمین  منظوربه  سنتندیمجاز ن

 آن بهره پرداخت شود .  یرو تواندیبوده و م  كسانی  ی هر نوع از بده یو براها بانک 

  یرا نگهدار  ی شده توسط بانک مرکز  نییتع   یقانون  رهیکه مقدار ذخ  ییهابانک بر    تواندیم   ی. بانک مرکز2

است    یتا زمان  ی هینرخ تنب   نیکند، ا  لیتحم  یه ینرخ بهره تنب  ،یقانون  ریذخا   یکسر  زانیم   ینكردند، رو

 برطرف شود.  ی کسر  نیکه ا

 

 وزلند ي ن .  6

 حكمی در این رابطه وجود ندارد.

 

 ژاپن .  7

 مديره هيئت  اراتياخت. (15) ماده

 شود: ی ریگمی تصم مدیرههیئت  توسط  دی با یو ارز یکنترل پول در حوزه ریز  موضوعات

،  (4)شده در ماده  موضوعات مشخص  گریو د  ه یپا  خ ی، تاریقانون  ره یحذف نسبت ذخ  ا ی  ر ییتغ  ن، ییتع.  3

 . (1957سال  135 شماره ها )مصوبهسپرده یقانون ره یاز قانون نظام ذخ «1»بند 

 

 سلند ي ا .  8

 ی قانون ريذخا  حداقل .(23) ماده

(  ینزد خود )بانک مرکز ی سپرده قانون تودیعرا ملزم به   ی تواند مؤسسات اعتبارمی سلند ی ا ی مرکز بانک 

 

1. Over Draft 
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  ش یاز اازا  یبخش  یگذارعهیرا ملزم به ود  ی را دارد مؤسسات اعتبار  اریاخت  نیا  یبانک مرکز  نیکند. همچن

  ن یدر بانک کند، مشروط بر ا  رهیحساب ذخ   کی در    سکی منابع در معرض ر  ا ی  ی ااتی درهای  در سپرده

شده در    نیی شده است، از حداکثر مقدار تع  یگذارعهیملزم به ود  یکه مؤسسه اعتبار  یکه مجموع مبلغ

  مشترك   ی گذارهیسرماهای  تواند صندوقمی  ی عيوه، بانک مرکزپاراگراف تجاوز نكند. به  ن یجمله اول ا

(Mutual Fundرا ملزم به نگهدار )بانک کند.  ی هاحساب ر د رهیذخ  ی 

قانون، ازجمله    ن یمندرج در اهای  رهیذخ   ی قواعد مربوط به نگهدار  اتیموظف است جزئ  ی مرکز  بانک 

توانند متناسب با نوع مؤسسات  می  نیقوان  نیکند. ا  ن ییشوند را تعمی  كه کدام مؤسسات مشمول آننیا

  یرا برا  یتفاوت م  یریگرهیذخ   طیشرا  ،یاات ی درهای  و نوع سپرده  یگذارهیسرماهای  و صندوق  یاعتبار

تحت نظارت    یریگ رهیذخهای  تیمحدود  ن ییدر تع  یبانک مرکز  زیآمضی تبعریکند. راتار غ  نییتعآنها  

 مؤسسات اثرگذار نباشد.   یرقابت   ینسب  گاهیبر جا قیطر ن یتا از ا رد یگمی قرار

 

 ي مالز .  9

 یپول استيس اتيعمل  ي. اجرا(26) ماده

 :یبانک مرکز ی پول استی س ات یعمل  ی اجرا منظوربه . 2

 کند.  ااتی در یقانون  رهیذخ  عنوانبهرا   یمبلغ  یاز هر مؤسسه مال  تواندیم  (ج

 برای دریاات ذخیره قانونی شرایط زیر باید برقرار باشد: . 3

 ی که در این قانون بیان شده است. قانون ریمقدار ذخا ن ییو ضوابط تع ط یشرا (الف

که عدم پرداخت   یهر روز   یازا )به   یپرداخت  یدهم درصد از کسر ک یاز    تواندی که نم  یا مه یجر   (ب 

 .کند ی الزام اعمال م  نی ا   تی که بر هرگونه عدم رعا   یگر ی ( د می)تحر   تی هر محدود   ای باشد    شتریتداوم دارد( ب 

 نحو زیر است.  شود بهپرداختی که بر روی آن جریمه وضع می کسری  (ج

  ا یبه آن پرداخت شود؛    دی که با  ی است بازده  ی هماناسيم   یمؤسسه مال   ک کسری پرداختی ی  (الف

شده    ینگهدار  ریبه ذخا  دیکه با  ی استابهرههمان    گرید   یهر مؤسسه مال پرداختی برای    کسری   (ب 

 پرداخت شود.

 

 . ترکيه 10

 ره يمدهيئت  اراتياخت  و فيوظا  .(22) ماده

 است: ریز شرحبههیئت مدیره  ارات ی اخت و فیوظا

  ات ی و عمل   ی بازار باز، ارز خارج  اتی عمل  حوزه  در   از ی ن  مورد  مقررات   و   اصول  و  ندها ابار  نییتع ج(  

  یقانون  ریپرداخت، ذخاشی مجدد و نرخ بهره پ  ل یاروش، تنزشیپ  اتیمجدد و عمل  لیتنز  ه،یاسكناس پا

 .کشور  یخارج  ریذخا و طي  تیریمد ،ی پول  است یس  یابزارها و اتیعمل  ریو سا یو الزامات نقدشوندگ 
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 . شيلی 11

 مقرراتگذاري حجم پول و اعتبار در گردش 

 ( 34)ماده 

 گری حجم پول و اعتبار در گردش بانک مرکزی اختیارات زیر را دارد: تنظیم منظوربه

سپرده .2 با  متناسب  قانونی  ذخیره  نسبت  برای    تعیین  تعهدات  و  هابانک و  مالی  نهادهای   ،

 کند. انداز در چارچوبی که بانک تعیین میپس و وامهای تعاونی

 است.هیئت مدیره  ی استفاده از اختیار اوق مستلزم اکثریت آرا

اسكناس و مسكوك پول رایج، سپرده نزد بانک مرکزی یا ارز   صورتبهذخایر موضوع این ماده باید 

ها موضوع ماده  های خارجی بین المللی باشد. ضمانت سپردهخارجی دارای پذیرش عمومی در بازار ارز

 بخشی از ذخایر خواهد بود. (36)

باشد.   نرخ ذخیره قانونی تعیین شده توسط بانک مرکزی باید برای تعهدات مختلف بانک استاندارد 

نوع سپرده یا تعهد، سهم از کل تعهدات، ارزهای مختلف،    براساس ی  ی تواند بدون نیاز به حكم ق ابانک می

 تواند نرخ متقاوتی تعیین کند.مالی، تاریخ تأسیس می مؤسسهشرایط 

طور متوسط بیشتر  ها و تعهدات دیداری بهتحت هر شرایطی نسبت ذخیره قانونی نباید برای سپرده

 درصد باشد.   20ها و تعهدات بیشتر از درصد و برای سایر سپرده 40 از

 داری ذخیره قانونی بیشتر از محدوده اوق وضع نماید. های خزانه تواند برای سپردهبانک می

 

 . نروژ 12

 هابانکگيري از اعطاي اعتبار/ سپرده 1- 3بخش 

رسیدن به هدف بانكداری مرکزی از اشخاصی که نزد بانک مرکزی   منظوربهتواند  بانک مرکزی می .3

 حساب دارند حداقل سپرده قانونی دریاات کند.

 

 . آمريكا 13

 مديره بانک مرکزي  هيئت  اختيارات -11 بخش

 تعليق ذخيره قانونی  (ج

تمدید    تعلیق ذخیره قانونی موضوع این قانون، برای مدت زمانی حداکثر سی روز که در هر صورت و با 

 کند.روز تجاوز نمی 50تعلیق از 
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 . چين 14

 تواند از ابزارهای سیاست پولی زیر استفاده کند:برای اجرای سیاست پولی بانک خلق چین می   - (23) ماده  

 الزام نهادهاي مالی به توديع سپرده به ميزان نسبت تعيين شده  .7

 گیری در خصوص نرخ بهره مبنای بانک مرکزی تصمیم .8

 تمهید خدمات تنزیل برای نهادهای مالی بانكی که در نزد بانک خلق چین حساب دارند  .9

 های تجاری ارائه وام به بانک  .10

ارز   .11 قرضه مالی،  اوراق  بهادار دولتی،  اوراق  قرضه دولت مرکزی و سایر  اوراق  خرید و اروش 

 خارجی در بازار باز 

 سایر ابزارهای سیاست پولی تعیین شده توسط هیات دولت.  .12

برای بانک خلق چین می را  ارآیندهایی  و  پولی شرایط مشخص  اجرای سیاست  منظور  به  تواند 

 استفاده از ابزارهای سیاست پولی لیست شده در پارگراف قبلی در نظر بگیرد.
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 بودن دولت  کارگزارو  بانكداردر زمينه قوانين کشورها  (ن

 . ارمنستان 1

 ي. اهداف بانک مرکز (5)ماده 

 :دی شده است، با حیقانون تصر ن یکه در ا  لیدر انجام اهداف ذ  یبانک مرکز. 2

 دولت اجرا کند،   یرا برا ی خدمات بانك (الف

 سپرده و اعتبار  اتي. عمل (9) ماده

پول   ا ی)درام(    یدار را بر حسب پول داخلمدت   یها سپرده   ای   ی دارید   یها سپرده   تواندی م  ی. بانک مرکز 1

ارمنستان   ی جمهور  ی دولت  ی نهادها   ی برا   را منحصرًا  ی كی زی ا   ی ها یی ممكن است دارا  ا ی قبول کند    ی خارج

و  یالملل ن یب  یو اعتبار  ی مال یهاسازمان  ،ی خارج یکشورها   یها بانک  ر ی و سا  یمرکز  یها بانک ، هابانک و 

 ی سپرده نگهدار   عنوانبه نهادها    ری از سا  ی بانک مرکز  ره ی مدهیئت    میارد و با تصم ه موارد منحصرب   یدر برخ 

 را تملک و استفاده کنند.   یكی ز ی ا  ی ها یی ها و دارا سپرده   نی ا آنها    اریو اخت   تی کند و ممكن است با رضا 

ها،  از دولت  نیهمچن  یخارج   یالملل نیب  یها از سازمان  تواندیبه اهدااش م   یابی دست  یبرا  ی. بانک مرکز2

 .ردیوام بگ ای کشورها قرض   ریسا ااته یتوسعه یهابانک  ری و سا یخارج  ی مرکز یهابانک 

 به دولت  ی . خدمات بانك(30) ماده

دولت    یشده، برا  بیان  نیکه در قوان  یصورتبهرا    یخدمات بانك   نهیهز  اات ی بدون در  دیبا  یمرکز  بانک 

 انجام دهد. 

 ی. کارگزار مال(32) ماده

 عمل کند:  ریموارد ز یارمنستان برا یدولت جمهور  یعامل مال  عنوانبه دی با یمرکز بانک 

،  ی دولت   های دستگاهمنتشر شده توسط    یاوراق بهادار دولت   ریو سا  یثبت و انتقال بده  ص، یتخص  (الف

بر  عيوه  مربوط به اوراق بهادار اوق؛  ثابت  ی هاپرداخت  ریسا  ا یاصل و سود،    ریپرداخت مقاد  ن یو همچن

بهادار بدهنگهداری    یبرا  گذار مرکزیسپرده  عنوانبه  دیبا  نیا   های منتشرشده توسط سازمان  یاوراق 

 عمل کند.   ی تدول

  ی و خارج  ی داخل   ی عموم  یدولت و خدمات مربوط به بده   مربوط به بودجه  یها انجام تراکنش  ( ب

 پرداخت،  یهاتراکنش ریانجام سا ن یو همچن

 نباشد.    یکه در ت اد با اهداف بانک مرکز یی هاتراکنش ری. انجام ساج
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 جان ي آذربا .  2

 با دولت  ي روابط بانک مرکز ي. مبنا(15) ماده

  ی کارگزار مال   ک ی  عنوانبه  تواندیم  یباشد. بانک مرکز  جانیبانک دولت آذربا  دیبا  یبانک مرکز  .15-2

 عمل کند.   جان یآذربا

 بانک دولت  عنوانبه ي . بانک مرکز(17) ماده

 . دهد ارائه  را    دولت  خزانه   ی هاحساب خدمات مربوط به    دی ، با قوه مجریه تحت توااق با    ی بانک مرکز   . 17-1

دار را از دولت  مدت  ی هاسپرده  د یبا  یالزم باشد، بانک مرکز  یپول  استیس   یاجرا  یجا که براهر  .17-2

 کند.    ااتی مربوطه توااق شده است، در ییکه با مقام اجرا ی طیتحت شرا

مرکز  .17-3 و ،  جانیآذربا  ی جمهور  ی دولت  ینهادها   یبرا  یبانك   ی هاحساب  تواندیم  ی بانک    دولت 

 دولت ارائه کند.   یابودجهریغ  یمال  هایصندوق  همچنین

 دولت  ی کارگزار مال عنوانبه ي . بانک مرکز(19) ماده

را    ی مال   یکارگزار  ف یوظا  تواندیم   ی مرکز  بانک  اجراتوااق صورت  براساسدولت  مقامات  با    یی گراته 

  د یخر  قیدولت را از طر  ی هایبده  تواندیم   ی بانک مرکز  ، یکارگزار مال   کی   عنوانبهمربوطه انجام دهد.  

  یمورد  طوربه  یمال   ات یعمل  ریانجام سا  نی مربوط به آن و همچن   اتی عمل ریدولت و انجام سا  یاوراق بده

 کند.    تأمیناست، که در قانون مشخص شده  یبیترتو به

 يبانک مرکز اتيها و عمل. تراکنش(54) ماده

  ی کشورها  ی و مقامات پول  یمرکز  یهابانک ها،  را به دولت  ی خدمات بانك  تواندیم   یبانک مرکز  .54-5

از آنهاست،    یع و  جان یآذربا   یجمهور  ای   یکه بانک مرکز  ی الملل نیب  ی هاسازمان  ن یو همچن  ی خارج

 ارائه دهد.

 

 گرجستان .  3

 ی. بانكدار و کارگزار مال(41) ماده

 .کندیم فا یدولت گرجستان را ا ی بانک مرکزی نقش بانكدار و کارگزار مال. 1

 پذيري سپردهناظر به  في. وظا(43) ماده

مرکزی  1 بانک  است.  بپذ  مالیه وزارت    یدارخزانه  یهاسپرده  موظف  را    عنوان بهو    ردیگرجستان 

کند.    اقدام  یخدمات مال  ریحساب و ارائه سا ااتتاح، یپول وجوه انتشار و  رشیپذنسبت به ، پذیریسپرده

نسبت    ،باال  یهاحسابشده در    مبالغ سپرده   تاسقفاست    موظف  ، یبراساس اسناد پرداخت  مرکزی،بانک  

 ها سود پرداخت کند. سپرده  این به تواندی. بانک مرکزی منماید اقدام  به پرداخت به دولت 

شده توسط بانک    نییتع  ط یطبق شرا  که  دهد   اجازه  یمال مؤسسات    ریسا   به  تواندی. بانک مرکزی م 2
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 .رندیرا بپذ داریخزانه های سپردهمرکزی 

 یکارگزار مال ک ي في. وظا(44) ماده

 انجام دهد: یدولت   نهادهای یرا برا ینقش کارگزار مال  تواندیمرکزی م بانک، ریزهای  حوزهدر 

( شامل ایفای  یدولت   مؤسسات )آنها    شده توسط  منتشر   ی بده  یابزارها  کارگزاری مسائل مربوط به.  1

 مرتبط؛  یادار  امور ریسا  ایوجوه  و  مالكیت انتقال کارگزار  به شنق 

 بهادار؛ اوراق یها روپرداخت  ری. پرداخت اصل، بهره، و سا2

 آنها؛ ی هاحساب. انجام پرداخت از 3

 .  رکزیبانک م فی مسائل سازگار با وظا  ری. سا4

 

 افغانستان .  4

 ی. بانكدار، مشاور و کارگزار مال(76)ماده 

  ی دولت مؤسسات    دولت و ادارات و  یبانكدار، مشاور و کارگزار مال  عنوانبهمكلف است    یبانک مرکز  .1

جهت    م یرمستق یغ   ای   می طور مستق به به  تواندینم   یعمل کند. بانک مرکز  ،مالیه   ریشده توسط وز  نییتع

 .  دی نما اعطا  یااغانستان  خدمات مال  ی دولتمؤسسات  از ادارات و ی كی  ای منااع دولت  تأمین

  بانک مرکزی  اهدافکه شامل موضوعات مرتبط با  ای به مجلس  الیحه  قبل از ارائه هر  دیبا  یبانک مرکز  .2

 .  نمایدمشورت  مالیه ریوز ا ب ،های آن خواهد بودحیطه صيحیتامور در  ر یسا ای

  . دیمشورت نما  ی با بانک مرکز  ،دولت   ندهیبودجه سال آ  هیهنگام ته  ههرسال  موظف است   مالیه  ریوز  .3

  مالیه   ریبه وز  بودجهرتبط با  م  یو اقتصاد  یمورد مسائل مال  در مكتوبی  گزارش مكلف است  یبانک مرکز

 ارائه دهد.

 ی. مشورت و گزارش در مورد استقراض بخش عموم(77)ماده 

  ی در طول سال مال  یبخش عموم   یو خارج  ی هر سال درباره برنامه استقراض داخلمالیه مكلف است    ریوز

مقاد  ندهیآ شامل  شرا  ریکه  و  قرارداد  در  چن  طی مندرج  ضوابط  بانک    باشد،یم  یی هااستقراض  نیو  با 

با  خود را    1ی مكلفند معاميت استقراض  یدولت مؤسسات    ادارات و   ر یدولت و سا  . دیمشورت نما  یمرکز

 .ندی نما گزارش شود، تعیین می طبق مقررات مربوطهجزئیاتی که 

 دار دولت  و خزانه پذيرسپرده. (78) ماده

  . ردیبپذ  را  مالیهتوسط وزارت    شده  نییتع  ی دولت   هایو دستگاه  دولت   یهاسپرده  تواندیم   یبانک مرکز  .1

را نگهداری    هاحساب  ،و پرداخت  ااتیوجوه را در  موظف است  دولت،  پذیرسپرده  عنوانبهبانک مرکزی  

مال   ر یو سا  کرده اراهم    یخدمات  را  موجودی .  دی نمامربوط  تا سقف  بانک مرکزی موظف است صرااً 
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  با  تواندیم   یبانک مرکزی دولتی، دستورهای پرداخت مربوط به اشخاص دولتی را انجام دهد.  هاحساب

 . ها موااقت کندسپرده نیا بهپرداخت بهره 

ماده    نیا  «1»مندرج در بند    ی هاسپرده  اات ی مجوز در  ی مال مؤسسات    ری به سا  تواند یم  ی بانک مرکز  .2

 .دی اعطا نما کند،یم  نییکه تع  یط یرا طبق شرا

 یعنوان کارگزار مال. عمل به(79) ماده

وز  تواندیم  یمرکز  بانک  موااقت  مال  عنوانبه  مالیه  ریبا  و سا  یهاحساب  ی کارگزار  و   ری دولت    ادارات 

 را انجام دهد:  ری ز ی هاتیاعال  یدولت مؤسسات  

 ، ثبت و انتقال آنها ،مربوطهتوسط مراجع  منتشره شدهاوراق قرضه  یابیبازار .1

 ، اوراق بهادار دولتی ی هانهیهز ریبهره، کارمزد و سا ،پرداخت اصل .2

 ، ینزد بانک مرکز یهاحساب انجام خدمات پرداخت .3

 سازگار باشد.  ی بانک مرکز ی اصل فیکه با اهداف و وظا  یامور ریسا یاجرا .4

 

 عراق .  5

 . اقدامات از طرف دولت (25) ماده

 خود قرار دهد: نیرا ام  ی بانک مرکز ریدر موارد ز  تواندیدولت م .1

 ،دولت  یهاحساب ی نگهدار (الف

 ، یکارگزار مال  عنوانبهدولت    یو خارج  ی داخل  یهااستقراض تیریمشارکت و مد (ب

  ی المللنیمؤسسات ب  ا یکشورها    ریح ور در مذاکرات با سا  ایکارگزاران دولت و    ریمشارکت با سا   (ج

 ،آن از دولت و با مجوز  یندگ یبه نما ی و مال ی مسائل پول یبر رو

عمل  ( د نرخ  ی مال   ات یانجام    ر یسا  ا ی و    ی خارج   ی ارزها  اتیها، عملسپرده  درخصوص بازار  های  به 

  نیب  ی المللنیب  ی مال   یها موااقتنامه  منتج ازتوااقات    ی سازادهی پ  ن یبر پرداخت و همچنیمبتن  ات ی عمل

 : نكهیمشروط بر ا یخارج  ی هادولت و طرف

 ،ردیعملكرد را بپذ نیا ی در راستا  یتمام اقدامات و تعهدات بانک مرکز تیمسئول د یدولت با .1

  ا ی  می تعهدات )مستق  ایالزامات    جادیانجام دهد که موجب ا   ی مال  اتی عمل چی ه  دینبا   یبانک مرکز  .2

 ،دولت شود  یبرا ی( مال می رمستق یغ

  ی و مال  یپول   ی او نهاده  یالملل نیب  یدر نهادها   تیع و  جهیمحوله به کشور درنت  فیانجام وظا  ع(ه

 ، کندیکه دولت مشخص م یدر چارچوب

ماده    نیا  ل یذ  ی خدمات، مخارج مربوط به اقدامات بانک مرکز  نهیروش جبران هز براساس  دی دولت با.  2

 را جبران کند. 
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 وزلند ي ن .  6

 ( 2019 اصالحيه در شده  نسخ)ماده  دولت   ی وکار بانك. کسب(34) ماده

از   یبخش  ا یتمام  ر،یبا وز ی اطبق توااقنامه تواندی، بانک م1989سال  یعموم ه ی. با توجه به قانون مال1

 . ردیعهده گدولت را به  یبانك وکار کسب

 مجاز سازد. یانجام خدمات بانك  یبرا نهیبانک را به درخواست هز تواندیم ی توااق  نی. چن2

 

 ژاپن .  7

 روزانه اقدامات. (33) ماده

 را انجام دهد:   ریزاقدامات  تواندیم  ، بانک ژاپن(1)در ماده  شدهنیبه هدف مع یاب یدست یبرا

 . یریپذ. سپرده5

 ی. پرداخت وام به دولت مل(34) ماده

اشاره شد،    یاز ماده قبل   «1»که در بند    اقداماتیبر  عيوه  تواندیژاپن، م  یبانک مرکز   عنوان بهژاپن،    بانک 

 :اقدامات زیر را نیز انجام دهد یبا دولت مل  در تعامل 

ای که توسط مجلس  اوراق بهادار دولت ملی در محدوده  1یسینورهی پذ. خرید )در عرضه اولیه( یا  3

 ، شودتعیین می

 .گرید ی اوراق بهادار مال ای 2ی مال  اسناد تأمین یسینورهی پذدر عرضه اولیه( یا  خرید ). 4

 يدارپول خزانه  مديريت.  (35) ماده

 کند.   ت ی ر ی و مقررات مد   ن ی قوان   چارچوب را در    ی دار پول خزانه   د ی ژاپن، با   ی بانک مرکز   عنوان به . بانک ژاپن،  1

که    ،یدارپول خزانه  تیریانجام امور مربوط به مد  یبرا  تواندیدهد م  صی. چنانچه بانک ژاپن الزم تشخ 2

 . انجام دهد  ، مشخص شده، «1»، بند  (33) بر آنچه در ماده عيوه یگرید  اقدامات در بند قبل اشاره شده،  

 یامور دولت مل  ت ير ي. مد(36) ماده

و   نیرا متناسب با قوان  یدولت مرکز  یو مال   یامور ارز  دیژاپن، با  یبانک مرکز  عنوانبه. بانک ژاپن،  1

 .ردیمقررات برعهده گ 

که به موجب   ، یدولت مل یو مال   ی انجام امور ارز  یبرا  تواندیدهد م   صی. چنانچه بانک ژاپن الزم تشخ 2

برعهده ، مشخص  «1»، بند  (33)بر آنچه در ماده  عيوه  یگرید  هایقدامابانک گذارده شده،    بند قبل 

 . انجام دهد شده،

با در    تواندیمشخص شده م   «1»که در بند    یدولت مرکز  ی و مال  یانجام امور ارز  ی. مخارج الزم برا3
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 بانک ژاپن باشد. و مقررات مربوطه برعهده نینظر گراتن قوان

 سلند ي ا .  8

 يدارخزانه به خدمات .(25) ماده

عهده  به  یدار خزانه  یرا برا  ی اعتبار، همه انواع خدمات بانك   یموظف است بجز اعطا سلندیا  ی مرکز  بانک 

  ی هاحسابدر    دیخزانه دولت باودی  جمو،  که مقت ای دیگری داشته باشد  خاص  طی. بجز در شراردیگ

 شود.  ینگهدار  یبانک مرکز

مشورت دهد و در    یخارج  اضشامل استقر  ،یدر همه موارد مربوط به ارز خارج  دیبا  یبانک مرکز

 .ردیعهده گ آن را به یخصوص، اجرانینامه )قرارداد( در اقتواا  کیصورت انعقاد 

 

 ي مالز .  9

 بانک فيو وظا   ی . مقاصد اصل(5) ماده

 بانک عبارتند از:    ی اصل فی. وظا2

 دولت عمل کند.  یبانكدار و عامل مال  ، یمشاور مال  عنوانبه . 1

 دولت  ی . بانكدار و کارگزار مال(69) ماده

 دولت، بانک ی مال ندهیبانكدار و نما عنوانبهخود  تی. در اعال 1

 ، داشته باشد ، شودیو پرداخت م ااتیرا که در ی دولت یها پول و کتاب  حساب د یالف( با

  ی طور عمومکه به  یمال   یابزارها  ری و ساخزانه    اسناد اوراق بهادار،    تیریانتشار و مد  تواند یب( م

 . ردیهده گعتوسط دولت صادر شده است را به

 . د ی نما   اات ی در   ی ، از دولت از دولت مبلغ « 1» مربوط به خدمات ارائه شده تحت بند    ی ها نه ی هز   ی برا   د ی . بانک نبا 2

 

 ه ي ترک .  10

 بانکی اساس اراتيو اخت  في. وظا(4)ماده 

 است: ریز شرحبهبانک  یاساس  ارات ی و اخت فیوظا

 بانک عبارتند از: یامشاوره ی اصل فیوظا .3

دار دولت باشد. رابطه بانک با دولت از  و خزانه ی کارگزار مال  ،یو اقتصاد یمشاور مال د یالف( بانک با

 کند، است. خود دولت و وزیری که انتخاب می قیطر

 به دولت ارائه دهد.   ی مال  ستمیدر مورد مسائل خواسته شده در رابطه با س   را   نظرات خود   دی ب( بانک با 

  ی مالمؤسسات    ر یو ساها  بانک   نظرات و مشاهدات خود را درباره   باید در صورت درخواست،ج( بانک  

مؤسسات    ها وو نظارت بر بنگاه  می مجاز در جهت تنظ  نهادهای و    ریوزنخست  توسط تواند  می  که   دی نما  انیب



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش   ______________________________________________________  
 

154 

 .استفاده گرددذکر شده 

 دار  و خزانه  ی کارگزار مال ،يو اقتصاد  ی مشاور مال عنوانبه. اقدام (41)ماده 

  استینظرات مربوط به س  دیمقام، بانک با  نیدولت باشد. در ا  یو اقتصاد   ی نهاد مشاوره مال  دیبانک با

 توسط دولت درخواست شده است، ارائه دهد.آنها  ی را که بررس ی و پول یاعتبار

 گردد.  ن ییدولت تع  یو اقتصاد  ی مال ی المللنیدولت در روابط ب  ی مال نده ینما  عنوانبه  تواندمیبانک  

 یهادستورالعمل   یکنترل ارز و اجرا   ، یانواع اوراق قرضه داخل   یتمام  یانجام خدمات مال   تواندی بانک م

. بانک رد ی عهده گ بر آن را به ی مبن  مات یتصم شود و  در قانون مشخص می و موارد مشابه که    ی تجارت خارج

 گردد.  بدهكار  دهد،مقام انجام    نی در ا   دی که با   یاتی عمل یاشخاص ثالث برا   به  تواندی نم 

  ی دار دولت، تمام امور خزانه یهاوصول و پرداخت ،یدارطبق درخواست اداره امور خزانه دی بانک با

که    یها را انجام دهد. عوارضو انواع پرداخت  یو خارج   ی خارج از کشور، انتقال پول داخل  ایدر داخل و  

 توسط بانک مشخص شود.  دیبا  شود یاعمال م  ات ی عمل نیبر ا

  صورت به  دیبا  یدارمتعلق به اداره امور خزانه  یهاو اصول مربوط به پرداخت بهره به سپردهها  هیرو

 گردد.  نییتع یدارمشترك توسط بانک و اداره امور خزانه

 

 ی ل ي ش .  11

 ( 34) ماده

 باشد که: را داشته ار یاخت  نیا دی پول در گردش و اعتبارات، بانک با یموجود یوضع مقررات برا منظوربه

اکثر  با و    یها سپرده  مدیره، هیئت    ی اع ا  ت یموااقت  و    ریسا  ا یخزانه کشور    ا ینهادها، اشخاص 

  ی هااز نرخ  د ینرخ آن نبا   رد، یمزبور بهره تعلق گ   ی هاکه به سپرده  ی. در مواردردیرا بپذ  ی دولت   یهاشرکت

 باشد.  شتریبازار ب جیرا

 ( 37) ماده

  ی و خارج   ی داخل  یبا مؤسسات مال   ، یکارگزار مال   عنوانبه  تواندیبانک م   ،ییدارا  ریصورت درخواست وز  در

منظور ممكن   نیا یکه با اهدااش سازگار باشد، مشارکت کند. برا  یاقرارداد منعقد کند و در هر مبادله

 باشد.  از یمورد ن یی ارمان اجرا  ک ی است صدور 

  درخصوص باشد که    قدرت را داشته   ن ی ا   د ی کارگزار دولت، با   عنوان به   تش ی با استفاده از ظرا   ی مرکز   بانک 

 عمل آورد. دولت هرگونه اقدام الزم را به   م ی رمستق ی و غ   م ی مستق   ی ها ی بازپرداخت اصل و سود بده 

قدرت را داشته باشد که از   نیا  دیبا  ی اشاره شده در پاراگراف قبل، بانک مرکز  ت یاستفاده از ظرا   با

آن    ی خارج  ی عموم  می رمستق یو غ   م یمستق  یها یساختار بده  رییتغ   ایو    لیتبد  درخصوصطرف دولت  

  شود، یم   ابي  ییتوسط وزارت دارا  ییارمان اجرا  ک ی   قیکه از طر  جمهوررئیس  تأییدمذاکره کند. با  
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با بستانكاران قرارداد منعقد کند و    دیمربوط به هر معامله، با  یقانون  طی شرا  تیضمن رعا  یبانک مرکز

خودش   یی آور است که گوالزام  زانیدولت به همان م  یقراردادها برا  نیکند. ا  ییمزبور را اجرا  یقراردادها

 .ه استکردبانک قرارداد را ام ا   یجابه

وام  ی ل یدولت ش  ی هایااتی در  ه یکل و  از  اعطا شده  اعتبارات  و  اعطا  ا یها  در    ، یخارج   ی در شرف 

به    یبده  ی دهنده خارجتوسط وام  د یاز دولت ح ور دارد، با  ی ندگی به نما  یکه بانک مرکز  یی قراردادها

  منظوربهوام منعقد شده،    ی طبق قراردها  ها، یوصول  نیاز ا  ی بخش   ای اگر تمام    یشود، حت   ی دولت تلق 

 نگردد. زیخزانه دولت وارمصرف شود و به حساب  یبانک مرکز ی هاپروژه یمال  تأمین

با  در مال  یدارخزانه  قی از طر  دی هر مورد، دولت  برا  ی منابع  وام  یالزم  بانک    ییهابازپرداخت  که 

 کند.  تأمینکرده است را  ااتیدولت در نده ی نما عنوانبه یمرکز

 کند.   اات ی اجرت از دولت در   عنوان به را    ی مبلغ   تواند ی م   ی بخش، بانک مرکز   ن ی مفاد ا   ی اجرا   منظور به 

 ( 55) ماده

مورد    تواندیم  یمرکز  بانک  و  باشد  الزم  که  زمان  مدیره    یاع ا  تیاکثر  تأییدهر  گهیئت    رد، یقرار 

ها،  شرکت  ر یو سا ی دولت ی نهادها ر یو سا ی دارخزانه ،ی، مؤسسيت مال هابانک انجام معاميت با  منظوربه

 ااتتاح کند. ی حساب جارآنها  یبرا

انحصاربه  ی مرکز  بانک  شرا  ی طور  است  ااتتاح    ی عموم  ط یموظف  به    ی جار  ی هاحسابمربوط 

 .دی ذکرشده در پاراگراف قبل را اعيم نما

 ( 56) ماده

  ن ییتعهیئت مدیره  که توسط    ی طیتحت شرا  دهد، یکه انجام م   یات یعمل   ی را دارد در ازا  اریاخت  ن یا  بانک 

 کاال کند.   ایاوراق  صورتبه قهیوث ا یدرخواست ضمانت   شود،یم

 

 . نروژ 12

 يمرکز  دولت بانكدار 7- 3 بخش

بانک مرکزی موظف است خدمات مربوط به انتشار بدهی ملی و مدیریت بدهی و حساب واحد خزانه را 

ارائه دهد. همچنین بانک مرکزی موظف است پیرو درخواست وزیر خدمات مالی به دولت مرکزی و سایر  

 . نهادهای مستقل که کاميً در مالكیت دولت هستند، ارائه دهد

 

 . آمريكا 13

 داري خزانه وزير  اختيارات مصونيت. 10 بخش

هیچهیچ نباید  قانون  این  محتویات  از  قانونی  یک  اختیارات  از  نظارت،    مرتبط داری  خزانه  وزیریک  با 

  که اختیارات   در صورتی   .ببرد  بین   از  راادارات ذیل آن وزارتخانه  داری  خزانه  وزارتمدیریت و کنترل  
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باشند،  داری  خزانههای رزرو ادرال در قانون در تعارض با اختیارات وزیر  مرکزی و بانک مدیره بانک  هیئت  

 اختیار مربوطه به نفع نظارت و کنترل وزیر اجرایی خواهد شد.  

 دولتی هايسپرده. 15 بخش

 متحده   ایاالت مالی  عامل  و  پذیرسپرده  عنوانبه ادرال  رزرو هایبانک  (9

جهت به  وزیر  گیریبنا  بهداری  خزانه های  خزانه  صندوق  وجوه  وجوه  بازخرید    5استثنای  درصد 

شوند سپرده شود و بانک  های رزرو ادرال که توسط وزیر تعیین میتواند در بانک های بانكی، میاسكناس

عامل مالی ایاالت متحده عمل نماید. درآمدهای دولت یا هر بخشی مربوطه   عنوانبهمذکور موظف است  

 باید در بانک مذکور سپرده شود و برداشت از آن باید با صدور چک اتفاق بیفتد. 

 

 .چين 14

 بانک خلق چین موظف است خزانه دولت را مطابق قوانین و مقررات مدیریت کند.  . (24)ماده 

اوراق قرضه  ای دولت، اتتشار و بازپرداخت  تواند به نیابت از بخش مالیهبانک خلق چین می  . (25) ماده  

 دولت مرکزی و سایر ارواق قرضه ی دولتی به نهادهای مالی را مدیریت کند.
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 ی به دولت ده ی و مشورتده گزارشزمينه در  کشورها قوانين (س

 ارمنستان .  1

 ياهداف بانک مرکز . (5)ماده 

 :دی شده است، با حیقانون تصر ن یکه در ا  لیدر انجام اهداف ذ  یبانک مرکز. 2

 ،الف( ارائه خدمات بانكی به دولت

 . و مشاور دولت عمل کند یمال  کارگزار  عنوانبه( ب

 یدولت  يبا نهادها  يهمكار. (7) ماده

 کند.   ی ارمنستان همكار  ی جمهور یدولت  ی با نهادها د یبا فشیوظا ی اجرا نیدر ح   یبانک مرکز. 1

رئقائم  ا ی  سیرئ.  2 مرکز  س یمقام  برابه  د یبا  یبانک  منظم  مل   یطور  و    یجمهور  یمجلس  ارمنستان 

  ی که بانک مرکز  ییهااستیدر مورد س را    ازی مورد ن  حاتیو توض  هایسازآن، شفاف  یدائم   یهاتهی کم

 ارائه کند.   کند یدنبال م 

  ن ی دولت مشارکت کند، همچن  یو مال   یاقتصاد  یهابرنامه  سینوشیپ   هیته  ند یادر ار  د یبا  ی بانک مرکز.  3

  ی نیز کند. بانک مرکز  تیمطابق باشند، حما  یکه با اهداف بانک مرکز  یدر صورتآنها    یاز اجرا  دیبا

 بخواهد. ییبا دولت مشورت کند و از آن راهنما دی با یپول  است یس یهابرنامه سینوشی پ ه یهنگام ته

 مشاوره   .(31) ماده

در مورد مسائل    ی دولت با بانک مرکز  بودجه  سینوشی پ  ه یته  هنگام   دی بادولتی    های سازمان  ا ی   دولت

در    ،یو خارج  یداخل   یدولت شامل مسائل مربوط به استقراض بخش عموم   بودجه  سینوشیمرتبط با پ 

های اصلی)که در آینده  گیریجهتاهداف و    ن یو همچنآنها    طیضوابط و شرا  ر،یمقاد   ازجمله  منابع،مورد  

های خود را  نتیجه بررسی  دیبا   ی. بانک مرکزمشورت کند  شده  اتهوجوه قرض گر   باشند(به چه نحوی  

 سینوشیبه پ   دی با  یبانک مرکز  ی رسم  نظربه دولت ارسال کند.    رسمی   صورت به  موارد بررسی شدهدر  

شده    حیتصر  یارسال شود تا ميحظات مطابقت آن با روندها  یشده و به مجلس مل   مه یدولت ضم   بودجه

 .  ردیانجام پذ نیدر قوان

 

 جان ي آذربا .  2

 يبانک مرکز يی پاسخگو. (7) ماده

مرکز  رهیمدهیئت    سیرئ  .7-3 تهیه  دیبا  یبانک  آتیپیش  هنگام  بودجه سال  مل  نویس    یبه مجلس 

 رو مشورت بدهد. شیدر سال پ یپول  استیس  یدی کل  هایگیریدر مورد جهت جان ی آذربا یجمهور

 یدولت يهاو سازمان ي روابط متقابل بانک مرکز. (18) ماده

مرکز  .18-1 راشنهاداتیپ   تواندیم   یبانک  مورد جهت  ش  به    ی اقتصاد  است یس  یدیکل   یهادر  دولت 
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اجرا شامل  جان ی آذربا  یجمهور  مربوطه  ییمقامات  که  کند    ، یات مالی  –  ایبودجه  های سیاست  ارسال 

 دولت است.  ی و خارج ی داخل یها یبده تیریمد نحوهحجم و   ن همچنی و ای تعراه – ی متیق 

باید    یهاشامل دستورالعملپیشنهاد ارائه شده به مقامات اجرایی دولت و مجلس  که    یدر صورت   .18-2

در مورد بانک    ییهافیتكلآن پیشنهاد  (  ای و )  و نبایدی از نوع توصیه و یا عدم توصیه به انجام کاری باشد 

از ارسال به مقامات    ش یپ  دیبا  مربوطه  سینوشیباشد، پ  یبانكدار   یهاتی اعال   یا   و   ینظام بانكدار  ،یمرکز

 . ردیقرار گ ی نیزقانونگذار، مورد توااق بانک مرکز

 

 گرجستان .  3

 ی. بانكدار و کارگزار مال(41) ماده

گرجستان و دولت گرجستان در مورد تمام مسائل مربوط   جمهور رئیسبانک مرکزی موظف است به    .2

 مشاوره دهد. اراتش یخود و در چارچوب اخت تیاعال   طهیبه ح

 بودجه دولت گرجستان سينوشي. مشاوره در مورد پ(42) ماده

بودجه گرجستان را به پارلمان   سینوشیپ   راتییتغ ای سینوشیپ  نكهیگرجستان قبل از ا ییدارا ریوز .1

کند.    یزنیبودجه دولت گرجستان را   ی اصل  یبانک در مورد پارامترها  سی با رئ  دی گرجستان ارائه دهد، با

 پارامترها عبارتند از: 

 ، دولت  کل های ( حجم و ساختار درآمدالف

 ، ( حجم و ساختار مازاد بودجه دولت گرجستانب

 ، یمال های ییدر دارا ریی( تغج

 تار مخارج بودجه دولت گرجستان. ( ساخد

در    ی بخش دولت  ی برا  یو خارج   ی داخل  ی هامربوط به جذب وام  یهااطيعات برنامه  د یها بامشاوره  .2

به  . ازجملهردیرو را در نظر گ شیپ  ی سال مال و    رشیها، پذوام  زانیم  توااق در مورد  اطيعات مربوط 

به    دیدولت گرجستان با  ی و محل  یمورد انتظار وام است. ادارات مرکز  طیشراهمچنین  آنها و    صیتخص

 اطيع دهند.  شده عهده گراتهبه یبده یبانک مرکزی در مورد ابزارها

بودجه دولت گرجستان    ی اساس  ینظر خود در مورد پارامترها  د یبا  ها،یزنیپس از را   ، مرکزیبانک    سیرئ  .3

 کند. را به پارلمان و دولت گرجستان ارسال 

 

 افغانستان .  4

 ی. بانكدار، مشاور و کارگزار مال(76)ماده 

  ی دولت مؤسسات    دولت و ادارات و  یبانكدار، مشاور و کارگزار مال  عنوانبهمكلف است    یبانک مرکز  .1
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جهت    م یرمستق یغ   ای   می طور مستق به به  تواندینم   یعمل کند. بانک مرکز  ،مالیه   ریشده توسط وز  نییتع

 .  دینما اعطا ی ااغانستان خدمات مال ی دولتمؤسسات  از ادارات و ی كی  ای منااع دولت  تأمین

ارائه هر  د یبا  ی بانک مرکز  .2 از  به مجلس  الیحه  قبل  با اهداف  ای  بانک    که شامل موضوعات مرتبط 

 .  نمایدمشورت  مالیه  ریوز  اب ،های آن خواهد بودحیطه صيحیتامور در  ریسا  ای مرکزی

  . دیمشورت نما  ی با بانک مرکز  ، دولت  ندهیبودجه سال آ  ه یهنگام ته  ه هر سال  موظف است   مالیه   ریوز  .3

  مالیه   ریبه وز  رتبط با بودجهم  یو اقتصاد  یمورد مسائل مال  در مكتوبی  گزارش مكلف است  یبانک مرکز

 ارائه دهد.

 ی. مشورت و گزارش در مورد استقراض بخش عموم(77)ماده 

  ی در طول سال مال  یبخش عموم   یو خارج  ی هر سال درباره برنامه استقراض داخلمالیه مكلف است    ریوز

  ی با بانک مرکز  ،است  ییهااستقراض  نیو ضوابط چن  طی مندرج در قرارداد و شرا  ریکه شامل مقاد  ندهیآ

با جزئیاتی  خود را    1ی مكلفند معاميت استقراض  ی دولتمؤسسات    ادارات و  ریدولت و سا  .دیمشورت نما

 .ندینما گزارش شود، تعیین می طبق مقررات مربوطهکه 

 

 عراق .  5

 مشاور دولت  عنوانبه يبانک مرکز  فيوظا .(4) ماده

ا و همان  ( 3)به اهداف اشاره شده در ماده    ی ابیدر دست  یبانک مرکز  فیوظا  .1 قانون    نیطور که در 

 : از است عبارت شده  بیتصو

 .4به دولت طبق بخش  ی مشاور مال عنوانبهارائه خدمات  (د

 ره يمدهيئت  في و وظا اراتياخت .(16) ماده

در چارچوب    د یباهیئت مدیره  ،  (3)اهداف اشاره شده در ماده    ر یو سا  هی با نظارت بر اهداف اول   همزمان

 قانون:   نیا ی هاتیمحدود

به دولت را مطابق با   یبانكدار، مشاور و کارگزار مال   ک ی  عنوانبهخدمات    ضوابط مربوط به ارائه  ع(ه

 کند.  ن ییتع 4بخش 

 مشاوره به دولت .  (24) ماده

که توسط    ی در جلسات  ، یدولت  ی مقام رسم  کیدر صورت درخواست    توانندیها م مقامقائمو    سیرئ.  2

  ، یبانک مرکز  تیشرکت کنند و در حدود صيح   یبانک مرکز  ندهینما  عنوانبه  شود،یداده م   بیدولت ترت

 به دولت مشاوره و اطيعات دهند.

 

 

1. Borrowing Transaction 
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 وزلند ي ن .  6

 سياست پولی هاي منظم دربارهگزارشج(. 15) ماده

 )یا بیشتر در صورت نیاز(: سال  در  بار 4 حداقل است  موظف مرکزی بانک  (1

 ، دهد ارائه وزیر  به را  پولی سیاست گزارش .1

 . دهد قرار  مرکزی  بانک  سایتوب بر را  گزارش  از اینسخه .2

تأیید گزارش توسط کمیته    وزیر  به  گزارش   ارائه  از   قبل   است  موظف  مرکزی   بانک   کل   رئیس (2 از 

 سیاست پولی اطمینان حاصل کند.

 هر گزارش موضوع این بند باید:  (3

 ، عملیاتی را مشخص کندرویكرد کمیته سیاست پولی برای نیل به اهداف   .1

 ، اتخاذ آن رویكرد را تبیین کند درخصوصدالیل کمیته  .2

 تمامی اطيعات مربوط مندرج در منشور سیاست پولی را در بر داشته باشد.  .3

 های موضوع این ماده به موجب این حكم باید به مجلس ارسال شود.تمامی گزارش (4

 پولی سياست اجراي و   تنظيم درخصوص تر بلندمدت هايگزارش. د( 15ماده )

  و  ارزیابی  مورد   را   پولی  سیاست   اجرای  و  تنظیم   بار یک   سال  5  هر  حداقل  است  موظف  مرکزی   بانک  (1

 .)یا بیشتر در صورت نیاز(دهد  قرار  بررسی

 بانک مرکزی موظف است:  (2

 و   تنظیم  انجامپولی را در اسرع وقت پس از    سیاست  پولی  سیاست  اجرای  و  تنظیمگزارش   .1

 . به وزیر ارائه دهد پولی   سیاست اجرای

 . سایت بانک مرکزی قرار دهدای از گزارش را بر وبنسخه .2

نویس این گزارش مشورت کند  رئیس کل بانک مرکزی موظف است با کمیته سیاست پولی بر پیش (3

 نظر قرار دهد.  های کمیته را مد و کامنت

 . باشد   دربرداشته   را   پولی   سیاست   منشور   در   مندرج   مربوط   اطيعات   تمامی هر گزارش موضوع این بند باید   (4

 های موضوع این ماده به موجب این حكم باید به مجلس ارسال شود.تمامی گزارش (5

 یبخش مال  ی استي. مشاوره س(33) ماده

در امور مربوط به  الزم باشد، موظف است در هر زمانی که  مرکزی بانکدر صورت درخواست وزیر،  .1

 مشورت دهد. ریبه وز ،وظایف بانک مرکزی

 . نسخ شده .2

های بانک به وزیر تواند در هر زمانی و در ارتباط با هر موضوعی در چارچوب مسئولیتبانک می .3

 مشاوره دهد.
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 . ژاپن 7

 رابطه با دولت  .(4) ماده

  ی سیاستگذار  یکل   یاز اجزا  یجزئ  یو ارز  یموضوع که کنترل پول   نیبا در نظر گراتن ا  دی ژاپن با  بانک 

  ی با آن تبادل نظر نموده تا کنترل پول   ی کاا   زانیبا دولت برقرار کرده و به م  ک ی نزد  است، رابطه  ی اقتصاد

 . اشندصورت متقابل سازگار بدولت به ی اقتصاد یهااستی ضع سابانک و مو یو ارز

 مديرههيئت   جلسات در  دولت  نماينده شرکت .(19) ماده

اقتصادی و سیاست .4 امور  وزیر  یا  مالیه  به  مالی می  وزیر  نیاز در جلسات مربوط  توانند در صورت 

طرف وزارت  ای از  مدیره شرکت کرده و نظرات خود را بیان کنند یا نمایندههیئت    کنترل پولی و ارزی 

 مالیه یا کابینه برای شرکت و بیان نظرات تعیین کنند. 

در    هایی توانند پیشنهادمیآنها    وزیر مالیه یا وزیر امور اقتصادی و سیاست مالی یا نمایندگان رسمی .5

یا تقاضا کنند رأی پولی و ارزی ارسال کنند  بر روی پیشنهادحوزه کنترل  مطرح شده در    هایگیری 

 نترل پولی و ارزی تا جلسه بعد به تعویق بیفتد.جلسه در حوزه ک 

مدیره باید راجع به همراهی یا عدم همراهی با  هیئت    در صورت درخواست تعویق پاراگراف قبلی، .6

 گیری نماید.ت، تصمیمئهای هیدرخواست مطرح شده طبق رویه

 یاتيعمل  يروندها شرح  .(45) ماده

  ن ی. ادیارائه نما ریوزو نخست ییدارا ریرا آماده ساخته و به وز ی اتیعمل  یروندها  شرح دی بانک ژاپن با .1

 شود.  تیرعا زین روندها ن یا رییدر زمان تغ  دیامر با

با  یاتی عمل  یروندها  شرح  .2 به آن اشاره شد  شده توسط    نییشامل موارد تع  دیکه در پاراگراف قبل 

 وام اشاره دارند، شود.  یکه به اعطا  یازجمله موارد نه، یکاب

 

 سلند ي ا .  8

 يدارخزانه به خدمت .(25) ماده

مشورت دهد و در صورت    ی خارج   اض شامل استقر  ، یدر همه موارد مربوط به ارز خارج   دی با  ی بانک مرکز

 .ردیعهده گ آن را به یخصوص، اجرانینامه )قرارداد( در اقتواا  کی انعقاد 

 ي مالز .  9

 بانک فيو وظا   ی . مقاصد اصل(5) ماده

 بانک عبارتند از:  ی اصل فی. وظا2

 دولت عمل کند. ی مال کارگزاربانكدار و  ، یمشاور مال عنوان به (ط
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 دولت   کاگزار عنوانبهعمل  ی کل  طوربهمشاوره به دولت و . (70) ماده

رئ1 تصو  مقامقائمهر    ای  سی.  تصو  ای  ر،یوز  بیبا  با  بانک  سرپرست  براساس   تواندیم  س،یرئ  بیهر 

  ت یمشاور اعال  عنوانبهمنصوب شده توسط دولت    ونیسی کم  ای   تهی ع و هر کم  عنوانبهدرخواست دولت،  

 . دینما ق یتحق  ی از مالز جخار ای  یدر مالز جی پول را ای  یبانك  ،ی مال ،یدر مورد هر مسئله پول   ای نموده،

 و تخصص بانک باشد:  ت یقانون و در صيح  نیکه مناسب و سازگار با اهداف و مقررات ا ی . درمواقع2

  ی ضرور  یکه بانک آن را در جهت منااع اقتصاد   یهنگام   ا یبراساس درخواست دولت    دی الف( بانک با

 کند؛ ارائه  ه یتوص یبه دولت در امور اقتصاد داند،یم

بانک م اقتصاد  مؤثر  تهیکم ، در هر  ع و  عنوانبهبراساس درخواست دولت،    تواندیب(  امور    ی بر 

 ، دینما تیاعال  ،یمالز

  ا یدولت در تمام مبادالت، مذاکرات    نده ینما  عنوانبهبراساس درخواست دولت،    تواندیج( بانک م

که دولت آن را    یمقامات خارج از مالز  ا یبا هر دولت    یاقتصاد  ای و    یارز   ،یبانك   ، یمال  ، یمعاميت پول

 ، دی کرده باشد، عمل نما  تأیید ا ی ی بانی پشت

  نده ی نما عنوانبهبانک و دولت،  نیو ضوابط مورد توااق ب طیتحت شرا یطور کلبه تواندید( بانک م 

 . دینما  تیدولت اعال 

 

 ه ي ترک .  10

 ی اساس اراتيو اخت  في. وظا(4) ماده

 است: ریز شرحبهبانک  یاساس  ارات ی و اخت فیوظا

 بانک عبارتند از: ایمشاوره ی اصل فیوظا .3

از  دار دولت باشد. رابطه بانک با دولت و خزانه ی مال کارگزار  ،یو اقتصاد یمشاور مال د ی( بانک باالف

 کند. طریق دولت و یا وزیری است که دولت آن را به بانک مرکزی معرای می

 را به دولت ارائه دهد.  یمال  ستم ی نظرات خود در مورد مسائل خواسته شده در رابطه با س  دی ( بانک با ب 

  که   د ینما  انی ب  یمال مؤسسات    ریو ساها  بانک   درباره   را  نظرات و مشاهدات خود   تواندی( بانک م ج

ه  ذکر شدمؤسسات    ها وو نظارت بر بنگاه  م یمجاز در جهت تنظ  نهادهایو    ریوزنخست  یتواند برامی

 مناسب باشد.

 دار  و خزانه  ی مال کارگزار ،يو اقتصاد  ی مشاور مال عنوانبه. اقدام (41) ماده

  است ینظرات مربوط به  س  دی مقام، بانک با  نیدولت باشد. در ا  یو اقتصاد   ی مشاوره مال  نهاد   د یبا  بانک 

 ارائه دهد. توسط دولت درخواست شده است،آنها  بررسی  که  ی راو پول یاعتبار

 گردد.   ن یی دولت تع   ی و اقتصاد   ی مال   ی الملل ن ی دولت در روابط ب   ی مال   نده ی نما   عنوان به ممكن است    بانک 
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مال  تواندیم  بانک  خدمات  داخل  یتمام   یانجام  قرضه  اوراق  اجرا  ،یانواع  و  ارز   یکنترل 

بر آن را  یمبن   ماتیتصم   ا یخاص    نیمشابه مرتبط با قوان  ات ی با عمل  ای   یتجارت خارج   یها دستورالعمل

نم ردیعهده گبه بانک  برا  تواندی.  ثالث  با  یاتی عمل   یتوسط اشخاص  ا  دی که  م  نیدر  انجام    دهد، یمقام 

 مسئول گردد. 

  ی دار دولت، تمام امور خزانه یهاوصول و پرداخت ،یدارطبق درخواست اداره امور خزانه دی با بانک 

که    یها را انجام دهد. عوارضو انواع پرداخت  یو خارج   ی خارج از کشور، انتقال پول داخل  ایدر داخل و  

 توسط بانک مشخص شود.  دیبا  شود یاعمال م  ات ی عمل نیبر ا

  صورت به  دیبا  یدارمتعلق به اداره امور خزانه  یهاو اصول مربوط به پرداخت بهره به سپردهها  هیرو

 گردد.  نییتع یدارمشترك توسط بانک و اداره امور خزانه

 

 ی ل ي ش .  11

 ( 4) ماده

که توسط بانک و    یعموم   یی و مقررات اجرا  هااستیو مجلس سنا را از س جمهور رئیس  د یبا  یمرکز  بانک 

در صورت در خواست   ب، یترت  نهمی  به.  کند  آگاه  اند،و منتشر شده  نی تدو  فشی انجام وظا  ی در راستا

 دهد.  شاورهمرتبط است، به او م فشی که به وظا  ییهانهیدر تمام زم  د یبا ی ، بانک مرکزجمهوررئیس

 

 . نروژ 12

 ي مرکز بانک ی مشورت نقش 5-1 بخش

  ارسال   ی و  به  اظهارنظر   یبرا  ر یوز  توسط  که  یموضوعات   رامون یپ  را  خود   نظرات  است   موظف  بانک  .1

 . دهد ارائه را  شودیم

را   .2 مرکزی کاری  بانک  از  نیاز است اشخاصی غیر  اهداف    درخصوص بانک مرکزی در مواقعی که 

 بانكداری مرکزی انجام دهند، باید به وزیر مشورت دهد. 

 ريوز به ی رساناطالع .6-1 بخش

 .کند  باخبر تیاهم حائز مسائل از را  ر یوز دی با یمرکز بانک 

 

 . آمريكا 13

 بینی نشده است.دولت پیشدهی به مشاوره درخصوصحكمی 
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 . چين 14

 حكمی در این خصوص پیش بینی نشده است. 
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 ی به دولت دهالتيتسهزمينه قوانين کشورها در  (ع

 ارمنستان .  1

های دولتی  های تأمین مالی دولت یا سازماندهی مستقیم یا غیرمستقیم یا سایر روش. هرگونه وام 34

 مگر مواردی که این قانون تعیین کرده است. توسط بانک مرکزی ممنوع است، 

 

 . آذربايجان 2

 به دولت  يبانک مرکز يهاوام. (16)ماده 

دولت را    بودجه   ی کسر  می مستق   طوربهدولت قرار دهد که    ار یدر اخت   یی ها وام  د ی نبا  ی بانک مرکز  .16-1

 کند.    یمال  تأمین

ماهه به دولت    6وام    کی   تواندیم  یدولت، بانک مرکز  مدت در بودجه کوتاه  ی در صورت وقوع کسر  .16-2

اجرا  ک ی تحت   با مقامات  بهادار دولت   قه یوث   ازایدر    و  مربوطه  ییتوااق  به  بهره  یاوراق  اعطا کند،  دار 

و معوق    شده  زپرداخت )مانات( بازپرداخت شود. کل مقدار با  ی بر حسب پول مل   یجار که در سال  یشرط

 باشد.   شتری دولت در سه سال گذشته ب  بودجهمیانگین درصد  3از  تواندینم  ییهاوام نیچن

وام    یاعطا  عنوانبه  یبانک مرکز  یازسو  جانی اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت آذربا  دیخر  .16-3

ثانو  تنها  دی با  یمعاميت  نی. چنشودیبه دولت در نظر گراته م  بازار  مگر در مورد    رند،یصورت گ  هیدر 

 اعمال شود. آنها  بر د یبا 2-16که مقررات ماده   یردقانون و موا نی ا 49-1.2 ماده که در  یموارد

اعمال    د یقانون نبا  نی)بند دوم باال( ا  2-16مقررات ماده    ، یپول  استی س  یدر موارد مربوط به اجرا  .16-4

 معامله شود.   هیدر بازار ثانو  یآن اوراق بهادار دولت  نكه ی ا به مشروطشود، 

   (30) ماده

 شرکت کند: ریدر معاميت بازار باز ز   دیبا  یبانک مرکز .30-1

 کند.    گر ی معاميت د   آن   با   ا ی کند    اروش   و   د ی خر قانون    ن ی ا   ( 16) را متعاقب ماده    ی اوراق بهادار دولت .  30-1-1

 

 گرجستان .  3

 یارائه کمک مال يبانک مرکزي برا 1. حق (46) ماده

  د ی قانون، نبا  ن یا  ( 25)ماده    ط یبجز در مورد پرداخت سود سهام تحت شرا  ، یبانک مرکزی به لحاظ مال   .1

در    صرااً   ،ی پول  است ی اهداف س  براساسکمک کند. بانک مرکزی    ی دولتمؤسسات    به دولت گرجستان و 

 کند.  ی داریرا خر  یبهادار دولت  اوراق تواندمی هیبازار ثانو

را در    ی بهادار دولت   اوراق   تواند ی خود م   وی بهادار موجود در پرتف   اوراق   تهاتر   بانک مرکزی گرجستان تنها با   . 2

بهادار    با روز انتشار اوراق   اوراق پرتقوی بانک مرکزی   سررسید روز  ، مشروط به اینكه کند  ی دار ی خر   ه ی بازار اول 

 

1. Right 
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ی  دار ی خر   های ثابت کشف شده در حراج به قیمت میانگین موزون قیمت بهادار    اوراق   ن ی باشد. ا   یكسان   د ی جد 

مازاد بر میزان اوراق اعيم شده    توسط بانک مرکزی در هر حراج،   شده ی دار ی بهادار خر شوند. حجم اوراق می 

 حراج تجاوز کند.   هر شده در    درصد کل حجم اوراق بهادار اروخته   20ز  ا   د ی نبا   برای اروش در حراج بوده و 

 مرکزي بانک  يشده برا ممنوعهاي  تي. فعال(65) ماده

 است:   ممنوع بانک مرکزی    توسط   ر ی ز   اقدامات ،  مجاز شمرده شده قانون    ن ی در ا   ماً ی که مستق   ی از موارد   ر ی غ به 

یا وام مشروط،   بيعوض  هایوام  خرید  م،ی مستق   وام  یاعطا  ازجملهبه هر شكل،    یارائه کمک مال   (الف

 ، تعهدات سایر  یا مشارکتی  های وام در  مشروط تعهد تعهدی، هایاعطای وام

 ، انجام اعالیت تجاری و خرید سهام (ب

 ، هاسپرده بیمه آزانس بجز ی عموممؤسسات  دیگردولت گرجستان و   بهپرداخت وام   (د

 دولت گرجستان به بانک مرکزي گرجستان   ی . بده (69) ماده

( دولت گرجستان به بانک مرکزی گرجستان، که  قبلی   ی و تعهدات بده  شده  ااتی)اعتبارات در  یبده

  د ی دولت گرجستان و بانک مرکزی گرجستان، با  نیام اشده ب  توااقنامه  براساس  ، است  یداخل   یبده   ک ی

قابل    یدهتعهد ب   کیعنوان  هب  یبخش از بده  ک ی   انهی که سال  یطورشود، به  پرداخت  2030مارس    16تا  

گرجستان    یاز بودجه دولت   دیکه با  گریدوباره ثبت شود و بخش د  سالهک ی   یقرضه دولت اوراق  ای   دیتمد

انجام    منظوربهمختلف    طیبا شرا  یقرضه دولت   اوراق  عنوان  تحتشود،    پرداختمربوطه    یهاسال  یبرا

 .گرددبازار باز دوباره ثبت   اتی عمل

 

 افغانستان .  4

 به دولت  يبانک مرکز ی ده وام .(81) ماده

دولت    یرا برا  ی مال  منابع  گونهچیه  تواندینم   ی مرکز  بانکاین قانون،    (82)غیر از موارد مندرج در ماده  

 . دی اراهم نما  یدولت  های دستگاه ای

 یبهادار قرضه دولت وراق ا د يخر  .(82) ماده

به مثابه وام بانک مرکزی به دولت تلقی شده و ممنوع   صادر شده توسط دولت  بدهیبهادار    اوراق  خرید

  ی بانک مرکز  یپول  استیبا اهداف س  اری اوراق بدهی دولت در بازار ثانویه بوده ودیخرمگر اینكه    است.

   .الزم باشد  یبانک مرکزی هاییدارا یگذارهیسرما یبرا ای مطابقت داشته 

 

 عراق .  5

 وام به دولت    ياعطا تيممنوع. (26) ماده

تحت    ای  ی هر نهاد عموم   ایرا به دولت و    یم یرمستق یغ  ای   می اعتبار مستق   چیه  تواندینم  یبانک مرکز  .1

کند دولت    تیمالك  مواردپرداخت  در  بجز  ماده    ی ،  مرکز(30)که طبق  بانک    ی نگی نقد  ی هاکمک   ی، 
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به  دهنده آخرین قرض) بانک مرکز  یدولت   یتجار  یهابانک (  بر    یتحت نظارت  بدهد، آن هم مشروط 

 اعطا شود. یخصوص  یتجار یهابانک استقراض شرایط مربوط به مشابه  یط یکمک با شرا ن یكه انیا

تنها در بازار   دهایخر ن یا نكهیکند، مشروط بر ا  یداریرا خر یاوراق بهادار دولت  تواندیم یبانک مرکز .2

 زار انجام شوند. با ات یو در ارتباط با عمل  هیثانو

در ارتباط با هر    یاستفاده از اوراق بهادار دولت   ت یبه منزله ممنوع  د ینبا  (26)در ماده    یمورد  چیه  .3

 شود. ریتعب  مند،وثیقه تسهیيت قاعده عنوانبهاستفاده از آن  ایبازار باز  اتیاز عمل ای جنبه

 

 . نيوزلند 6

 وجود ندارد. حكمی در این رابطه در قانون بانک مرکزی 

 

 ژاپن .  7

 ی. پرداخت وام به دولت مل(34) ماده

اشاره شد،    یاز ماده قبل   «1»که در بند    اقداماتیبر  عيوه  تواندیژاپن، م  یبانک مرکز   عنوان بهژاپن،    بانک 

 :اقدامات زیر را نیز انجام دهد یبا دولت مل  در تعامل 

  ی قانون مال  ( 5)به موجب ماده   مجلسکه توسط   ی طیبه شرا  د یمق  قه، یبدون وث  ی ها. پرداخت وام1

 مشخص شده است. ( 1947سال   34 شماره )مصوبه

 گر ید  ای  یکه به موجب قانون مال   یبه دولت مل  یموقت  یدهقرض  یبرا  قهی. پرداخت وام بدون وث2

 مجاز شناخته شده است. یدولت مل  ی ملیهاحسابمربوط به  نیقوان

ای که توسط مجلس  اوراق بهادار دولت ملی در محدوده  1یسینورهی پذ. خرید )در عرضه اولیه( یا  3

 شود.تعیین می

 .گرید ی اوراق بهادار مال ای 2ی مال  اسناد تأمین یسینورهی پذ .خرید )در عرضه اولیه( یا 4

 

 سلند ي ا .  8

   ی وام ده  تيممنوع .(26) ماده

  ی اعتبار مال  ،یراعتباریغ  یدولت   ینهادها  ای  هایشهردار  ،یحق ندارد به خزانه مل  سلندیا  یمرکز  بانک 

 اعطا کند.

اند و  منتشر شده  1که در بازار اوراق بهادار و توسط اشخاص ذکر شده در پاراگراف    یبهادار  اوراق

  ی اب یبا هدف دست  ی از مؤسسات اعتبار  می طور مستق به  ا یبازار اوراق بهادار    ق یاز طر  یتوسط بانک مرکز

 .شوندینم  ماده نیا « ی»اعتبار مال  فیمشمول تعر شوند،یم یدار یخر یپول  است یبه اهداف س

 

1. Subscribing or Underwriting 

2. Financing Bills 
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 ي مالز .  9

 دولت   يموقت برا یمال  تأمين. (71) ماده

  ی موقت علت کمبود  به  اقتصاد موجود در  طیدولت بنابر شرا  یطور موقت برابه  تواندیمهیئت مدیره  .  1

 انجام دهد.   ی مال تأمین  ،یبودجه درآمد

در اسرع وقت بازپرداخت گردد و در هر صورت    د ی با  ، شودیم  انجام   « 1»که تحت بند    ی مال  تأمین . تمام  2

در آن صورت گراته    ی مال  تأمین دولت، که    ی سال مال  انیاز سه ماه پس از پا  ش یب  د ی بازپرداخت آن نبا

 ی باشد، قدرت بانک برا  شدهبازپرداخت ن  ، ی مال  تأمینهرگونه    خی است، به طول انجامد و اگر پس از آن تار

  بدهی   یکه تمام   ی نخواهد بود مگر تا زمان  ی و اجرایی عمل   ،یبعد  ی در هر سال مال  شتریب  یمال   تأمینارائه  

 نشده، بازپرداخت گردد.   زیوار

و اوراق بهادار صادر شده توسط دولت،    «1» انجام شده توسط بانک تحت بند    یمال   نتأمی. مجموع مبلغ  3

کسب    یپول   استی س  ات یعمل   طیکه    یهر اوراق بهادار   ی استثناشده است به  یداریکه توسط بانک خر

  مینواز دوازده  ش یب  د یخود نگه داشته است، در هر زمان نبا  ی پول  است یس  ات ی عمل  یبرا  منحصراً  ا ینموده  

قانون   (99)در مجلس نمایندگان طبق ماده  باشد که    1ونیزده شده ادراس   ن یتخم  درآمدهای درصد مبلغ  

 صورت گراته، نگارش شده است.    یمال  تأمین  دی که در آن تمد  اساسی برای سال مالی

 

 ه ي ترک .  10

 ممنوعه بانک مرکزي عمليات  (56) ماده

 ی ابزارها  د ی و نبا  دی اعطا نما  کمک مالی   ای و   اعتبار  ی عموممؤسسات    ها و و بنگاه  ی دارخزانهبه    د ینبا  بانک 

 .دینما  ی داریخر هیدر بازار اول   را یعموم مؤسسات   ها وو بنگاه یدارصادر شده توسط خزانه یبده

  د یرا اعطا نما  کمک مالی و    د یرا تمد  ی قانون، اعتبار  ن یمجاز تحت ا  ی هااتیاز عمل   ر یغبه  د ینبا  بانک 

  ی قیبدون پشتوانه باشد و به هر طر  ا یو    ت مین نشده   دی شده و مساعده اعطا شده نبا  د یو اعتبار تمد

 باشد.   قهی دهنده وثارائه ا یکننده خود ضمانت م یمعاميت مستق یبجز برا دی بانک نبا

 

 ی ل ي ش .  11

 ( 27) ماده

  ی مال   تأمین  امالی ی  تأمیناعتبارات    ، یو مؤسسات مالها  بانک   به  یطور انحصاربه  تواندیم   یمرکز  بانک 

  ا یو  مالی دهد    تأمینت مین    یمؤسسات  ن یبه چن   یطیشرا  چ یتحت ه  تواندیاعطا کند. بانک نممجدد  

 کند. ی داریخر را  هاوابسته به آن یها ها و شرکتسازمان ای منتشرشده توسط دولت و  بهادار  اوراق

ا  یدولت   یاعتبارات عموم   ا یمخارج    چیه از  نوع  نكهیاار   نبا  یاز چه    ا ی   می طور مستق به  دی باشد، 

 

1. Federation 
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 شود. یمال  تأمین یبانک مرکز یها با استفاده از وام می رمستق یغ

  له ی وس به   ی مل   ت ی امن   ی شورا   تأیید احتمال آن، در صورت    ا ی و    ی جنگ با دشمن خارج   ط ی حال، در شرا ن ی ا   با 

 اعطا کند.   ی اعتبار مال   ی و خصوص   ی عموم   ی نهادها   ا ی به حكومت و    تواند ی مصوبه محرمانه، بانک م   ک ی 

 ( 56) ماده

  ن ییتع  رهیمد   ئت یهکه توسط    ی طیتحت شرا  دهد، یکه انجام م   یات یعمل   ی را دارد در ازا  اریاخت  ن یا  بانک 

 کاال کند.   ایاوراق  صورتبه قهیوث ا یدرخواست ضمانت   شود،یم

 

 . نروژ 12

 ي مرکز دولت  به اعتبار ياعطا 8- 3 بخش

تواند به دولت اعتباری که  دولت می  .ستین  یمرکز  دولت  به  میمستق  اعتبار  یاعطا  به  مجاز  یمرکز  بانک 

 سررسید آن یک روز تقویمی است پرداخت کند. 

 

 مريكا آ . 13

 بینی نشده است.حكمی پیش

 

 .چين 14

های خود نزد بانک مرکزی را  . بانک خلق چین نباید به دولت اجازه اضااه برداشت از حساب(29)ماده  

مستقیم در خرید یا تعهد پذیره نویسی بر مبنای یک مبنای تعهد قوی، اوراق قرضه    طوربهبدهد و نباید  

 .دولت مرکزی یا سایر اوراق بهادار دولتی را بپذیرد

های مختلف دولت، نهادهای مالی غیربانكی  های محلی یا بخشبانک خلق چین نباید به دولت  .(30)ماده  

هایی که به تصمیم دولت به نهادهای مالی غیربانكی  های یا اشخاص  وام پرداخت کند. وامو سایر سازمان

 شود از این قاعده مستثنا هستند. پرداخت می

 نباید ضمانت برای هیچ سازمان یا شخصی ارائه دهد. بانک خلق چین 
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 يمرکز بانکي ارزي استگذاريسزمينه قوانين کشورها در  (ف

 ارمنستان .  1

 یارز خارج ميتنظ.  (49)ماده 

و اروش    دی خر  اتی عمل  یو صدور مجوز برا  یبر حسب درام ارمن  لینرخ تبد  نییبا تع  دیبا  یبانک مرکز.  1

 کند.  تعریف را انجام عملیات ارزی  هایارایند ، یخارج یارزها

 قادر باشد تا:  دی با یبانک مرکز. 2

 ، کند  نییتعو قواعد و مقررات آن را  ی ارز ات یانجام عمل  ط یضوابط و شرا (الف

 ، کند  می را کنترل و تنظها  بانک   شامل  ،ی خارج  یارزها  یگرهااروشندگان و واسطه  یهاتیاعال  (ب

برای    (ج را  ارزی  معاميت  احتیاطی  واسطهاستانداردهای  شامل  اروشندگان،  ،  ها بانک گرها، 

 ، کند ن ییتع گرهامهیو ب ی گذارهیسرما یهاشرکت

 ، کند فیرا تعر  یدرام ارمن تعیین نرخ تسویه ارزی بر حسب   یهاروش  (د

 مقررات استفاده کند.   ریتوسط قانون و سا شده حیتصر ارات ی اخت ر یاز سا ع(ه

 ي بانک مرکز ی خارج  يارزها اتيعمل . (51) ماده

 را تملک، استفاده و واگذار کند:  ریموارد ز تواندیم  یبانک مرکز. 1

 الزات گرانبها،  ریسا ایطي   شده استاندارد ی هاها و شمشسكه (الف

 ، یارز خارج (ب

  ر یبرجسته از سا  ی هابانک و    یمرکز  ی هابانک شده توسط    ضمانت   ا یشده    اوراق بهادار منتشر   (ج

 ، یخارج  ممتاز  یهابانک  نیکشورها و همچن 

کند    فیرا تعر  کند یو اروش م  د یرا خر  ی خارج  ی که در آن ارزها  ی لینرخ تبد  تواند یم  ی بانک مرکز.  2

 را انجام دهد.  یخارج  یارزها  را با  معاميت برخی از  ای

 

 جان ي آذربا .  2

 يبانک مرکز  فيوظا.  (5) ماده

 :دی به اهدااش با یاب یدست  یبرا ی بانک مرکز .5-0

 و اعيم کند.   هداگذاری( را جانیمانات )واحد پول آذربا ی منظم، نرخ ارز رسم طوربه. 5-0-3

کنترل    ،جی پول را  تنظیمدر مورد    جانیآذربا  یسازگار با قانون جمهور  طوربهرا    ی خارج  یارزها.  5-0-4

   کند.و تنظیم  
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 ي بانک مرکز مديره هيئت اراتياخت .(22) ماده

 :  دیبا یبانک مرکز  مدیره هیئت .22-0

مانات در برابر   ل ینرخ تبد  ن ییتع  یندهای اار نیو همچن   ی خارج  ی و کنترل ارزها  یمقرراتگذار .  22-0-4

 نماید.  تأیید ارزها را ریسا

 

 گرجستان .  3

 مرکزي بانک  رهيمد ئتيه اراتي. اخت(9) ماده

 کند.    نیرا مع یخارج  ی به ارزها ی پول مل لیتبد ینرخ رسم  تعیین  ارایند   (ب

 

 افغانستان .  4

 یخارج ري نرخ ارز و کنترل ذخا استي. س(69) ماده

مكلف است قبل  و  نرخ ارز کشور بوده،    استیس  ی و اجرا  م ی مسئول طرح، اتخاذ، تنظ  یبانک مرکز  .69-1

 مشورت کند.  مالیهبا وزارت  نهی زم ن یدر ا  می از اتخاذ تصم

  ن یقوان  چارچوب  در  یخارج   ارزهایااغانستان در رابطه با کنترل  کارگزار    عنوان به  دی با  یبانک مرکز  .2.-6

توسط   دیبا  از یو اطيعات مورد ن ها حساب  ، یمال ی هاگزارشات، صورتعایدات، . تمام دینماعمل  مربوطه

 ارائه شود.   یبانک مرکز

 

 عراق .  5

 ف يوظا .(4) ماده

قانون عنوان    ن یطور که در او همان  (3)به اهداف مندرج در ماده    ی ابیدر دست   ی بانک مرکز  فی. وظا1

 باشد: ر یز شرحبه دی شده است، با

 . «6»عراق طبق بند  ینرخ ارز، برا است یازجمله س  ،یپول  استی س یو اجرا ن ی( تدوالف

 ره يمدهيئت  في و وظا اراتي. اخت(16) ماده

  نیکه در ا  یدر حدود  د یباهیئت مدیره  ،  (3)اهداف مندرج در ماده    ریو سا  یاهداف اصل   تیبا رعا  همگام

 شده است: ن ییقانون تع

برا  ییهااستیس   (ب اصل   ی ابیدست  یرا  اهداف  س  ، یپول  استیس   یبه  ارز،    استیازجمله  نرخ 

 یهامربوط به نرخ  یهااستی س،  شودیماعمال    یبازار باز که توسط بانک مرکز  اتیعمل  بر  هاتیمحدود

هیئت    نكهیبجز ا  د؛ینما  میو تنظ   نیهستند، تدو  یگهدارملزم به نها  بانک   که  ریبهره و انواع و سطوح ذخا
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)مثل    را داشته باشد  یارزهیئت    ای   یپول  هی نرخ ارز ثابت، مانند اتحاد  میرژ  ک ی ورود به    ار یاخت  دینبامدیره  

 . (دارند ورویکه پول واحد   اروپا هیاتحاد

 

 . نيوزلند 6

 دستورالعمل چارچوب در بانک ارزي معامالت دهی جهت  در وزير اختيارات (17) ماده

کند جهت تواند با نامه مكتوبی که به بانک ارسال می بر نرخ ارز یا روند نرخ ارز وزیر می   تأثیر با هدف     .1

 کند، تعیین نماید. معاميت ارزی بانک مرکزی را در چارچوب دستورالعملی که در نامه مشخص می 

 تمامی معاميت ارزی بانک مرکزی باید با این جهت تعیین شده سازگار باشد.   .2

دهی از قبل تعیین شده را  تواند هر زمان که بخواهد با ارسال نامه مكتوب به بانک جهتوزیر می  .3

 کند یا تغییر دهد. نسخ  

 مرکزي  بانک ارزي معامالت  براي ثابت ارز نرخ تعيينبر اختيار وزير مبنی  .(18) ماده

  مرکزی  بانک   که   مكتوبی  نامه  طی  بخواهد  که   زمان  هر  تواندمی  وزیر  ماده،   این  در   مندرج  احكام   بنابر  .1

 : کندمی ارسال

ای  بازه  صورت بهنرخ معاميت ارزی بانک مرکزی در قالب یک نرخ مشخص )نرخ ارز ثابت( یا    (الف

 ها تعیین نماید.از نرخ

نرخ معاميت ارزی بانک مرکزی را برای اشخاص یا گروهی از اارادی که توسط وزیر تعیین    ( ب

 .نمایدتعیین  هااز نرخ ایبازه صورت به یا( ثابت ارز )نرخ  مشخص نرخشود، در قالب یک می

 :است موظف گیریجهت مكتوب نامه دریاات صورت در  مرکزی بانک   .2

 تعیین شده انجام دهد معاميت ارزی خود را با آن نرخ یا در بازه  (1

معاميت ارزی با اشخاص یا گروهی از اارادی که توسط وزیر تعیین شده است را، در قالب نرخ    (2

 ای تعیین شده اجرا کند. بازه صورتبهمشخص )نرخ ارز ثابت( یا 

 موضوع  شده   تعیین   قبل  از   دهیجهت  بانک  به  مكتوب  نامه   ارسال  با   بخواهد  که  زمان   هر  تواندمی  وزیر  .3

 .دهد تغییر  یا  کند   نسخ را ماده  این

  و   ملكه  نماینده   توسط   اینكه  مگر   کند  اعيم   را   ماده   این   « 1»  بند  موضوع  گیریجهت  تواندنمی  وزیر  .4

   .باشد شده  گیری جهت چنین  صدور  به ملزم  دولت،هیئت   مصوبه با گیریجهت اعيم  از  قبل روز  سی

 )ابي  و نسخ یا تغییر( را در روزنامه رسمی نیوزلند اعيم کند. ها گیریاین جهت است موظف وزیر  .5

 سياستی اهداف ها برگيريجهت . اثر(19)ماده 

بانک    عملكرد   نتایج حاصل از   که  باشد  که معتقد  در صورتیی  مرکز  بانک  کل   س یرئاین بخش به    .1

  به  دستیابی هدف    با   ناسازگاری ندارد(  پولی  سیاست  اقتصادی   اهداف   با  که   تحت دستورالعملی )درحالی
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  18  ای  17  بخش   هایگیریجهت  بر  اثرگذاری  امكان قانون ناسازگار است،    این  ( 9ماده )  عملیاتی  اهداف

   .دهدرا می قانون نیا

 ی:کتب  در قالب نامه تواندیمرئیس کل بانک مرکزی   .2

 اهداف  آن  به   رسیدن  به   قادر   دستورالعمل،   این  اجرای   با   مرکزی  بانک  که   دهد   اطيع   وزیر  به (  الف

   نیست سیاستی

 .نماید عملیاتی  اهداف  جایگزینی  یا  تغییر تقاضای ( ب

 تواند چنین نامه کتبی ارسال کند.رئیس کل صرااً با موااقت کمیته سیاست پولی می  .3

 موضوع این ماده ارسال شود:  نامهکه   یوقت   .4

 ، نیست ضروری  اعلی برای بانک و کمیته سیاست پولی  سیاستی  اهداف به دستیابی (الف

 ماه پس از صدور بیانیه:  1وزیر موظف است تا سقف   (ب

 .کند ارائه پیشنهادی  عملیاتی  اهداف اصيح یا  تغییر  هدف با .1

 . نماید توصیه را  عملیاتی اهداف  اصيح یا  تغییر .2

 عملیاتی نخواهد شد.  «4»گیری توسط وزیر، جزء  جهت ،گیریدر صورت بازپس .5

 پولی سياست ها برگيري. اثر جهت(20)ماده 

قانون    ن ی ا   ( 18)   ا ی   ( 17)   ماده   گیری جهت به    دن ی اثر بخش   ب ی ترت   باشد   معتقد   ی مرکز   بانک   س ی رئ   اگر    .1

  ر ی وز   به   ی کتب   ه ی اطيع   صورت به   تواند ی م   است،   ناسازگار   ی پول   است ی س   ی اقتصاد   اهداف   با   ، مرکزی   بانک   توسط 

 1. کند ی نم   شنهاد ی را پ   دستورالعمل   ن ی ا   به   دن ی بخش   اثر   ب ی ترت   بانک   که   دهد   اطيع   او   به نموده و    ی رسان اطيع 

 تواند چنین نامه کتبی ارسال کند.رئیس کل صرااً با موااقت کمیته سیاست پولی می  .2

  ست، ی ن  گیریدنبال کردن جهتبه    ملزم  بانک   شود،  داده   بخش   نیا  تحت   ی اهیاطيع  که   ی صورت  در   .3

کمیته سیاست پولی را ملزم به تدوین سیاست پولی و    ( 12ماده )  تحت  دولتهیئت    مصوبه  آنكه  مگر

 نماید. باشد گیری جهتبا  سازگار  که ی اقتصاد هدف  ک ی  با  یپول  استیس  را ملزم به اجرای بانک 

 

 . ژاپن 7

 اختيارات .(15) ماده

گیری  مدیره تصمیمهیئت    بر مواردی که در پاراگراف قبلی مطرح شد و موارد زیر نیز باید توسطعيوه   .2

 شود:

ماده    3المللی که طبق پاراگراف  منظور تسهیل معاميت مالی بینخرید و اروش ارزهای خارجی به.  3

المللی تعیین شده باشد، یا  مصداق همكاری قانونی در تأمین مالی بین  عنوان به( توسط وزیر مالیه  40)

 

1. Advise the Minister that the MPC and the Bank do not Propose to Give Effect to the Direction 
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 باشد.  (42)های مرکزی خارجی انجام شود یا مصداق معاميت مجاز در چارچوب ماده با بانک 

 خريد و فروش ارز (.40)ماده 

از    کارگزار  ک ی  عنوانبه  ایبه حساب خودش    یخارج  یو اروش ارزها  دیژاپن هنگام خر   مرکزی. بانک  3

  ی بانک مرکز  عنوانبهآنها    با  یهمكار  یبرا  یالملل نیب  ینهادها  ای  رهیو غ یخارج  یمرکز  یهابانک طرف  

  ه یمال  سازنده در حوزه  یتحت همكار  مالیه که وزارت    یو اروش را با هدا  د یخر  باید،  «1»ژاپن طبق بند  

 انجام دهد.   مالیه وزارت  تأییدبا  ایبه درخواست  کند،یمشخص م  المللنیب

 

 ايسلند .  8

 ارز نرخ  فهرست .(29) ماده

نرخ    درخصوصتمامی روزهای معاميتی بازار رسمی ارز، بانک مرکزی ایسلند موظف است مظنه خود    در

نرخ مرجع بوده و در توااقات    عنوان بهنظر خود در برابر سایر ارزها را مشخص کند. این نرخ    برابری مد

 ها و هر توااقی است که در آن نرخ تعیین نشده است مبنا خواهد بود. رسمی، دادگاه

 های قیمتی خود را اعيم نماید. های تعطیلی بازار ارز مجاز نیز مظنه تواند حتی در روز بانک مرکزی می 

 تواند اعيم مظنه خود را تعلیق نماید.در شرایط اضطراری بانک مرکزی می

 

 ي مالز .  9

 بانک یاصل  فياهداف و وظا. (5) ماده

 بانک عبارتند از: ی اصل فی. وظا2

 دهد.  ج یرا ترو 1نرخ ارز سازگار با اصول اقتصاد  است یس ع(ه

 یمال  ثبات ر ي. تفس(29) ماده

  ی گرواسطه  ندیابانک ار  دهیاست که به عق   یسك یر  ی امعنبه  «یثبات مال  سک یاصل، »ر  نیاهداف ا  یبرا

اعتماد    ای  سازد، یمختل م  احتماالً   ا یرا مختل،    ی شامل عملكرد منظم بازار پول و بازار ارز خارج  ی مال

 .  دهدیم  رقرا  ریثأ، تحت تاحتماالً ای  ضرا حتما   یمال  ستم یثبات س ای  یمال  ستم یبه س یعموم

  رهيبازار پول و غ  يها و ... برادستورالعمل ن،ي. قوان(43) ماده

  ا یتوسعه    م، یتنظ   منظور بهرا    ییهادستورالعمل  ای مقررات، استانداردها، اصول    ن،یقوان  تواندی. بانک م 1

  ی مال  یابزارها  ری، اوراق بهادار و سایبازار مشتقات ارز  ای   ی بازار پول، بازار ارز خارج  ی كپارچگی  وحفظ  

 .دی نمابازارها، صادر  نیمعامله شده در ا
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در رابطه با    تواندیها مدستورالعمل  ایمقررات، استانداردها، اصول    ن،ی(، قوان1بخش )  تی. با حفظ کل2

معامله    یمال   ی ابزارها  ریمشتقات مربوط به ارزها، اوراق بهادار و سا  یبازار برا  ا ی  ی بازار پول، بازار ارز خارج

 یبازارها، صادر شوند، برا نیشده در ا

 ، ییبازارها ن یدر چن معاميت  انجام حی صح نحوهاز  نانیالف( اطم 

  نیا  در   که  ینظامهر    یابر  ا ی  ییبازارها  نیکنندگان در چنشرکت  یابر  فیو وظا  الزاماتب( اعمال  

 ، (1) 44، ازجمله موارد طبق بر بند دی نما عمل و شده  س یستأ نهیزم

 . ییبازارها نیدر چن ی مال یابزارها ی واگذار ای ی ، نگهدارتملک  ایج( در انتشار  

کننده  میسازمان خود تنظ   ک ی  تواندیاعمال کند، بانک م  تواندیکه بانک م  یو ضوابط  طی. تحت شرا3

  ی مال  یابزارها  ریبازار مشتقات مربوط به ارزها، اوراق بهادار و سا  ای   یبازار ارز خارج  یشده برا  سیسأت

 منظور بهکند؛  ایجادبازارها،  نیمعامله شده در ا

 ،یی بازارها   نی چن   یكپارچگ ی  ا ی  کارکرد صحیح طی شرا  ی قانون، توسعه و نگهدار قاعده و ج یترو   (الف 

که در باال  )همین قانون    «1»خود تحت بند    اراتیاخت  یکه بانک در اجرا  یطورارائه کمک به  (ب

 . دیمشخص نما تواندیاز طرف بانک، م  یاری اخت نیاعمال چن ا یو  ذکر شد(

 شود. می منتشر ی در روزنامه رسم  د یباباال  «3»اشاره شده در بند  ایجاد نهاد. 4

در    یمال   ی ابزارها  ای مشتقات    تنظیمدر    ی هماهنگ   جاد ی ا  منظوربه  یمالز  یبا مقامات نظارت   دی. بانک با5

 هماهنگی نماید. قرار دارند،  ی مقامات نظارت   ایتحت نظارت و  بازار پول که

 نگت ير ينرخ ارز برا استيو س مي. رژ(66) ماده

 مشخص شود.   مرکزی   بانک   ه یتوص   براساس   ری توسط وز   د یبا   )پول ملی مالزی(   نگت ی ر   ی نرخ ارز برا   می. رژ 1

نرخ ارز و بازار ارز    می رژ  مؤثرو    کارامد عملكرد    یرا برا  ی ارز خارج  ات یطور مستقل عملبه  دی. بانک با2

 . دینمااجرایی  ، یخارج

 

 ه ي ترک .  10

 اراتيو اخت  فيوظا. (4) ماده

 است: ریز شرحبهبانک  یاصل  ارات ی و اخت فیوظا

 انجام دهد:  ریموارد ز یالزم را برا اقدامات

 ه، یترک ریل  یالمللنیو ب یارزش داخل ظحف  .1

ا کمک و  ب  یخارج   ی در مقابل طي و واحد پول  ه یترک  ریل  یبرابر  نیی جهت تع  یارز  می رژ  جاد یا  .2

 دولت،  همراهی

جهت   ی مشقات مال   ر یسواپ ارز و سا  ، یارز و اسكناس خارج  یو آت  ی و اروش آن  د یانجام خر  .3

 .های خارجیبه میزان ارزش هداگذاری شدهدر مقابل ارز  ریارزش ل هدایت
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 یپول  استيس تهيکمالف(. 22) ماده

 را داشته باشد:  ریز  اراتیو اخت فی وظا دیبا ی پول  استی س تهی کم

  ی ارز  م یرژ  جاد ی ا  نیو همچن   هیترک  ریل   ی المللنیو ب  ی حفظ ارزش داخل   یبرا  را  الزم  اقدامات د(  

 دولت انجام دهد. ی همكارکمک و   اب یخارج  یدر مقابل طي و واحد پول   هیترک ریل یبرابر نییجهت تع

 موضوعات مربوط به ثبات ارزش پول   .(39) ماده

  ماتیتصم  ن یشده و همچن  نییتع  رهیمد ئت یتوسط ه  (4)و اروش طي و ارز که طبق ماده   دیخر  مت یق 

 منتشر شود. ی رسم یها در روزنامه  د یبا (22)ماده  5و  3طبق پاراگراف  ته یاتخاذ شده توسط کم

 یخارج  ارز و طال به مربوط اتيعمل  .(53) ماده

س  بانک  تع  یپول   استی در چارچوب  ل  ن ییخود جهت  برابر سا  ری ارزش    تواند می  ،ی پول   ی واحدها  ریدر 

معاميت مشتقه را    ریسوآپ ارز و سا  ،یارز و اسكناس خارج   یو آت  یو اروش آن  دیمثل خر  یمعاميت

 . را از پیش تعیین نمایدآنها  ، مشروط بر اینكه شرایط مربوط بهدهد انجام

 

 ی ل ي ش .  11

 شود.  نييتع  نيطرف  نيآزاد و طبق توافق ب  صورتبه  د يارز با  ی ارز در بازار رسم  نرخ   .(44)   ماده

  براساسرا    المللی نیب  ی شده در بازار ارزها  راته یپذ  ی خارج  یروزانه نرخ ارزها   صورت بهموظف است    بانک 

که از    یگزارشات  براساسقبل و در صورت امكان    یارز در روز تجار  یمعاميت انجام شده در بازار رسم

 اعيم کند.  کند،یم اات ی در ی خارج هایبازار

 

 . نروژ 12

 یرسم ی خارج ارز ر يذخا -2- 3 بخش

گذاری شود را تعیین کند. این  بانک مرکزی باید میزان ذخایر ارز خارجی رسمی و اینكه چگونه سرمایه

 المللی کاای باشند.بانک مرکزی و ایفای تعهدات بینذخایر باید برای دنبال کردن اهداف 

 

 . آمريكا 13

 باز  بازار عمليات - 14 بخش

 های رزرو ادرال اختیارات زیر را دارند:هریک از بانک  -اختیارات 

 طي  دهیوام یا  معامله  الف(
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  اسكناس   معاملهیا شمش طي در داخل و خارج، پرداخت وام با سكه یا شمش طي،    سكه  معامله

اللزوم  سكه یا شمش طي با دریاات عند  وام   قرارداد  طي،  گواهی   یا  طي  سكه   طي،  عوض   در  مرکزی  بانک 

 .هستند نگهداری به مجاز ادرال رزرو های اوراق قرضه ایاالت متحده یا سایر اوراق بهادار که بانک 

  ای و با دستور و تحت نظر و مقررات های رزرو ادرال با مقاصد مبادلهایجاد حساب با سایر بانک   هع(

 ؛ مدیره بانک مرکزیهیئت 

 ؛نماینده انتصاب؛خارجی کشورهای در  حساب  داریهنگ و ااتتاح

در کشورهای که مقاصد مناسبی برای خرید اورش و جمع آوری اسناد تجاری    1عامل   نهادهای   ایجاد 

 ؛ روندمی شماربه

به   90از  بیش  که  تجاری   معاميت  از  برآمده  تجاری  اسناد   مجوز  بدون  یا  یا  اروش  و  خرید روز 

   ؛نمانده از طریق نمایندگان یا نهادهای مربوطه باقی آنها  واخواهی

  یا  و  خارجی   كداراننبا  یا  هابانک   مرکزی،   بانک   عامل   نهادهای   نمایندگان،  برای  حساب   ااتتاح

 مرکزی  بانک  مدیرههیئت   مجوز با  قانون،  این)ب( 25 بخش موضوع خارجی  هایدولت

رزرو ادرال ااتتاح حساب برای نمایندگان  های  مدیره هریک از بانک هیئت    که با مجوز  ورتیدر ص

های رزرو نیز امكان ااتتاح حساب برای  و سایر اشخاص موضوع جمله قبل را انجام دادند مابقی بانک 

باید ذیل قواعد و مقررات این ماده  هیئت    اشخاص مذکور را خواهند داشت. هرگونه تراکنش موضوع 

 مدیره انجام شود.

های رزرو ادرال با هر  های بانک موظف است بر تمامی روابط و تراکنش   مدیره بانک مرکزی هیئت  ز(  

ها  ها یا بانكداران خارجی اعمال نظارت کند و تمامی روابط و تراکنش بانک یا بانكدار خارجی، یا هر گروه از بانک 

انجام شوند.  مدیره  هیئت    های وضع شده توسط محدودیت   د و مقررات، شرایط و ع قوا   براساس مذکور باید  

های رزرو ادرال حق انجام مذاکره با کارمندان یا نمایندگان  یک از بانک یک از کارمندان یا نمایندگان هیچ هیچ 

 مدیره بانک مرکزی ندارد. هیئت    های خارجی را بدون دریاات مجوز از یک از بانک هیچ 

یا نمایندگانی که تعیین  وسیله نماینده  مدیره بانک مرکزی به صيحدید خود حق دارد بههیئت  

 کند در هر مذاکره یا همایشی حاضر شود. می

ها و توااقات حاصله یا معاميت مورد توااق و سایر مفاد  گزارش جامعی از همایش یا مذاکره و یااته

مطرح شده در همایش یا مذاکره باید توسط یک مقام رسمی هر بانک رزرو ادرال که در همایش یا  

 مدیره بانک مرکزی ارائه شود. هیئت  مكتوب درآمده و به صورتبهمذاکره شرکت کرده 

 

 .چين 14

 های زیر را انجام دهد: وظایف و مسئولیت. بانک خلق چین باید (4)ماده 
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 گذاری و نظارت بر بازار بین بانكی ارز خارجی  . مدیریت مقررات5

 گذاری بازار طي . مقررات6

 داری و مدیریت ارز خارجی و ذخایر طيی دولت . نگه 7

های  بانک خلق چین موظف است تصمیمات خود در خصوص حجم پول ساالنه، نرخ بهره، نرخ  .(5)ماده  

ارز و سایر موارد تعیین شده توسط دولت را برای اخذ موااقت به دولت ارسال نماید و این تصمیمات را  

 اجرا نماید. 

د را اجرا کند  بانک خلق چین باید در مواردی غیر از آنچه در پاراگراف قبل ذکر شد، تصمیمات خو

 و برای بایگانی آن را در اختیار دولت قرار دهد. 
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 یالمللنيب ی رسم ر يذخا يدارنگهزمينه قوانين کشورها در ( ص

 . ارمنستان 1

 . اهداف بانک مرکزي(5)ماده 

 1:. بانک مرکزی در انجام اهداای که در این قانون تصریح شده است، موظف است که2

 کند.  واگذار و  استفاده تملک،المللی جمهوری ارمنستان را ذخایر بین (و

 المللی جمهوري ارمنستان. ذخاير بين(52)ماده 

تواند می  ذخایررا ثبت کند، این    ارمنستان  یجمهور  یالملل نیب  ریذخا  اشترازنامه  در  دیبا. بانک مرکزی  1

 های زیر باشد:شامل دارایی

 طي و سایر الزات گرانبها،  های استانداردشده ها و شمشسكه (الف

خارجی    ( ب سكه  صورت بهارز  )شامل  مسكوك  و  سپرداسكناس  همچنین  و  یادبود(  های   ّههای 

توااقنامهدیداری و مدت و  با  دار، گواهی سپرده  بازخرید  یا  هابانک های  و  تجاری  ها بانک ی مرکزی  ی 

 ممتاز خارجی، 

 المللی پول، ( در صندوق بینSDRsهای برداشت مخصوص ) سایر ذخایر، شامل حق (ج

 ، قراردادهای آتی، سوآپ و سایر مشتقات   (د

بهره  ع(ه نرخ  با  قرضه  یا  اوراق  پشتوانه  ثابت  با  بهادار  اوراق  و  منتشر  شناور  توسط    رهنی،  شده 

مستقیم یا غیرمستقیم    صورت بهآنها    ی مرکزی خارجی، کارگزارانی که تعهداتهابانک های خارجی،  دولت

 المللی.  های مالی بینیا سازمان،  ها ت مین شدهتوسط دولت

نقدشوندگی منابع تخصیص یااته    امنیت و درجه  د یبا   المللیبین  ریذخا  ص یتخص  یبرا. معیار اصلی  2

  استی س یاجرا ی برا که  کندالمللی را در سطحی حفظ  باشد. بانک مرکزی باید تيش کند تا ذخایر بین

 کند.  المللی جمهوری ارمنستان را ت مین میبوده و ایفای تعهدات بین ی کاا   یپول

المللی را به دولت گزارش کند و  . بانک مرکزی باید یک بار در هر اصل، وضعیت و ساختار ذخایر بین3

المللی جمهوری ارمنستان درحال کاهش باشد، یا از نظر  آن را برای عموم منتشر کند. اگر ذخایر بین

ست در مورد  سیا  و های پولی  باشد که اجرای سیاستبانک مرکزی تا حدی گرایش به کاهش داشته  

المللی و  ی را به خطر اندازد، بانک مرکزی باید اطيعات ویژه در مورد وضعیت ذخایر بینخارج  یارزها

تواند بكند و اقدامات اصيحی که الزم است انجام پذیرند را  یا می  کرده عللی که ذخایر را دچار کاهشی  

 س مجلس ارمنستان برساند.  وزیر و رئی به دولت گزارش کند و موارد اوق را به اطيع نخست
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 . آذربايجان 2

 . وظايف بانک مرکزي(5)ماده 

 یابی به اهدااش باید:ت بانک مرکزی برای دس. 0-5

 خارجی را نگهداری و مدیریت کند.  یالمللی طي و ارزذخایر بین. 5-0-5

 بانک مرکزي  مديره   هيئتاختيارات  .(22)ماده 

 بانک مرکزی باید:   مدیره هیئت .22-0

 المللی طي و ارزهای خارجی را تعیین کند.  قواعد نگهداری و استراتژی مدیریت ذخایر بین. 22-0-8

 ارزهاي خارجی-المللی طال. ذخاير بين(42)ماده 

تعیین  .42-1 استراتژی  باید در چارچوب  ارزهای  -، ذخایر طيمدیره  هیئتشده توسط    بانک مرکزی 

با هدف  به موقع تعهدات بین  خارجی را  المللی نگهداری و  اجرای سیاست پولی کشور و حل و اصل 

 مدیریت کند.

-، ذخایر طيمدیره  هیئتشده توسط  بانک مرکزی باید در چارچوب استراتژی و مقررات تعیین  .42-2

 های زیر را نگهداری و مدیریت کند:یااته از دارایی رزهای خارجی تشكیلا

 ، های گرانبهاسایر الزات و سنگ طي، . 42-2-1

 ،ارزهای ایزیكی خارجی به شكل اسكناس یا مسكوك. 42-2-2

  ی مرکزی کشورهای خارجی یا سایر هابانک ی  هاحسابذخایر ارزهای خارجی بانک مرکزی در  .  42-2-3

 ، مالیمؤسسات 

 ، المللی پولنالمللی پول و وضع اندوخته در صندوق بیبرداشت مخصوص صندوق بین  1حقوق .  4-2-42

ی مرکزی  ها بانک شده توسط کشورهای خارجی،    اوراق بهادار بدهی منتشرشده یا گروگذاشته .  42-2-5

 ، المللیمالی بینمؤسسات  خارجی یا

 ، باشند المللی مورد پذیرش قرار گراتهبین صورت بهکه  ایهای ذخیرهسایر دارایی. 42-2-6

ارزهای خارجی  -مالی متخصص در مدیریت ذخایر طيمؤسسات    تواند خدماتبانک مرکزی می  .42-3

 ورد.  آبه استخدام در  مدیره هیئترا در چارچوب استراتژی تعیین شده توسط 

بانک مرکزی برای اجرای    ارزهای خارجی به سطحی که به عقیده -در موارد کاهش ذخایر طي  .42-4

آمیز است یا چنین احتمالی وجود دارد،  المللی دولت، تهدیدانجام بموقع تعهدات بینهای پولی،  سیاست

ارزهای خارجی به همراه پیشنهادات الزم را  -بانک مرکزی باید یک گزارش در مورد وضعیت ذخایر طي

  در   کاهش  احتمال   ای   کاهش  ایجاد  لیدال  ارائه پیشنهاد  از  شیپ  وبه مقامات اجرایی مربوطه ارسال کند  

 .  دهد نشان  را  ریذخا
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 المللی طال و ارزهاي خارجی. اطالعات در مورد ذخاير بين(43)ماده 

المللی  بار در هر اصل، مقدار کل ذخایر بینای و حداقل به میزان یک دوره  صورت بهبانک مرکزی باید  

 ها به اطيع عموم برساند.طي و ارزهای خارجی را از طریق رسانه

 

 گرجستان .  3

 . اهداف و وظايف بانک مرکزي (3)ماده 

 :است زیر  شرحبه. وظایف بانک مرکزی 3

 المللی. تملک، نگهداری و واگذاری ذخایر بین (د

 . اختيارات هيئت مديره بانک مرکزي (9)ماده 

 ، المللی را بررسی و تصویب کنداصول کلیدی مدیریت و واگذاری ذخایر بین (الف

 کند.    نیرا مع یخارج  ی به ارزها ی پول مل لیتبد ینرخ رسم  تعیین  ارایند   (ب

 المللی رسمی . ذخاير بين(40)ماده 

تواند از  که می  کند  تیریمد  و  ینگهدار  تملک،  را  یالمللنیب  رسمی  ریذخا  موظف است  مرکزی  بانک .  1

 :شده باشدهای زیر تشكیل دارایی

 1، طيی پولی (الف

 ، ارز خارجی به شكل سكه و اسكناس (ب

 ، ی بانكی کشورهای خارجیها حسابارزهای خارجی در  (ج

   ،المللی پولهای صندوق بینها و اندوختهبرداشت مخصوص ناظر به وام د( حقوق

 های قابل پرداخت بر حسب ارزهای خارجی، بروات و گواهی سپرده (ه

المللی  های مالی بینی مرکزی، سازمانهابانک شده توسط کشورهای خارجی،    اوراق بدهی منتشر   (و

   ،های خصوصیو شرکت

خرید اوراق بهادار که برحسب ارزهای خارجی بوده و در موقعیت    توااقات  وابزارهای مالی مشتقه    (ز

 ، شوندبازخرید به ارز خارجی بازپرداخت می

 باشند.   شده  شناختهجهانی  طوربهالمللی دیگر که هرگونه ذخایر مالی بین (ح

  ی مجاز به استقراض ارز خارج   د یبا  ، یالمللنیب. بانک مرکزی با هدف انجام وظیفه مدیریت ذخایر رسمی  2

  ی الملل نیب   ریموجود در ذخا  یهاییتوسط دارا  شده  نیساله و ت مک ی حداکثر    دیاز طرف خودش با سررس

  ی آت  دیاوراق بهادار با شرط بازخر  یدهقرض/تیمالك   انتقال  یبرا  توااقات  به  ورود  به  مجاز  دی با  ایباشد  

 .گردد( دیبازخر قرارداد   با)معاميت 
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 . افغانستان 4

 یالمللنيب ريذخا.  (72) ماده

 : کند ی م ، نگهداری  است   ی ذیل ها یی دارا بانک مرکزی، ذخایر ارزی کشور را که متشكل از تمام یا قسمتی از  .  27- 1

 ، ی متی ق   الزات ری سا و  گرانبها  یهاسنگ طي،  .1

 .باشند ارزها  ریسا به لیتبد قابل  یراحت به که  یالملل نیب یارزها حسب بر مسكوك و اسكناس  .2

  ی هابانک   در  و  باشند   ل یتبد  قابل یراحت به  که   یمرکز  بانک   یهاحساب  در  موجود  1ی اعتبار  تراز  .3

 .شوندیم  ینگهدارمؤسسات  ر یسا ا ی یخارج  یمرکز

 .شودیم ی نگهدار دولت توسط که پول  یالملل نیب صندوق از  مخصوص برداشت حق مجموع .4

 .باشد  لیتبد قابل  یراحت به که قرضه اوراق  ریسا و  بهادار، اوراق سپرده، اسناد ها، سفته بروات، .5

  ی خارج  یمرکز  ی هابانک   توسط   که  یمرکز  بانک  یارز  سوآپ  قرارداد   د،یبازخر  ای   د یخر  قرارداد   .6

  که   ییقراردادها  ریسا  و  معامله  اری اخت  ای  ی آت  قرارداد   هر  ا ی  شده،  ضمانت  ی المللنیب  یمال   ی هاسازمان  ای

 . دهدیم را  یخارج  ل یتبد قابل ارز  اات ی در حق  یمرکز بانک  به

  یهاتاسی س  یاجرا  یبرا  که  دارد  نگه  یزانیم  به  را  اش  یالملل نیب  رهیذخ  است   مكلف  یمرکز  بانک   .2-27

 .دی نما ت یکفا ااغانستان  یالملل نیب معاميت  هیتسو و ارز  نرخ یهاتاسیس و  یپول

  کاهش  خطر  در  ای   ابدی   لیتقل   ی طور  ماده،  ن یا  «2»  بند   در   مندرج  ی المللنیب  ر یدخا  که   ی صورت  در.  3-27

ی موظف است  مرکز  بانک  نكند،   تیکفا  را  کشور   یالملل نیب  هیتسو  ا ی  یارز  و  ی پولهای  استی س  که   باشد

تدابیر اصيحی را در نظر گراته و گزارش وضعیت اعلی و علل ایجاد یا احتمال ایجاد آن را همراه با  

 . دینمابهبود وضعیت به شورای وزیران ارائه  مؤثری هاحلراهپیشنهاد 

به میزان عادی برنگشته است، به  ذخایربانک مرکزی مكلف است تا زمانی که از نظر بانک سطح  .4-27

 اقدامات اصيحی ادامه داده و گزارشات و پیشنهادات الزم را ارائه دهد.

 یالمللنيبدريافت، نگهداري و انتقال ذخاير ارزي . (73) ماده

دریاات، نگهداری    منظور بهتواند اقدامات الزم را  بانكداری میبانک مرکزی طبق احكام مندرج در قانون  

های مواق  این قانون انجام داده و طبق تجربه  (72)ماده   «1»المللی مندرج در بند  و واگذاری ذخایر بین

 ی آن را اداره نماید. المللنیب

 ي ارزيهای بدهبر  هاتي محدود  .(74) ماده

ی قابل پرداخت به ارز خارجی را دهد،  هایبده ی ارزی خود یا هایبدهبانک مرکزی نباید اجازه اازایش 

درصد مجموع سرمایه پرداخت    50معادل بیش از    ها یبدهطوری که در اثر این اازایش، مجموع این  به

 شود.  اشیارز شده و ذخایر 
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 ( ارزگرانمعاملهصرافان ) .(75) ماده

 گران خارجی ارز باید از بانک مرکزی مجوز دریاات کنند. ها و معاملهصراای .1-75

 . گرددیمشیوه اعطا، ثبت، رد و لغو مجوز طبق مقررات مربوط تنظیم  .2-75

 هستند:  ااین ماده مستثن  «1»اشخاص زیر از حكم مندرج در بند . 3-75

 ، بانک مرکزی .1

 ، هابانک  .2

 .اشخاص خاص بنابر ماهیت، اندازه، موقعیت داد و ستد یا نوع مشتریانشان .3

گردد، مشروط یا از نظر زمانی محدود  اعطا می  «3»بند  »ج«  یی که به اشخاص بخش  هاتیمعاا .  4-75

 باید در بانک مرکزی اهرست شود.  شودینمیا ارائه  شودیمیا جزئی بوده و خدماتی که توسط آنها ارائه 

های بانک مرکزی  قوانین، مقررات، قواعد و دستورالعمل  مكلفندگران خارجی ارز  ها و معاملهصراای  .5-75

 ارد زیر رعایت نمایند:خصوص در موطور کامل و بهرا به

گزارش معاميتی که ارزش آن از میزان حداقل تعیین شده در مقررات بانک مرکزی تجاوز کند    .1

 ،به شعبه یا اداره مربوطه

  ، ی اطيعات در مورد مشتریان و ثبت و نگهداری آنآورجمع .2

اداره، معاميت و وضعیت مالی خود، طبق شرایط    ارائه اطيعات در مورد مشتریان، مدیریت، نحوه  .3

 .ی شده در مقررات مربوطه بانک مرکزین یبشیپ

مجوز اعالیت و ثبت صرااان ارزی را در صورتی که از احكام این قانون یا    تواندیمبانک مرکزی  .  6-75

 سایر مقررات بانک مرکزی تخلف ورزند، یا مرتكب جرم شوند، لغو نماید.

 

 . عراق 5

 ف يوظا. (4) ماده

  عنوان   قانون  این   در   که   طورهمان  و   (3)  ماده  در   مندرج   اهداف   به  دستیابی   در   بانک مرکزی   وظایف.  1

 زیر باشد: شرحبه باید است، شده

 طبق  1، دولت  نشده  بسته  ترازهای   از  ر یغبه  عراق،   خارجی   رسمی   ذخایر  تمام   مدیریت  و  نگهداری   ( ب

 ، قانون ن یا (27)  ماده

 .طيی دولتی ذخایر  مدیریت و  طي داشتن نگه (ج
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   یخارج ی رسم ر يذخا ت يري مد.  (27) ماده

  ی خارج  یرسم   ر یذخا  تمامیمدیریت    و دهد  انجام  را  یخارج   ی هاییدارا   معاميت  باید بانک مرکزی  

با    دولت هیئت  .  گیرد  برعهده   ی پول  استی س  اهداف  به  توجه  با   و   ی المللنیب  هایتجربه  نیبهترسازگار 

 : کند  یگذار هیسرما ریز  ی هاییدارا همه  ای  هریک  در را یریذخا نیچن  تواندیممدیره 

 ، شودیم  ینگهدار یبانک مرکز در  که  طي ریذخا (الف

  در   یالملل نیب  ی هاپرداخت  انجام   یبرا  معمول   طوربه  که   ی خارج   یارزها   مسكوك  و اسكناس    ( ب

   ، شودیم داشته نگه یبانک مرکز حساب 

  در معمواًل    و   بوده   پرداخت   قابل   ی خارج   ی ارزها   در   مدت کوتاه   در   ا ی   و   ی دار ی د   صورت به   که   ی اعتبارات (  ج 

  ای   شوند، ی م   ی نگهدار   ی بانک مرکز ی  ها حساب   در   و   رند ی گ ی م   قرار   استفاده   مورد   ی الملل ن ی ب   ی ها پرداخت 

  یالملل ن ی ب   ی مال  ی ها سازمان   ، ی خارج  ی مرکز  ی ها بانک   با   د ی بازخر   ی قراردادها  در  گر ی د  طرق   به   که  ی اعتبارات 

 ، اند گذاری شده شده، سرمایه   تعیین هیئت مدیره    گونه که توسط آن   عمده،   ی الملل ن ی ب   ی ها بانک   ا ی   و 

   ،شودمی نگهداری پول المللی بین صندوق در   عراق حساب در حقوق برداشت که (د

 ، پول ی المللنیب صندوق  در عراق  ریذخا ع(ه

راحتی  المللی که بهی مرکزی خارجی و یا نهادهای بینهابانک ها و  اوراق بدهی دولت  هرگونه  (ز

نحوی که این ارواق با پول خارجی ای بازپرداخت شوند که  آنها را در بازار به پول تبدیل کرد. بهبتوان  

بیندر تسویهمعموالً   قرار میهای  استفاده  بانک  المللی مورد  یا حساب  عراق  بانک مرکزی  و در  گیرد 

 شوند. داری میمرکزی عراق نگه

 

 . نيوزلند 6

 یخارج  ريذخا.  (24) ماده

  باید خارجی    سطوحی را تعیین نماید که ذخایر  مشورت بانک، سطح یا  با  مداوم  صورتبهباید،    وزیر  .1

  این   تحت  شده  اعطا   اختیارات  اجرای  قادر به  حفظ و نگهداری شوند تا بانک  بین آن سطوح،   در آن یا

 قانون باشد. 

 .نماید نگهداری  و حفظسطوح  آن بین  یا سطح همان  در را  خارجی ذخایر  باید  بانک  .2

 

 . ژاپن 7

 اراتياخت .(15)ماده 

آنها    مورد  در  دیبا  مدیره  هیئت  که  شده  مطرح  یمسائل  عنوانبه  نیشیکه در بند پ   یبر مواردعيوه  .2

 : کند  اتخاذ  می تصم مدیره  هیئت دیبا زین ری ز  موارد مورد  در  رد، یبگ میتصم
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که طبق   ی المللن ی ب   یمال   ی ها اروش   و   دی خر   لی تسه  یبرا   یخارج   یو اروش ارزها   دی انجام خر  ( ج 

 ص ی تشخ  المللن ی ب  هیمال  سازنده در حوزه  یرا تحت عنوان همكارآنها   یی، وزارت دارا « 3» ، بند (40) ماده  

 . قانون(   ن یهم  (41)   ماده   در   شده   ح ی تصر )   ره ی و غ  ی خارج   ی بانک مرکز   ک یآغاز معاميت با    ن، ی . همچندهد 

 

 . ايسلند 8

 ي مرکز بانک اداره .(3) ماده

مؤسسات    این قانون و اعطای وام به  (30)المللی موضوع ماده  مدیریت ذخایر بین  درخصوصگیری  تصمیم

های  مقاماین قانون توسط رئیس کل و قائم  (19)ماده    2اعتباری دارای مشكل نقدینگی موضوع پاراگراف  

 شود.ای با اراخوانی رئیس کل اتخاذ میبانک مرکزی در جلسه

 یالملل نيب ريذخا .(30) ماده

  را  یالملل نیب   ریذخا  ی مرکز  بانکمتناسب با اهداف و نقش    ی موظف است در سطح  سلند ی ا  ی مرکز  بانک 

 کنند.  اری ذخایر قواعدی را تنظیمدیند نگهاار  درخصوصرئیس و نواب رئیس موظفند  .کند یدارهنگ

است   مجاز  مرکزی  بین  منظوربهبانک  ذخایر  میاازایش  همچنین  نماید.  استقراض  تواند المللی 

سایر    منظوربه با  ارزی  ذخایر  یا  هابانک تقویت  مرکزی  بینهابانک ی  یا ی  اعتباری  مؤسسات    المللی 

 همكاری داشته باشد.

 

 . مالزي 9

 بانک یاصل  فيوظا و  اهداف. (5) ماده

 :از عبارتند بانک اصلی  وظایف .2

 . خارجی مالزی ذخایر  مدیریت و نگهداری  (ز

 ی خارج  ريذخا ت ير يمد  و ينگهدار در بانک فهيوظ.  (67) ماده

تحت این    خود  وظایف  انجام  اهداف و  تأمین  منظوربه  زمان  هر  در  بانک باشد که  این امر باید وظیفه  .1

 مدیریت نماید.  و  را نگهداری خارجی ذخایر  عمومی، اعتماد  حفظ  و قانون

  زیر   موارد  از   باید   شوندمی  مدیریت   و   نگهداری  «1»  بند  تحت   که   خارجی   ذخایر   ،« 68»  بند   به  توجه   با  .2

 :باشد

 ، گرانبها  الزات  سایر و  طي (الف

 ، خارجی ارز (ب

 : توسط شده ت مین یا بهادار متعلق به اوراق  (ج

 ، هادولت این ی مربوط بهنهادها  یا  هادولت .1
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 . المللیبین مالیمؤسسات  .2

 ، باشد برداشت قابل  المللی که سریعاًمنابع نهادهای بین هرگونه (د

 ،بروات (هع

 .مشتقات شامل  مالی  ابزارهای دیگر یا بهادار اوراق سایر  (و

 خارجی هايی براي ذخايردستورالعمل و  هاسياست .(68)ماده 

ذخایر  باید  توسط دستورالعمل  و   ها سیاست  براساس  را   خارجی   بانک  شده  تعیین    مدیره   هیئت  های 

 . نماید مدیریت  و نگهداری

 

 . ترکيه 10

 بانک ی اصل اراتياخت و  فيوظا .(4) ماده

 زیر است: شرحبهوظایف و اختیارات اصلی بانک 

 . مدیریت ذخایر ارزی و طيی کشور ع(ه

 ( ب 53) ماده

بانک با این    .کند  مدیریت   پولی  سیاست های  شیوه  و   اهداف   با   را   کشور   خارجی  ارز   و   طي   ذخایر   باید   بانک 

بانكی در بازار داخلی و  های  هدف و طبق شرایط و ضوابط تعیین شده توسط آن باید همه نوع اعالیت

المللی را ازجمله اعالیت در بازار نقد و آتی طي، ارز، اوراق قرضه و سایر محصوالت مشتقه و همچنین  بین

 نقدشوندگی و میزان عایدی انجام دهد. 1، بودن امن های ترتیب با اولویتدهی و وام، بهعملیات قرض

 

 . شيلی 11

 ( 38) ماده

 ی، اختیارات زیر را دارد: المللنیببانک نسبت به معاميت 

ی خود، در داخل و خارج از کشور. این ذخایر شامل  المللنیب. حفظ، مدیریت و واگذاری ذخایر  7

توسط کشورهای    شده  ضمانتارزهای خارجی، طي یا اوراق بدهی، سهام و یا سایر اسناد تجاری منتشر یا  

  تواند یم. بانک شودیم ی الملل نیبی مرکزی یا مؤسسات بانكی خارجی یا نهادهای مالی هابانک خارجی، 

 انت اجرای تعهداتش استفاده کند.  ضم   عنوانبهاز این ذخایر 
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 . نروژ 12

 ذخاير ارز خارجی رسمی .2- 3بخش 

گذاری شود را تعیین کند. این  بانک مرکزی باید میزان ذخایر ارز خارجی رسمی و اینكه چگونه سرمایه

 المللی کاای باشند.ذخایر باید برای دنبال کردن اهداف بانک مرکزی و ایفای تعهدات بین

 

 آمريكا .  13

 حكمی یاات نشد.

 

 .چين 14

 های زیر را انجام دهد: . بانک خلق چین باید وظایف و مسئولیت(4)ماده 

 بانكی ارز خارجی  گذاری و نظارت بر بازار بین. مدیریت مقررات5

 گذاری بازار طي . مقررات6

 . نگهداری و مدیریت ارز خارجی و ذخایر طيی دولت 7
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 يارزمعامالت مجاز زمينه قوانين کشورها در  (ق

 . ارمنستان 1

 . عمليات سپرده و اعتبار (9)ماده 

پول    ا ی)درام(    ی دار را بر حسب پول داخل مدت  ی هاسپرده  ا ی   ی دارید  یهاسپرده  تواند یم  ی . بانک مرکز1

ارمنستان    یجمهور   یدولت   ی نهادها  یبرا  را منحصراً  یك یزیا  ی هاییممكن است دارا  ای قبول کند    ی خارج

  ی المللنی ب ی و اعتبار ی مال ی هاسازمان ،ی خارج  ی کشورها  یها بانک  ریو سا ی مرکز ی هابانک ، هابانک و 

سپرده    عنوانبهنهادها    ریاز سا  یبانک مرکز  رهیمدهیئت    میارد و با تصمهموارد منحصر ب  یو در برخ

را تملک و استفاده    یك یزیا   یها ییها و داراسپرده  نیاآنها    اری و اخت  تیکند و ممكن است با رضا  ینگهدار

 کنند.  

ها،  المللی خارجی همچنین از دولتهای بینتواند از سازمان. بانک مرکزی برای دستیابی به اهدااش می2

 کشورها قرض یا وام بگیرد.سایر   یااته ی توسعههابانک ی مرکزی خارجی و سایر هابانک 

 ارز  گرمعامله عنوانبه. بانک مرکزي (48)ماده 

ی ارمنستان باشد و همچنین باید نسبت به اجرای  ارز جمهور  در بازار  گر معامله. بانک مرکزی باید  1

 های ارزی اقدام نماید. سیاست

های ارزی که اجرا  بیانیه صادر نماید و در مورد سیاست  تواندیم   یمرکز. در چارچوب این قانون، بانک  2

 کند اطيعات ارائه کند. می

 

 . آذربايجان 2

 . معامالت بازار باز (30)ماده 

 کند: شرکت   ریز خرید و اروش عملیات   در  دیبا بانک مرکزی . 1-30

 . یخارج  یارزها  با  مبادالت ری سا ا ی خرید و اروش. 3-1-30

 ها و عمليات بانک مرکزيتراکنش. (54)ماده 

انجام عملیات زیر را با نهادهای اعتباری    اختیار بانک مرکزی برای دست یااتن به اهدااش، باید.  1-54

 :باشدداخلی و خارجی داشته 

  اقيم   و  گرانبها  یهاسنگ   وها، الزات گرانبها  ها، اسكناس. کسب، اروش و ذخیره کردن چک 1-1-54

 آنها  ازا گرانبه شده ساخته

های  های ارزی و تعهدات پرداخت بر حسب پولکسب و اروش ارزهای خارجی، همچنین حواله.  2-1-54

 . خارجی
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 . گرجستان 3

 ی رسم  ی المللنيب ر يذخا. (40) ماده

تواند از  که می  کند  تیریمد  و  ینگهدار  تملک،  را  یالمللنیب  رسمی  ریذخا  موظف است  مرکزی  بانک .  1

 :شده باشدهای زیر تشكیل دارایی

 1، طيی پولی (الف

 ، ارز خارجی به شكل سكه و اسكناس ب(

 ، ی بانكی کشورهای خارجیها حسابارزهای خارجی در  (ج

   ،المللی پولهای صندوق بینها و اندوختهبرداشت مخصوص ناظر به وام ( حقوقد

 های قابل پرداخت بر حسب ارزهای خارجی، بروات و گواهی سپرده (ه

المللی  های مالی بینی مرکزی، سازمانها بانک اوراق بدهی منتشرشده توسط کشورهای خارجی،    و(

   ،های خصوصیو شرکت

خرید اوراق بهادار که بر حسب ارزهای خارجی بوده و در موقعیت    توااقات  و ابزارهای مالی مشتقه    (ز

   .شوندبازخرید به ارز خارجی بازپرداخت می

 باشند.   شده  شناختهجهانی  طوربهالمللی دیگر که هرگونه ذخایر مالی بین ح(

استقراض ارز خارجی  المللی، باید مجاز به  . بانک مرکزی با هدف انجام وظیفه مدیریت ذخایر رسمی بین2

المللی  های موجود در ذخایر بینشده توسط دارایی  ساله و ت میناز طرف خودش با سررسید حداکثر یک 

  ی آت  دیاوراق بهادار با شرط بازخر  یدهقرض/تیمالك   انتقال  یبرا  توااقات  باشد یا باید مجاز به ورود به

 .گردد( دیبازخر قرارداد   با)معاميت 

 

 افغانستان .  4

 ي مرکز بانک يهاتي. مسئول(70) ماده

 است:  مسئولبانک مرکزی در ارتباط با امور زیر 

  عملیات   و  ارز   نرخ  سیاستگذاری   اجرای  برای  الزم   رهنمودهای  یا   هاوضع مقررات، دستورالعمل  .1-70

 کشور،  در  ارز  بازار

مالی  مؤسسات    و سایر ها  بانک   ثبت و صدور جواز و نظارت و تنظیم امور مربوط به صرااان،   .2-70

 این قانون. ( 77)طبق ماده 

 . ها بانک   و   خارجی   ارزهای   گران معامله   و   خارجی   ارزی   ذخایر   ها راجع به وضعیت تعیین محدودیت .  70- 3

   .ارز حراج سازماندهی  و برگزاری. 4-70

 

1. Monetary Gold 
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 . المللی ااغانستاننگهداری ذخایر بیناداره و . 5-70

 یالملل نيب يهاو پرداخت هاهيتسو. (71) ماده

و    یدولت   ی الملل نیب  هیتسوبرای خود و یا به نمایندگی از طرف دولت با نهادهای    تواندیم بانک مرکزی  

 مربوط به تسویه و عملیات پرداخت منعقد نماید.  نامهتوااق یخصوص

 

 . عراق 5

 های دیگر، احكام مرتبطی در قانون بانک مرکزی عراق یاات نشد.مستقل از موارد مذکور در بخش

 

 . نيوزلند 6

 معامالت ارز خارجی بانک مرکزي  (16)ماده 

کند مناسب است،  نحوی که اكر میتواند به ها، بانک مرکزی میموریتأبا هدف انجام وظایف و تحقق م 

 در چارچوب قوانین و تحت شرایطی معاميت ارز خارجی انجام دهد: 

 ، با هر اردی ازجمله دولت (الف

 به نیابت از هرکسی ازجمله دولت.  (ب

 ی خارج يارزها مبادالت انيز و  سود. (21) ماده

این قانون،    (18( و )17مواد )را، تحت    خارجیحاصل از انجام هرگونه مبادالت ارزهای    سود  باید  بانک   .1

 به حساب دولت واریز نماید.  

  را که(  محقق شده یا نشده)  هرگونه مبادالت ارز خارجی  زیان  اضاای، مبلغ   تخصیص   بدون  وزیر باید   .2

 ی دولت به بانک مرکزی بپردازد.  هاحسابقانون انجام داده را از  این از ( 18( و )17مواد ) تحت بانک 

   ی خارج يارزها با مبادله موقت ق يتعل .  (22) ماده

  ی ارزها  معاميت  بازار   در   ی نظم یب  و   اختيل  از   دی با  که   کند   حاصل   نان یاطم   رئیس بانک مرکزی   . اگر1

شده،    ثبت  ی هابانک   تمام   به  ی کتب   هیاطيع  ارسال   با   از، ین  صورت   در   تواندیم  شود،   ی ریجلوگ  ی خارج

تابانک ثبت شده  هیچ  اطيعیه،  در   شده  مشخص  استثنائات   به   توجه  با  دستور دهد که  زمانی که    ای 

ارزهای خارجی مشخص شده   صرااً یا ارزهای خارجی مبادله گونههیچ اطيعیه دیگری صادر شود، نباید

 بانک.  مجوز جداگانه داده شده به انجام دهد؛ مگر با ، در اطيعیه

  « 1»  بند  در   شده   اعطا   اختیار  اعمال   مورد  در   وزیر   به  یکتب   صورت به  ممكن،  وقت باید، در اسرع    رئیس  .2

 نماید. رسانی اطيع بخش این

 شود با:   که اسخ  زمانی تا  پا برجاست بخش این « 1» بند تحت اطيعیه هر .3

 ، دولتهیئت  مصوبه با (الف
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 شده. ثبت ی هابانک اطيعیه کتبی رئیس کل به تمام  با  (ب

 

 . ژاپن 7

 یخارج يارزها فروش  و  دي خر .(40)ماده 

  دولت ارزی    امورمدیریت    مسئول  عنوانبهتواند به حساب خودش یا  بانک ژاپن در صورت لزوم، می.  1

ی  هابانک تواند از طرف  ، ارزهای خارجی خرید و اروش کند و همچنین می«1»، بند  (36)ملی طبق ماده  

ع ویت دارد، شامل  آنها    که ژاپن در  المللیی بینای )نهادهالمللی  یا از طرف نهادهای بین  مرکزی خارجی 

و در  آنها    کارگزار   عنوان بهشود(  میاشاره  آنها    به عنوان    همین   به   المللی که پس از این بین  هیتسوبانک  

 و اروش کند.  دیخر یخارج یژاپن، ارزها  یبانک مرکز عنوانبهآنها  با ی همكار راستای 

 عنوانبه   د یبانک ژاپن با   باشد،   ژاپن   پول  ل یتبد   نرخ  در   ثبات   جادی ا   اروش  و   د یکه هدف از خر   یدر صورت.  2

 .کند   اروش  و  دی خر   را  یخارج  ی ، ارزها« 1» بند   (36) طبق ماده   یمل  دولت  امورمدیریت    مسئول  ک ی 

از    کارگزار  ک ی  عنوانبه  ایبه حساب خودش    یخارج  یو اروش ارزها  دیژاپن هنگام خر   مرکزی. بانک  3

  یبانک مرکز  عنوانبهآنها    با   ی همكار  یبرا  ی المللنیب  ی نهادها  ا ی  رهیو غ  ، یخارج   ی مرکز  ی هابانک طرف  

  ه یمال  سازنده در حوزه  یتحت همكار  مالیه که وزارت    یو اروش را با هدا  د یخر  باید،  «1»ژاپن طبق بند  

 انجام دهد.   مالیه وزارت  تأییدبا  ایبه درخواست  کند،یمشخص م  المللنیب

 

 . ايسلند 8

 المللیذخاير بين .(30)ماده 

المللی را  بانک مرکزی ایسلند موظف است در سطحی متناسب با اهداف و نقش بانک مرکزی ذخایر بین

 کنند.  یند نگهداری ذخایر قواعدی را تنظیماار  درخصوصنگهداری کند. رئیس و نواب رئیس موظفند 

است   مجاز  مرکزی  بین  منظوربهبانک  ذخایر  میاازایش  همچنین  نماید.  استقراض  تواند المللی 

سایر    منظوربه با  ارزی  ذخایر  یا  هابانک تقویت  مرکزی  بینهابانک ی  یا ی  اعتباری  مؤسسات    المللی 

 همكاری داشته باشد.

 

 . مالزي 9

 بانک یاصل  فيوظا و  اهداف. (5) ماده

 :از عبارتند بانک اصلی  وظایف .2

 . ارز ی بازارها و پول بر نظارت  (د
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 بانک  یعموم اراتياخت. (75) ماده

 : تواندقرار دارد، می  قانون  تحت این   هنگامی که در سازگاری با اهداف، وظایف خود و سایر مقررات  بانک،

بفروشد، بازخرید نماید، قرض  یا دیگر کاالها را بخرد،  گرانبها  الزات  طي، سایر بهادار، اوراق  ارز، (ج

 ؛ تبدیل نماید مشتقات   ریسا به ابگیرد یا قرض بدهد ی 

  شده اشاره  « ج »   بند   در  که  مالی  ابزارهای   یا دیگر کاالها یا   گرانبها  الزات  طي، سایر  بهادار،   اوراق  ارز،   ( د 

 مالی مبادله کند.   سایر ابزارهای   یا دیگر کاالها یا   گرانبها   بهادار و طيهای دیگر، سایر الزات   اوراق   ارز،   را با 

 

 . ترکيه 10

 ره يمد ئتيه اراتياخت  و فيوظا  .(22) ماده

 زیر است: شرحبهوظایف و اختیارات هیئت مدیره 

عملیات مربوط به خرید    باز،  بازار  عملیات  مورد  در  الزم   مقررات  تنظیم  و  اصول  و   هاهیرو  تعیین  (ج

ذخیره    وام بانكی،  و  تنزیل مجدد  مجدد و وام بانكی، نرخ بهرهو اروش ارزهای خارجی، عملیات تنزیل  

   .کشور ارزی و طي مدیریت ذخایر  پولی،  سیاست ابزارهای و عملیات  سایر نقدینگی، نیازهای و قانونی

 عمليات مربوط به طال و ارز خارجی .(53) ماده

  تی ر ی مد   ی پول   است ی س   ات ی کشور را طبق اهداف و عمل   ی طي و ارز خارج   ر ی موظف است ذخا   ی بانک مرکز   ( ب 

کند، هرگونه عملیات  یندها و اصولی که تعریف می ا تواند در چارجوب اهداف، و سازگار با ار ی م   بانک .  کند 

المللی شامل نقد، آتی خرید و اروش طي، ارزهای خارجی، ابزارهای  بانكی در داخل و بازارهای مالی بین 

 گیری با لحاظ ایمنی، نقدشوندگی بازدهی انجام دهد. دهی و قرض بهادار، عملیات وام مشتقه، اوراق  

 

 . شيلی 11

 ( 38) ماده

 ذیل دارد:  شرحبهی، اختیاراتی المللنیبمعاميت  درخصوصبانک مرکزی  

یک طرف قرارداد ح ور دارد و یا اقداماتی که  عنوان به . انجام اقدامات ذکرشده در قراردادهایی که 2

؛ در مورد اخیر )انجام است   کردهدر قراردادها یا معاهدات، دولت شیلی بانک مرکزی را طبق اهدااش موظف  

مربوطه صادر شود و به   وزارتخانهاقدامات مربوط به قرادادهای دولت( الزم است یک ارمان اجرایی ازسوی  

توجهی ام ای وزیر دارایی برسد. چنانچه در راستای این قراردادها یا معاهدات، نیاز به پرداخت مبلغ قابل 

 ،تدا منابع مربوطه را در اختیار بانک قرار دهندی یا سازمان مربوطه باید اب دار خزانه باشد،  

 ، و یا هر شیوه دیگر هاوامخارج از کشور از طریق خطوط اعتباری،  از اعتبار  انواع استقراض . 3
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یا مؤسسات بانكی خارجی، مؤسسات مالی خارجی یا  ها  بانک   . اعطای وام به کشورهای خارجی،5

 ، ی مزبور کمک به دستیابی به اهداف بانک باشدهاواماهداف  نكه یای، مشروط بر المللنیب

ی مرکزی یا مؤسسات بانكی خارجی یا  ها بانک از یا ااتتاح حساب جاری برای    ها سپرده. دریاات  6

 ی و کشورهای خارجی به پول شیلی یا به ارزهای خارجی.الملل نیباشخاص مالی 

 ( 39) ماده

ارزهای  به  تواندیمهر شخص   معاميت  در  آزادانه  ارزهای خارجی  خارج طور  معاميت  ی شرکت کند. 

می خارجی  ارزهای  اروش  و  خرید  یا  شامل  اسكناس  از  است  عبارت  خارجی  ارز  راستا  این  در  شود. 

ی  هاسفارش، اسناد اعتباری،  ها چک طرح و شكل ظاهری آنها، بروات،  از   اار مسكوکات ارزهای خارجی 

 ا و هر سند دیگری که مؤید الزام به پرداخت به ارز مزبور باشد.  هپرداخت، سفته

یا ابزارهای مالی به پشتوانه طي نیز   یا معاميت طي  ارزهای خارجی شامل انتقال  ،  شود ی م معاميت 

یک ابزار پرداخت    عنوان به   توانند ی م یی از طي باشند که بنا بر ماهیتشان  ها شكل   صورت به   نكه ی ا مشروط بر  

مورد استفاده قرار گیرند، حتی اگر هیچ انتقال منابع یا طيیی از شیلی یا به آن در میان نباشد. اشكال و  

 . باشند   داشته مشمول این زیربخش شوند، باید ویژگی یک ارز خارجی را    نكه ی ا شده، برای    ابزارهای طيی ذکر 

ردات، صادرات و یا انتقال طي به هر شكل به کشور،  با وجود مقررات ذکر شده در پاراگراف قبل، وا

کاال تلقی شده ودر مسائل گمرکی و مالیاتی بر همین اساس با آن راتار    عنوانبه از آن و یا از طریق آن، 

 خواهد شد.

وضعیت ارزی داخل کشور تأثیرگذار است مشمول    برمعاميت ارزهای خارجی درخارج از کشور که  

 .شودیم قوانین داخلی شیلی 

 ( 40) ماده

مكتوب و در    صورتبهممكن است بانک الزم بداند که برخی عملیات مربوط به معاميت ارزهای خارجی  

خارجی  ای دقیق، معاميت ارزهای  ، گزارش شود. بانک موظف است به شیوهشده  فیتعری از پیش  ها قالب

 مورد نظر پاراگراف قبل را مشخص کند. 

 ( 43) ماده

توجه ااراد یا مؤسسات به اندازه کاای بزرگ در  بانک باید با استفاده از ابزارهای الزم، از وجود تعداد قابل

 کارکرد تحت شرایط رقابتی را بدهد.  بازار ارز رسمی اطمینان حاصل کند تا به آن اجازه

مقر است  مرکزی موظف  سایر  بانک  و  بانكی  بین مؤسسات  ارزهای خارجی  معاميت  قانونی  رات 

اشخاص دارای مجوز اعالیت در بازار ارز رسمی، بین مؤسسات ذکر شده با خودشان و یا بین هر کدام از  

 مؤسسات ذکرشده و بانک مرکزی را تدوین کند. 

طریق دخالت در    زادر صورتی که طبق تشخیص بانک مرکزی، الزام به انجام برخی معاميت خاص  

اشخاص یا نهادهایی که این بازار )ارز رسمی( را تشكیل    توان ینم ،  باشد  داشته بازار ارز رسمی وجود  
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، صرااً به این دلیل از سایر معاميت ارزهای خارجی منع کرد. گزاره اوق باید بدون توجه به  دهندیم

 تعبیر شود.  49بخش  4مقررات زیرپارگراف 

 ( 48) ماده

دسترسی   تا  دارد  را  اختیار  این  برای هاصندوقبانک  رسمی  ارز  بازار  به  را  خارجی  بازنشستگی  ی 

 ، اراهم نماید. هاصندوقی طبق ضوابط مترتب بر این گذارهیسرما

بانک موظف است حداقل یک بار در ماه، در نشریه رسمی خود، رتبه اعتباری تعیین شده توسط  

خارج اعتبارسنجی  تخصصی  بهادار،  مؤسسات  اوراق  برای  یا    هابنگاهی  خارجی  از  اعم  مؤسسات  یا  و 

 انجام شود، اعيم نماید. آنها  ی در گذارهیسرمای که قرار است المللنیب

شده در پاراگراف قبل، در صورت درخواست هر   بانک موظف است بدون در نظر گراتن مقررات ذکر

 صندوق بازنشستگی، اطيعات مرتبط با این بخش را در اختیارش قرار دهد.  

 ( 51) ماده

انجام   بانک  توسط  که  خارجی  ارزهای  به  شودیمعملیات  مقید  این  هاتیمحدود،  در  شده  اشاره  ی 

 زیرعنوان نیست. 

 ( 52) ماده

(  Decree law)  600  زیرعنوان باید بدون زیر پا گذاشتن ضوابط حكم دولتی ضوابط اشاره شده در این  

 تفسیر شوند.  ،1974 سال

به  زیر  قانونی  مواد  در  که  خارجی  ارزهای  مربوطهاستشدهاشاره  آنها    معاميت  مقررات  تحت   ، 

 شد:  خودشان مدیریت خواهند

 . 1975سال  1089حكم دولتی  (الف

 . 1976سال  1349حكم دولتی  (ب

 . 1976سال  1350حكم دولتی  ج(

  .1557حكم دولتی  د(

 .18156حكم دولتی 

 

 . نروژ 12

 فصل سوم: وظايف و ابزارهاي سياستی بانک مرکزي

 هابانکگيري از اعطاي اعتبار به/ سپرده -.1- 3بخش 

 تواند:نیل به اهداف بانكداری مرکزی می منظوربهبانک مرکزی  (2)

 . ابزارهای مالی یا ارز خارجی بخرد، بفروشد یا توزیع کند .3
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 ذخاير ارز خارجی رسمی -2- 3بخش 

گذاری شود را تعیین کند. این  بانک مرکزی باید میزان ذخایر ارز خارجی رسمی و اینكه چگونه سرمایه

 المللی کاای باشند.بانک مرکزی و ایفای تعهدات بینذخایر باید برای دنبال کردن اهداف 

 

 . آمريكا 13

 دهی طال معامله يا وام

یا شمش طي در داخل و خارج، پرداخت وام با سكه یا شمش طي، معامله اسكناس بانک    معامله سكه

لزوم اوراق  المرکزی در عوض طي، سكه طي یا گواهی طي، قرارداد وام سكه یا شمش طي با دریاات عند

 های رزرو ادرال مجاز به نگهداری هستند. قرضه ایاالت متحده یا سایر اوراق بهادار که بانک 

  ای و با دستور و تحت نظر و مقررات های رزرو ادرال با مقاصد مبادلهایجاد حساب با سایر بانک هع(  

 مدیره بانک مرکزی هیئت 

 خارجی  کشورهای در  حساب  داریهنگ و ااتتاح

 نماینده  انتصاب

  تجاری   اسناد  آوریدر کشورهای که مقاصد مناسبی برای خرید اورش و جمع  1عامل   نهادهای  ایجاد

 .روندمی شماربه

از    خرید بیش  که  تجاری  معاميت  از  برآمده  تجاری  اسناد  مجوز  بدون  یا  یا  اروش   به   روز90و 

 نمانده از طریق نمایندگان یا نهادهای مربوطه  باقی آنها  واخواهی

  یا  و  خارجی   داراننك با  یا  هابانک   مرکزی،   بانک   عامل   نهادهای   نمایندگان،  برای  حساب   ااتتاح

 مرکزی  بانک  مدیرههیئت   مجوز با  قانون،  این)ب( 25 بخش موضوع خارجی  هایدولت

های رزرو ادرال ااتتاح حساب برای نمایندگان  مدیره هریک از بانک هیئت    که با مجوز  در صورتی

های رزرو نیز امكان ااتتاح حساب برای  و سایر اشخاص موضوع جمله قبل را انجام دادند مابقی بانک 

باید ذیل قواعد و مقرراتاشخاص مذکور را خواهند   این ماده  هیئت    داشت. هرگونه تراکنش موضوع 

 مدیره انجام شود.

 

 چين .  14

 تواند از ابزارهای سیاست پولی زیر استفاده کند:برای اجرای سیاست پولی بانک خلق چین می   - (23) ماده  

 الزام نهادهای مالی به تودیع سپرده به میزان نسبت تعیین شده  .14

 گیری در خصوص نرخ بهره مبنای بانک مرکزی تصمیم .15

 

1. Agency 
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 تمهید خدمات تنزیل برای نهادهای مالی بانكی که در نزد بانک خلق چین حساب دارند  .16

 ارائه وام به بانكهای تجاری  .17

اوراق قرضه   .18 بهادار دولتی،  اوراق  اوراق قرضه دولت مرکزي و ساير  و فروش  خريد 

 مالی، ارز خارجی در بازار باز 

 سیاست پولی تعیین شده توسط هیات دولت.  سایر ابزارهای .19

برای  را  پولی شرایط مشخص و ارآیندهایی  به منظور اجرای سیاست  تواند  بانک خلق چین می 

 استفاده از ابزارهای سیاست پولی لیست شده در پارگراف قبلی در نظر بگیرد.

 

 


