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الزامات و مقررات نظارتی شعب بانک ها 

همایش تجلیل از  روساي شعب موفق بانکهاي کشور 
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روندهاي نوظهور در صنعت بانکداري
کمک به مشتریان در اتخاذ تصمیمات آگاهانه  *  
تقویت ارتباط مشتریان و شعب*  

یک بانکدار در گام نخست، مشاور مالی مشتریان و در گام بعد یک *
.  فروشنده است

سال 16به عنوان نمونه، حجم عملیات شعب بانک ها در امریکا، طی *
کاهش یافته و در حال حاضر، بیش % 4اخیر، به طور متوسط سالیانه 

عملیات بانکی در این کشور، از کانـال بانکـداري بـرخط و    % 53از 
.آن، از مجراي بانکداري همراه انجام می شود% 33بیش از 
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کاهش عملیات پرتکرار با بهره گیري از فناوريکاهش عملیات پرتکرار با بهره گیري از فناوري

افزایش توانمندي کارکنانافزایش توانمندي کارکنان

مراجعات براي خدمات 
پیچیده

مراجعات براي خدمات 
تکراري

مراجعات براي خدمات 
پیچیده

مراجعات براي خدمات 
تکراري

کارکنان چندمهارته براي ارایه 
محصوالت و خدمات بانکی و 

مالی
مهارت ارایه محصوالت و خدمات بانکی
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مشتریان شعب را نمادي از اعتماد، سالمت و قدرت مالی بانک در حفاظت از ثروت سپرده گذاران می 
.دانند
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الزامات تغییر نقش شعب 
بانک مرکزي بـا همکـاري سـازمان بـورس و بیمـۀ مرکـزي،       •

زیرساخت هاي اطالعاتی و عملیاتی مورد نیاز و نیز فراینـدهاي  
بـویژه در  (مربوط به ارائه خدمات جامع مالی در شـعب  بانکهـا   

بانک هایی که از سالمت، انضباط و تـوان سـرمایه اي مطلـوب    
.را فراهم آورده و تسهیل نماید) برخوردار می باشند

با هدف کاهش هزینۀ عملیات بانک ها، افزایش قـدرت خلـق   •
بـویژه در  (پولِ نظام بانکی و افزایش سـطح دسترسـی جامعـه    

بـه خـدمات بـانکی، بانـک مرکـزي      ) مناطق کمتـر برخـوردار  
بسترهاي قانونی مورد نیاز جهت ارائه خدمات بانکی در نهادها و 

کـه عمومـاً از پراکنـدگی بسـیار مناسـبی      (مؤسسات عمومی 
.  را فراهم آورد) درسطح کشور برخوردار می باشند
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وضعیت شعب بانکها  
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05001,0001,5002,0002,5003,0003,500
ملی
کشاورزي
سپه
مسکن
قوامین
قرض الحسنۀ مهر ایران
توسعۀ تعاون
اعتباري کوثر
اعتباري عسکریه
سینا
شهر
سامان
حکمت ایرانیان
رسالت
دي
اعتباري توسعه
خاورمیانه
ایران و ونزوئال

3,192
2,876

1,906
1,860

1,722
1,630

1,253
1,074

755
597

543
399
397
355
350
327
320
293
260
251

194
165
144
142
126
101
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83
80
70
47
40
11
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ضروري ": الزامات مقرراتی در صنعت بانکداري
؟"آفرینمحدودکننده و هزینه"یا "و مفید

 اتاق پایاپاي قابل "، "آخرین قرض دهنده"وجود نهادي به عنوان
فعالیـت، عملیـات   "بیمه کنندة سـپرده هـاي اشـخاص   "و "اعتماد

.  روزمرة بانکها را تسهیل و ایمن می کند

 حسن شهرت و اعتماد سپرده گذاران به بانکها مهمترین دارایی هر
عواملی نظیر شفافیت کامل گزارشات و صورتهاي مالی . بانک میباشد

و هزینۀ مناسـب جمـع   ) واسطه گري مالی(بانکها، نوع عملیات بانکها 
آوري اطالعات در خصوص بانکها، حضور یک مقام ناظر و مورد اعتماد 

.   جامعه، براي بقاي بانک ها را ضروري می کند
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برخی از مهمترین عوامل توجیه کنندة وضع قوانین و 
:مقررات در صنعت بانکداري عبارتند از

لزوم تأمین منافع و حمایت از مشتریان بانکها؛•
از آنجـا کـه بانکهـا عمومـاً     (اهمیت و حساسیت صنعت بانکـداري  •

محصوالت و خدمات همگنی ارائه میدهنـد، در معـرض ریسـکهاي    
مشابهی قرار داشته و ریسکهاي متوجه یک بانک بـه سـرعت بـه    
سایر بانکها سرایت کرده و ریسک سیستمیک را بـراي کـل نظـام    

؛)مالی کشور ایجاد میکند
مقررات به عنوان عامل تضمین کنندة حفظ ثبات، سـالمت و بقـاي   •

سیستم بانکی؛
حصول اطمینان از کارکرد صحیح نظام مالی و تأمین هـدف اصـلی   •

توسعۀ مالی، یعنی رسیدن به رشد و توسعۀاقتصادي؛
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:مهمترین ابعاد قانونی مربوط به سطح شعب بانکها عبارتند از

نسـبت خـالص   "نظیـر  (رعایت محدودیتهاي مورد نظـر بانـک مرکـزي    •
نسبت خالص تسهیالت و تعهدات "، "داراییهاي ثابت مؤسسات اعتباري

؛ )و سایر محدودیتها"کالن
مسائل مربوط به نظارت بر صحت و سالمت عقود منعقـده بـا مشـتریان    •

؛)نظیر حصول اطمینان از عدم صوري بودن موضوع عقد(
مسائل مربوط به رعایت بهداشت اعتباري؛•
نظیر نظارت بر مصـرف منـابع   (نظارت بر اجراي صحیح قراردادها و عقود •

؛ )تخصیص داده شده در محل موضوعه
مدیریت و وصول مطالبات؛•
نظیـر مسـائل مربـوط بـه منـابع انسـانی،       (مدیریت ریسـک عملیـاتی   •

نسبت خالص داراییهاي ثابـت  ؛)زیرساختها و امنیت فیزیکی و اطالعاتی
مشهود و نامشهود به عالوة وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از 

%.75کسر سود قطعی نشده و انباشته در سطح حداکثر 
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انتظارات از رؤساي شعب

انتظارات ناشی از شرایط نوین•
تسلط بر مفاهیم مربوط به خدمات جامع پولی و بانکی نظیر •

انواع محصوالت بیمه اي، مدیریت ثروت، صندوقهاي سرمایه 
...گذاري، خدمات صرافی و 

توجه به لزوم متنوع سازي سبد درآمـدي بانـک و تقویـت    •
سهم درآمدهاي غیرمشاع از طریق ارائه خـدمات مشـاورة   
مالی به مشتریان ضمن رعایت صرفه و صالح بانک و توجـه  
به بانکداري الکترونیک و سوق دادن مشتریان به استفاده از 

ابزارهاي نوین بانکی؛
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انتظارات عمومی
بویژه مهارتهاي ارتباطی، برنامه ریزي (تسلط بر مهارتهاي مدیریتی •

و مهارتهاي رهبري؛) و مدیریت بحران
طراحی و پیاده سازي برنامه هاي بازاریابی فعال، بـویژه در جوامـع   •

محلی؛
وضعیت دارایی بدهی و سـودآوري  (پایش مستمر متغیرهاي درونی •

و ) برخورداري از کـالن نگـري  (عملیات در سطح شعبه و کل بانک 
، در کنار پایش مستمر رقبا   )متغیرهاي اقتصاد کالن(بیرونی 
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مطالعۀ کلیۀ دستورالعملها و بخشنامه هاي جدید، انتقال آنهـا بـه   •
کارکنان و نظارت بر حسن اجراي آنها؛

ضرورت توجه به حوزة تولید در تخصیص منابع، در کنـار توجـه و   •
تأکید بر سودآوري پروژه هاي تأمین مالی شده؛

اعتقاد به شروع فرایند پیاده سازي اصول مدیریت ریسـک هـاي   •
از شعبه به عنوان نخسـتین  ... اعتباري، عملیاتی، حسن شهرت و 

کانال ورودي مشتري به بانک؛
 تــالش کــافی در جهــت شناســایی اهلیــت مشــتري و انجــام

اعتبارسنجی اولیه
     نظارت بر مطالبات غیرجاري مشـتریان و برنامـه ریـزي بـراي

پیگیري وصول آنها
 نظارت دقیق بر رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه هاي مربوط

به پولشویی 
رعایت کدهاي اخالقی و رفتار حرفه اي؛•
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با سپاس از توجه شما 


