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  مقدمه

شالوده و اساس قانونی براي تعیـین  هاي جهان،  کشوراز هر یک مرکزي   قوانین بانک

قسـمت اول و  . باشـد  هاي مرکزي می اهداف، وظایف، اختیارات و ساختار ارکان بانک

نیز در همین چهارچوب به ایـن   1351دوم قانون پولی و بانکی ایران، مصوب تیرماه 

مرکـزي سـایر   هـاي   لیکن میان این قانون و قـوانین بانـک  . موضوعات پرداخته است

هـا را   بخـش اعظـم ایـن تفـاوت    . هاي بنیادي در محتوي وجـود دارد  کشورها تفاوت

اسـتقالل بانـک   «توان در مباحث و موضوعاتی جست کـه امـروزه تحـت عنـوان      می

سال قبل، ایـن موضـوعات چنـدان مـورد      38شوند، در حالی که  مطرح می» مرکزي

  .اند گذاران نبوده التفات و توجه قانون

ه که لـزوم اصـالح قـانون پـولی و بـانکی کشـور بـه شـدت مـورد توجـه           امروز

گیري از تجارب سایر کشـورها   صاحبنظران و مراجع علمی و قانونی قرار گرفته، بهره

  .براي طراحی قانونی جدید اهمیت دوچندانی یافته است

مجموعه حاضر که ترجمه قانون بانک مرکزي فدراسیون روسـیه مصـوب سـال    

ـ ( 2002 باشـد، اطالعـات مفیـد و     مـی ) 2007ا آخـرین اصـالحات در سـال    همراه ب

ارزشمندي را درخصوص چهارچوب و ساختار قانونی مورد نیـاز بـراي طراحـی یـک     

  .مندان ارائه خواهد داد قانون بانک مرکزي مدرن و کارآ به صاحبنظران و عالقه

  

  آزاد امیرحسین امین

  1389زمستان 
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 ي روسیهجغرافیا

تـرین کشـور جهـان     و وسـیع  فدراسیون روسیه در شمال آسیا و اروپا گسترده شـده 

روسیه بـا   .تقریباً دو برابر کانادا، دومین کشور وسیع دنیا، مساحت دارد روسیه. است

، اوکــراین، بــالروس، لهســتان، لیتــوانی، لتــونی، اســتونی، فنالنــد، نــروژکشــورهاي 

همسـایه  کره شـمالی  و  مغولستان، چین، قزاقستان، جمهوري آذربایجان، رجستانگ

 ژاپـن و  سوئد، )از طریق ایالت آالسکا( آمریکااین کشور همچنین با کشورهاي  .است

  .همسایه است) دریااز طریق (

  

  

  

  

  

  

  

  

 هـاي  این کشور بحران ،1998شوروي در سال اتحاد جماهیر از فروپاشی  پس

روسـیه در تـالش    حاضـر   حـال  در .ه اسـت را پشـت سـر گذاشـت   بسیاري  اقتصادي

  .به دست آورددر میان کشورهاي جهان خود را جایگاه پیشین است

اتحادیـه  ، 1)5 +1( گـروه  سازمان ملـل متحـد،   شوراي امنیتروسیه عضو ثابت 

  
و ) آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسـه (این گروه از پنج عضو دائم شوراي امنیت سازمان ملل  .1

 .آلمان تشکیل شده است
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ایـن  . اسـت  2گـروه هشـت  و  1اقیانوسیه، هاي اقتصادي آسیا ـ  سازمان همکاري، اروپا

هاي جهـانی را مـدیون منـابع انـرژي خـود       کشور بخش زیادي از قدرتش در صحنه

  .است

  سیاست در روسیه

  نوع و ارکان اصلی حکومت

تقسیمات کشوري،   بر اساس. فدراسیون روسیه کشوري با نظام حکومتی فدرال است

 ، س حکومـت فـدرال  أجمهور در ر یسرئ. عضو فدرال تشکیل شده است 89روسیه از 

. شـود  مـی  چهارسـاله انتخـاب     ي مسـتقیم مـردم بـراي یـک دوره    أقرار دارد که با ر

 آن غربـی  جنـوب  نهـا در آجمهوري خودگردان دارد که بیشـتر   21اکنون روسیه  هم

، اختیـارات  اساسی فدراسیون روسـیه  در قانون .دکشور، یعنی قفقاز شمالی قرار دارن

این امر بـا سـنت تـاریخی تمرکـز قـدرت       جمهور اعطا شده که  رئیساي به  گسترده

قانون، سـاختار فـدرال کشـور     این 65در اصل . تسیاسی در این کشور هماهنگ اس

  جمهوري، شش ناحیـه  بر این اساس، فدراسیون روسیه از تعدادي. تشریح شده است

ــه ــدرا    خــودگردان، ده ناحی ــهر ف ــه، دو ش ــدادي منطق ــار، تع ــکو و م(ل خودمخت س

  .نشین تشکیل شده است خودمختار یهودي  و یک منطقه )پترزبورگ  سنت

  قوه مقننه 

  :است تشکیل شده از دو مجلس ،اي فدراله منظا  مانند همه ،قوه مقننه روسیه

 هـا یـا اسـتانداران منـاطق     ساي جمهـوري ؤشوراي فدراسیون روسیه شامل ر  

کـه از هـر    ن مناطق است،ای گذاري ساي نهادهاي قانونؤگانه به همراه ر 89

  .شوند انتخاب می منطقه دو نفر

  انتخـاب  ه ز سوي مردم سراسر روسینماینده که ا 450مجلس دوما مرکب از
  

1. Asia – Pacific Economic Cooperation (APEC). 

  .متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، ژاپن، ایتالیا، کانادا و روسیههاي فرانسه، ایاالت  شامل کشور .2
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ر ساي دومـاي هـر اسـتان و جمهـوري د    ؤکه استانداران و رآنجا از . دشون می

ي مـردم بـه ایـن سـمت     أحضور دارند و هر دوي آنها بـا ر  وراي فدراسیونش

ي أاسـیون روسـیه بـا ر   دراي فوان گفت که اعضاي شورت یند، ما هانتخاب شد

پـوتین   پس از روي کار آمدن آقـاي  ،به همین خاطر. شوند مردم انتخاب می

. مقرر شد که استانداران از حق عضویت در شوراي فدراسیون محـروم شـوند  

وجود آمده، کـه اسـتانداران    نام شوراي دولتی بهه ب تازگی شورایی به بنابراین

فعالیت دوماي دولتی و شوراي فدراسیون چهار سـال    ورهد. دستنن هو آعض

ح به شـر  دوما  ژه اساسی، اختیارات مهم و وی قانون 103  بر اساس ماده. است

  :زیر است

 رجمهو موافقت با انتصاب رئیس دولت روسیه توسط رئیس 

 ا و پذیرش اسـتعفاي اعضـاي   هوزرا و استیضاح آن ي اعتماد به دولت، أر

 تلدو

 یعفو عموم اعالم 

 حاعالم جنگ و صل 

 رجمهو رئیس گیري در مورد برکناري تصمیم  

 تانتصاب رئیس کل بانک مرکزي و رئیس دیوان محاسبا 

 نعمومی کشور و نظارت بر حسن اجراي آ  بودجه تصویب 

 یهاي دولت هدستگا عملکرد وزرا و  نظارت بر نحوه 

 یللملا ناي بیه هنام موافقت تصویب قراردادها و. 

فدراسیون از ایـن   قانون اساسی، وظایف و اختیارات شوراي 102  بر اساس ماده

 :تقرار اس

 هروسی تصویب تغییرات مرزي بین اعضاي فدراسیون 

 لعـاده و حکومـت   ا قاعـالم حالـت فـو     جمهور دربـاره  یید فرمان رئیسأت

 ینظام
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 اك مسلح در خارج از خـ  امکان استفاده از نیروهاي  گیري درباره تصمیم

 رکشو

 رجمهو برکناري رئیس  گیري درباره متصمی 

 انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی داوري روسیه 

 و نیمـی از اعضـاي دیـوان    کـل و معـاون رئـیس    نصب و عزل دادستان 

 .محاسبات

  

  اقتصاد در روسیه

 1/8معـادل   2008درصـد و در سـال    36معـادل   1999نرخ تورم روسـیه در سـال   

  بوده استدرصد 

رابـري قـدرت   ي بمیزان تولید ناخالص داخلی روسـیه بـر مبنـا    2008در سال 

تریلیـون دالر بـوده    1757 ،و بر مبنـاي نـرخ رسـمی ارز   تریلیون دالر  2225 ،خرید

 درصـد  7 معـادل  ،2008یزان رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال م. تاس

اقتصـادي    هاي عمده ک سهم بخشبه تفکی (GDP) ناخالص داخلی تولید. است بوده

  :شده است ارائه ل زیرو درآمد سرانه، در جدو
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  میزان  شاخص

  )GDP(تولید ناخالص داخلی 
بر اساس برابري قدرت خرید (تریلیون دالر  225,2

*PPP(  

  )براساس نرخ رسمی ارز(تریلیون دالر  757,1  )GDP(تولید ناخالص داخلی 

  )PPPاس براس(دالر  800,14  درآمد سرانه

  درصد 6  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

  درصد GDP  1/41سهم بخش صنعت از 

  درصد GDP  1/4سهم بخش کشاورزي از 

  درصد GDP  8/54سهم بخش خدمات از 

* Purchas Power Parity (PPP). 

  میالدي 2008ی در سال لهاي اقتصادي روسیه از تولید ناخالص داخ سهم بخش
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  روسیه جمعیت

، هشـتمین  نفـر  752هـزار و   377میلیون و  141روسیه با جمعیت سیون فدرا

سال اسـت و نـرخ رشـد     2/38میانگین سنی مردم آن . کشور پرجمعیت جهان است

  .باشد میجمعیت آن منفی 

  

  

1نظام بانکی روسیه

 مسـتقل از  ،سسات بازرگـانی ؤها و م      وسیه، بانکي رها و بانکدار      اس قانون بانکبر اس

. تتشـکیل شـده اسـ   و سطح عـالی و تجـاري   ز دنظام بانکی روسیه ا. دولت هستند

 اطالعـات مربـوط بـه     ارائـه   زمینـه در سطح عالی که بانک مرکزي نماینده آن است، 

هـاي        پـولی، تـدوین گـزارش    هـاي اعتبـاري و        سیاسـت  مدیریتهاي ساالنه،  حساب

 .به دوماي دولتی پاسخگو است غیره اقتصادي و

 :زند اا انک مرکزي روسیه عبارتف بوظای

 هاي پولی و اعتبارات فدرال      سیاست طراحی  

  ها در فدراسیون روسیه  مؤثر تصفیهوضع ضوابط براي نظام 

 ضع ضوابط جهت انجام عملیات بانکی و 

 المللی بانک روسیه اداره مؤثر ذخایر بین  
  
 .باشد میالدي می 2008این اطالعات مربوط به سال  1.
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  تعلیـق درآوردن   ، بهعتباريمؤسسات ابراي ثبت و فعالیت صدور مجوز

  و یا لغو مجوز آنها

 هاي بانکی نظارت بر فعالیت مؤسسات اعتباري و گروه  

 اعمال مقررات براي مبادالت ارزي  ودهی  سازمان 

       المللـی،   هـاي بـین   برقراري رویه بـراي نظـام تصـفیه مـؤثر بـا سـازمان

 جی و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی هاي خار دولت

  دهی براي نظام بانکداري روسیه  رشگزاوضع مقررات حسابداري و 

  در مقابل سایر ارزها  1برابري روبلتعیین و اعالم نرخ رسمی 

 و غیره. 

قتصـاد  ی اهـاي واقعـ        که با مردم و بخـش  هاي تجاري هستند      سطح دوم، بانک

در حال ت سرع ي اقتصاد این کشور است که بهها اري یکی از بخشدبانک. پیوند دارند

 بانـک  24. کننـد       بانک در این کشور فعالیـت مـی   1200در حال حاضر . ترشد اس

  .هاي بانکی این کشور را در اختیار دارند      درصد دارایی 65بزرگ، 

  :زند اا روسیه عبارت هاي مهم      بانک

 هدالر سرمای میلیارد 78با بیش از  2ازبر بانک 

 هایمیلیارد دالر سرم 18با بیش از  3ونشتورگ بانک 

 همیلیارد دالر سرمای 13با بیش از  4بانک گاز پروم 

 :زند اا تعداد شعبه نیز عبارت هاي روسیه از لحاظ      ترین بانک مهم

  هشعب 20309ازبر بانک با 
  
 .واحد پول روسیه 1.

2. Sber Bank 

3. VTB Bank (Vneshtorg Bank) 

4. Gazprom Bank 
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 هشعب 503با  1روس بانک 

 شعبه 382با  2اورال بانک 

  
 1. Ros Bank 

2. URAL SIB 
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  بخش دوم
  

  قانون بانک مرکزي فدراسیون روسیه
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  ون فدرالی بانک مرکزي فدراسیون روسیه قان

  2002مصوب سال ) بانک روسیه(

  

  

 23مـورخ   fz-180؛ قـانون شـماره   2003ژانویـه   10مـورخ   fz-5قانون شماره 

 fz-97؛ قـانون شـماره   2004ژانویـه   29مـورخ   fz-58؛ قانون شـماره  2003دسامبر 

؛ قـانون شـماره   2005ژوئـن   18مورخ  fz-61؛ قانون شماره 2004جوالي  29مورخ 

fz-90  ؛ قانون شماره 2005جوالي  18مورخfz-60  ؛ قانون شماره 2006می  3مورخ

fz-85  ؛ قانون شماره 2006ژوئن  12مورخfz-246  ؛ قـانون  2006دسـامبر   29مورخ

  .2007آوریل  26مورخ  fz-63؛ قانون شماره 2007مارس  2مورخ  fz-24شماره 
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  17                                                                                                                       مقررات عمومی 

  

  

  ررات عمومیمق

ک مرکـزي فدراسـیون   اهداف، وظایف و اختیارات بان ،وضعیت قانونیـ 1ماده 

توسط قانون اساسی، این قـانون  ) شود بانک روسیه نامیده می که از این پس(روسیه 

  .گردد فدرالی و سایر قوانین فدرالی مشخص می

ون بانک روسیه باید اهداف، وظـایف و اختیـاراتی کـه قـانون اساسـی فدراسـی      

هـاي فـدرالی و    قل از سایر بخشاند را مست روسیه و این قانون فدرالی مشخص کرده

هـاي اجرایـی    و دسـتگاه  فدرالی حاکمیت، مؤسسات وابسته به فدراسیون روسیهغیر

  .به انجام برساند هاي مستقل محلی دولت

بانـک روسـیه داراي آرمـی    . ستبانک روسیه داراي شخصیت حقوقی مستقل ا

  .باشد می نشانه فدراسیون روسیه و نام خود تصویربر  ملمشت

  .مقر اداره مرکزي بانک روسیه، در مسکو است

هـاي بانـک روسـیه در مالکیـت      شده و سایر دارایـی سرمایه پرداخت  ـ2ماده 

اي که توسط این  بانک روسیه، براي دستیابی به اهداف و مطابق با رویه. فدرالی است

داراي صـالحیت و اختیـار در اداره، اسـتفاده و     ،اسـت   قانون فدرالی مشـخص شـده  

تواننـد   هـا نمـی   این دارایی. باشد هاي خود شامل طال و ذخایر ارز می مدیریت دارایی

گردند، مگر اینکه قـانون فـدرالی بـه نحـو دیگـري      اجازه بانک روسیه مصادره  بدون

  .تصریح کرده باشد

  
1. Status 
2. The Bodies of State Power of the Constituent Entities of the Russian Federation 
3. Local Self-Government Bodies 
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هـم نبایـد مسـئول     دولت، مسئول تعهدات بانک روسیه نیست و بانک روسـیه 

تعهدات دولت باشد، مگر اینکه آنها چنین تعهداتی را قبالً تقبل کرده باشند یا قانون 

  .فدرالی به نحو دیگري مقرر کرده باشد

  .پوشش دهد شرا با درآمدهای هاي خود بانک روسیه باید هزینه

  :ند ازا اهداف بانک روسیه عبارت ـ3ماده 

 از ثبات آنو حصول اطمینان  حفظ ارزش روبل  

  نظام بانکداري فدراسیون روسیهتوسعه و استحکام  

 وقفه نظام پرداخت رد اثربخش و بیحصول اطمینان از عملک.  

 دکسب سود نباید جزء اهداف بانک روسیه قرار گیر.  

  :وظایف بانک روسیه عبارتند از ـ4ماده 

ه بـا همکـاري دولـت    طراحی دقیـق و اتخـاذ یـک سیاسـت پـولی یکپارچـ       .1

  روسیه فدراسیون

 کناس و مسکوك و مدیریت گردش وجوهانتشار انحصاري اس .2

بر اساس قانون فـدرال  (عنوان عالمت آن  تأیید نشان گرافیکی روبل به. 1ـ2

 )2006ژانویه  12 تاریخدر  Fz-85شماره 

دهـی نظـام    سـازمان دهنده به مؤسسات اعتباري و مسئول  آخرین مرجع وام .3

 تأمین مالی مجدد آنها

 ها در فدراسیون روسیه مؤثر تصفیهبراي نظام  تعیین ضوابط .4

 ین ضوابط جهت انجام عملیات بانکیتعی .5

اي فدراسیون روسـیه   اي در کلیه سطوح نظام بودجه هاي بودجه اداره حساب .6

صـالح قـوه    خاص ذيبـه نیابـت از طـرف اشـ      تصفیه نظاموسیله برقراري  به

 .ي تصریح کرده باشندنحو دیگر ی به، مگر در مواردي که قوانین فدرالمجریه

و اجـراي   دهـی  سـازمان اي که وظیفه  انجام امور وجوه فوق بودجه همچنین

 آن به بانک روسیه محول شده باشدامور 

 المللی بانک روسیه اداره مؤثر ذخایر بین .7
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فعالیـت  گیري در خصوص ثبت مؤسسات اعتباري و نیز صدور مجوز  تصمیم .8

 رآوردن و یا لغو مجوز آنهاعلیق د، به تگونه مؤسسات این بانکی به

ه آن ب از این پسکه (هاي بانکی  نظارت بر فعالیت مؤسسات اعتباري و گروه .9

 .)شود نظارت بانکی اطالق می

 سات اعتباري مطابق قوانین فدرالیثبت انتشار اوراق بهادار توسط مؤس .10

 فـام وظایـکه براي انجـ     لیات بانکی و سایر مبادالت ضروريانجام انواع عم .11

 و یا به نیابت از دولت روسیهاز خود  ـبانک روسیه الزم است 

و نظارت بر اجراي مقـررات مبـادالت ارزي و کنتـرل مبـادالت      دهی سازمان .12

 مطابق با قوانین فدراسیون روسیه ارزي

هـاي   المللـی، دولـت   هاي بین برقراري رویه براي نظام تصفیه مؤثر با سازمان .13

 حقیقیجی و همچنین اشخاص حقوقی و خار

 دهی براي نظام بانکداري روسیه وضع مقررات حسابداري و گزارش .14

 برابري روبل در مقابل سایر ارزهاتعیین و اعالم نرخ رسمی  .15

هاي فدراسـیون   موازنه پرداخت دهی تلفیق و سازمان بینی مشارکت در پیش .16

 روسیه 

عملیـات خریـد و    دهـی  سـازمان ط مبادالت ارزي جهـت  تعیین رویه و شرای .17

ارزهاي خارجی؛ همچنین صـدور، تعلیـق و لغـو مجـوز بـراي انجـام       فروش 

 ملیات خرید و فروش ارزهاي خارجیع دهی سازمانمبادالت ارزي جهت 

کلـی و بـه تفکیـک    (بینی وضعیت اقتصادي روسـیه   تجزیه و تحلیل و پیش .18

ار موارد مشابه ها و انتش ویژه از ابعاد پولی، ارزي و شاخص قیمته ب) مناطق

 ي آماريها و داده

شـده توسـط    شده و مطابق رویـه تعیـین   سیه در موارد تصریحبانک رو. 1ـ18

هاي ورشکسـته کـه    هاي خانوار در بانک د به سپردهقانون فدرالی، بای

هـاي الزم را انجـام    باشند، پرداخـت  ها نمی سپرده  بیمهتحت پوشش 

 .دهد
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ارده سایر وظایفی که به موجب قانون فـدرالی بـر عهـده بانـک روسـیه گـذ       .19

  .شود می

پاسـخگو   فـدرال  گذاري روسیه به مجلس دوماي هیئت قانون بانک ـ 5ماده 

  .باشد می

  :تواند مجلس دوما می

 جمهور، منصـوب یـا عـزل     شنهاد رئیس کل بانک روسیه را، با پی  رئیس

 کند؛

 افقـت  کـل و مو  ه بانک روسیه را، به پیشنهاد رئیس اعضاي هیئت مدیر

 کند؛رئیس جمهور، عزل و نصب 

 ئت بانکـداري ملـی اعـزام و یـا     ق سهمیه خود، نمایندگانی را به هیطب

 کند؛ تعویض

 یی را گیري نمـوده و رهنمودهـا   در مورد سیاست پولی یکپارچه تصمیم

 براي تدوین آن ارائه کند؛

 و در مـورد آنهـا،   هاي سالیانه بانک روسیه را مالحظـه، بررسـی    گزارش

 گیري کند؛ نحو مقتضی، تصمیم به

 هاي مالی و اقتصادي بانک روسیه، واحـدها   ر خصوص بازرسی فعالیتد

فدراسـیون روسـیه، تصـمیماتی     هاي آن توسط اتاق حسابرسی و بخش

د هیئـت بانکـداري   چنین تصمیمی فقط بر اسـاس پیشـنها  . داتخاذ کن

 شود؛ ملی اخذ می

 رکت نمایندگان دوما هاي بانک روسیه را با مشا جلسات استماع فعالیت

 ار کند؛برگز

  کل بانک روسیه را در خصوص عملیـات   جلسات استماع سخنان رئیس
  

1. Federal Assembly 

 دومـا : شود  می تشکیل مجلس دو از که است فدرال گذاري قانون هیئت روسیه فدراسیون مقننه قوه

  .و  شوراي فدراسیون

2. Recall  

3. Audit Chamber 
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اسـت  جهت ارائه گـزارش سـالیانه و رهنمودهـا بـراي سی    (بانک روسیه 

  برگزار کند؛) پولی یکپارچه

 ن شـده اي که توسط قوانین فـدرالی تعیـی   یهبانک روسیه موظف است طبق رو

  .یون روسیه و دوما فراهم نمایدجمهور فدراس است، اطالعات الزم را براي رئیس 

اي که قوانین فدرالی  طبق رویهنک روسیه حق دارد دعاوي خود را، با ـ6ماده 

  .اند، به دادگاه ارجاع نماید مشخص کرده

هـاي   بانک روسیه براي حفاظت از منافع خود مجاز به طرح دعـوي در دادگـاه  

  .باشد می المللی بینهاي حکمیت  المللی، دادگاه کشورهاي خارجی و دادگاه بین

توانـد   ارچوب این قانون و سایر قوانین فدرالی میهبانک روسیه در چ ـ7ماده 

که بـراي   کندهایی وضع  را در قالب رهنمودها، مقررات و دستورالعمل قواعد قانونی

هـاي   هاي اجرایی دولت، مؤسسات وابسته به فدراسیون روسیه، دستگاه کلیه دستگاه

  .باشد االجرا  ام اشخاص حقیقی و حقوقی الزممستقل دولتی و تم

  .شود میضوابط تدوین قواعد قانونی، توسط بانک روسیه تعیین 

روز پـس از انتشـار آن در نشـریه رسـمی بانـک       10قواعد قانونی بانک روسیه 

عنوان کرده باشد،  مدیره ، به استثناي مواردي که هیئت )سیهبولتن بانک رو(روسیه 

  .شوند قواعد قانونی بانک روسیه عطف به ماسبق نمی. اشندب االجرا می الزم

   قواعــد قــانونی بانــک روســیه بایــد مطــابق رویــه مقــرر بــراي ثبــت قــوانین و

ـ (. رددـت گـهاي فدرالی دولت ثب مقررات تنظیمی دستگاه ـ ـقان   ارهـی شمـ ـون فدرال

  )2004ژانویه  29 ـ FZـ58

  :باشد ک روسیه نمینیازي به ثبت قواعد قانونی بان ،زیردر موارد 

 دالت روبل در برابر ارزهاي خارجیهاي مبا نرخ  

 هاي بهره تغییرات نرخ  

 سپرده قانونی 

  هاي بانکی مؤسسات اعتباري و گروهاستانداردهاي اجباري براي 

  
1. Arbitration Courts 
2. Normative Acts 
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 اعمال محدودیت ی مستقیمهاي کم 

 دهی به بانک روسیه مقررات حسابداري و گزارش 

 روسیهبانکی  نظام عملکرد صحت از اطمینان حصول مرتبط با هاي رویه.  

هـاي فـدرالی    سایر قواعد قانونی بانک روسیه، طبق رویـه مقـرر بـراي دسـتگاه    

، مستثنی )بولتن بانک روسیه(توانند از ثبت در نشریه رسمی بانک روسیه  دولت، می

  )2004ژانویه  FZ- 29-58قانون فدرالی شماره   6قسمت (. باشند

نک روسیه باید عنداللزوم بـراي مؤسسـات اعتبـاري    متن کامل قواعد قانونی با

  .دشوارسال 

شــده بــراي رفــع اخــتالف در خصــوص قواعــد قــانونی  نبراســاس رویــه تعیــی

از دادگـاه   ،توان در خصوص قواعد قانونی بانک روسیه هاي فدرالی دولت، می دستگاه

  .درخواست استیناف نمود

هـاي   د قانونی که دسـتگاه نویس قواع نویس قوانین فدرالی و پیش چنانچه پیش

باشـد، الزم اسـت یـک    مـرتبط  کنند با وظایف بانـک روسـیه    فدرالی دولت تهیه می

  .ارسال گرددمذکور به بانک  ،براي ارزیابی ،نسخه از آن

نیسـت؛  بانک روسیه مجاز به مشارکت در سرمایه مؤسسات اعتباري  ـ8ماده 

  .باشندنحو دیگري تصریح کرده  مگر آنکه قوانین فدرالی به

انــداز  ، در خصــوص بانــک پــس)8(ممنوعیــت مــذکور در پــاراگراف اول مــاده 

، )شـود  بـرده مـی   نـام   SBER BANKاز آن با نام  از این پسکه (فدراسیون روسیه 

برده  نام   VENSHTORG BANKاز آن با نام  از این پسکه (بانک تجارت خارجی 

؛ Donau-Bank AG(ور ـکشـ ارج از ـو نیز براي مؤسسـات اعتبـاري در خـ   ) شود می

Vienna; East-West  United  Bank؛ Luxembourg؛ Banque   Commerciale 

pour l’Europe du Nord—Eurobank ؛ Paris ؛Moscow Narodny Bank Ltd. ؛

London ؛Ost-West Handelsbank ؛Frankfurt-am-Main (فاقد موضوعیت است.  

از مشـارکت در سـرمایه بانـک     2003ه بانک روسیه باید تا قبـل از اول ژانویـ  

  
1. Direct Quantitative Restrictions 

2 .  
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  .گیري نماید کناره) VENSHTORG BANK( تجارت خارجی

شـده   بانـک روسـیه در سـرمایه ثبـت     الشـرکه  کاهش یا انتقال مالکیـت سـهم  

تـا حـدي کـه بـه کـاهش        VENSHTORG BANKو SBER BANKهـاي   بانـک 

منجـر  ) با حق رأي(عالوه یک سهم ه یک از آنها به کمتر از نیم ب الشرکه در هر سهم

  .نشود، باید با تصویب دولت فدراسیون روسیه توسط بانک روسیه انجام پذیرد

شـده   الشـرکه بانـک روسـیه در سـرمایه ثبـت      کاهش یا انتقـال مالکیـت سـهم   

الشـرکه در   تا حدي که سهم  VENSHTORG BANKو  SBER BANKهاي  بانک

برسد، باید بـر اسـاس   ) با حق رأي(عالوه یک سهم   هیک از آنها به کمتر از نیم ب هر

  .قانون فدرالی انجام پذیرد

شـده   ثبـت  سـرمایه  در روسـیه  بانـک  الشـرکه  سـهم  مالکیـت  انتقـال  یا کاهش

 ؛Vienna;  East-West  United  Bank؛ Donau-Bank AG (هــاي  کـبانــ

Luxembourg؛ Banque  Commerciale  pour l’Europe  du  Nord-Eurobank ؛ 

Paris ؛Moscow Narodny Bank Ltd. ؛London ؛Ost-West Handelsbank ؛

Frankfurt-am-Main (    باید با موافقت دولت فدراسیون روسیه و بـر اسـاس رویـه و

  .شود، انجام پذیرد محدوده زمانی که توسط بانک روسیه تعیین می

هـاي بانـک    تجـاري از فعالیـت   هاي تجاري یـا غیـر   در صورتی که سایر سازمان

کارکنان آن پشتیبانی ننماینـد، بانـک روسـیه مجـاز بـه       ها و واحدها، بخش روسیه،

باشـد؛ مگـر آنکـه در قـوانین فـدرالی       مشارکت در سرمایه و یا عضویت در آنها نمـی 

  .تصریح شده باشد

المللی  هاي بین هاي سازمان تواند در سرمایه و فعالیت بانک روسیه می ـ9ماده 

هاي مرکزي کشـورهاي   بانک مثالًدهند،  توسعه می هاي پولی و بانکی را که همکاري

  .خارجی، مشارکت نماید

تنظیم روابط میان بانک روسیه و مؤسسات اعتباري کشورهاي خارجی باید بـر  

هـاي بـین    نامه یه، قوانین فدرالی و موافقتالمللی فدراسیون روس اساس معاهدات بین

  .انجام شودبانکی 
  

1. Stake  
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  سرمایه بانک روسیه

  

  .شده بانک روسیه سه میلیارد روبل است سرمایه ثبت ـ10ماده 

زان درآمدهاي ناشی از عملیـات  یسود بانک روسیه از تفاضل میان م ـ11ماده 

ایـن قـانون فـدرالی و نیـز درآمـد ناشـی از       ) 46(بانکی و مبادالت مندرج در مـاده  

وظـایف   هاي مربوط بـه انجـام   زان هزینهت در سرمایه مؤسسات اعتباري با میمشارک

  . دشو این قانون فدرالی محاسبه می) 4(خود مندرج در ماده 
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  بانک روسیه 1مدیره  هیئت هیئت بانکداري ملی و ساختار 

  

  .باشد بانک روسیه می هیئت بانکداري ملی، بدنه دانشگاهی ـ12ماده 

نفـر از اعضـاي شـوراي     2(عضـو   12اعضاي هیئت بانکداري ملـی متشـکل از   

نفر از نمایندگان دومـا از   3گذاري روسیه از طرف آن شورا،  هیئت قانون 3ونفدراسی

) 4نفـر از طـرف دولـت روسـیه     3جمهور روسـیه و    نفر از طرف رئیس 3طرف دوما، 

  .کل بانک روسیه نیز عضو هیئت بانکداري ملی است  رئیس. باشد می

 یتیربـط حـاکم   هـاي ذي  تعویض اعضاي هیئت بانکداري ملی بر عهده بخـش 

  .اند است که آن عضو را انتخاب کرده

 ،کـل بانـک روسـیه    استثناي رئیس  ئت بانکداري ملی، بهک از اعضاي هیی هیچ

ـ    صورت تمام نباید به کـار بـوده و از آن بانـک بابـت      هوقت در بانک روسـیه مشـغول ب

  . فعالیتشان عایدي داشته باشند

  .شود می انتخاب بانکداري ملی با رأي اکثریت اعضارئیس هیئت 

در . اسـت رئیس هیئت بانکداري ملـی    اداره جلسات و ارائه رهنمودها بر عهده

 ياز میـان اعضـا   با رأي اکثریـت و  غیاب رئیس هیئت بانکداري ملی، معاون وي که

  .باشد دار انجام وظایف رئیس هیئت می شود، عهده انتخاب میهیئت بانکداري ملی 

نفر در  7با شرط حضور حداقل  ،کثریترأي ا با تصمیمات هیئت بانکداري ملی

  .گردد اتخاذ می ،گیري جلسه رأي
  

1. Governing Bodies 

2. Collegiate Body  

3. Federation Council 

  .جمهور روسیه است باشد که منتخب رئیس  وزیر آن می رئیس دولت روسیه، نخست. 4
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که به تصویب  انکداري ملی اخذ شد، نظرات اقلیتزمانی که تصمیمات هیئت ب

  .مفاد صورتجلسه مکتوب گردد زیرنرسیده است، الزاماً باید در 

گیري به تساوي کشیده شود، رئیس هیئت بانکـداري ملـی    چنانچه نتیجه رأي

  2.باشد می 1راي حق رأي قاطعدا

  .هیئت بانکداري ملی باید حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه دهد

و در غیـاب رئـیس   (جلسات هیئت بانکداري ملی به دعوت رئـیس آن هیئـت   

، یا به درخواست رئیس کل بانک روسیه و یا حـداقل سـه نفـر از    )هیئت، معاون وي

  .ددگر اعضاي هیئت بانکداري ملی تشکیل می

از نحـو مقتضـی،    بـه  ،اعضاي هیئت بانکداري ملی باید پیش از برگزاري جلسـه 

  .عمل آیده هاي الزم با آنها ب و هماهنگی شوندتشکیل جلسه مطلع 

  :اند از اختیارات هیئت بانکداري ملی عبارت ـ13ماده 

  هاي سالیانه بانک روسیه سی گزارشمالحظه و برر .1

 هیئت مدیره براي سال بعد، حداکثر تـا  بر اساس پیشنهاد زیرتصویب موارد  .2

 دسامبر هر سال 15

  هاي نگهداري کارکنان بانک روسیه مجموع هزینه 

  ان بـراي  هـاي اندوختـه بازنشسـتگی، بیمـه عمـر و درمـ       کل هزینـه  میزان

 کارکنان بانک روسیه

  ها گذاري در سرمایه شرکت سرمایه کل  میزان 

  هاي اداري و عملیاتی سایر هزینه 

و بنا در صورت لزوم  2هاي مذکور در بند  بودجه اضافی براي هزینه تصویب .3

 به درخواست هیئت مدیره

 نی نظام بانکداري فدراسیون روسیهروزرسا رسیدگی به مباحث مربوط به به .4

شـور و  هاي سیاست پـولی یکپارچـه ک   نویس رهنمود مالحظه و بررسی پیش .5
  

1  . Deciding Vote 

جهـت باشـد،    درصورت تساوي آرا، تصمیمات گروهی که رئیس هیئت بانکداري ملی بـا آن هـم  . 2

  .گردد اتخاذ می
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 ارائه راهبرد در این زمینه

سـرمایه مؤسســات   مشـارکت بانـک روسـیه در   گیـري در خصـوص    تصـمیم  .6

 اعتباري

 انتصاب رئیس حسابرسی بانک روسیه و مالحظه و بررسی گزارش وي .7

در مورد مباحـث مهـم    مدیره، مالحظه و بررسی اطالعات اخذشده از هیئت  .8

 :زیرهاي بانک روسیه مشتمل بر موارد  در ارتباط با فعالیت

 اجراي سیاست پولی یکپارچه کشور  

  بانکی و نظارت بانکیمقررات  

 با مقررات و کنترل مبادالت ارزي هاي مرتبط اجراي سیاست  

 دهی نظام تصفیه در فدراسیون روسیه سازمان  

 اجراي بودجه بانک روسیه  

 قواعد قانونی مربوط به بانکداري تدوین قوانین و سایر 

 هاي مالی بانک روسیه سابرسی صورتتعیین یک مؤسسه حسابرسی براي ح .9

راي بانـک روسـیه، بـه پیشـنهاد     دهی ب ررات حسابداري و گزارشتصویب مق .10

 مدیره هیئت 

ــه پیشــنهادهایی .11 ــا ارائ ــه دوم ــال نظــارت و بازرســی از   ،ب در خصــوص اعم

وسـط  هـاي آن ت  هاي اقتصادي و مالی بانک روسیه و واحدها و بخش فعالیت

 اتاق حسابرسی فدراسیون روسیه

چگـونگی تخصـیص سـود      ز رویهگیري بانک روسیه و نی  ذخیره  تصویب رویه .12

 مدیره ه به مصارف، بر اساس پیشنهاد هیئت بانک روسی ویژه

هاي نگهداري کارکنـان بانـک روسـیه،     هاي مربوط به هزینه تصویب گزارش .13

هـا و سـایر    گذاري یمه عمر و درمان کارکنان، سرمایهاندوخته بازنشستگی، ب

 .نیازهاي اداري و عملیاتی

انک روسیه با رأي اکثریت نماینـدگان دومـا بـراي یـک     کل ب  رئیس ـ14ماده 

  
1. Profit Left 

2. Business  
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  .شود ساله انتخاب می 4دوره 

جمهـور فدراسـیون     ت کلی بانک روسیه باید توسـط رئـیس  تصدي ریاس نامزد

روسیه و تا سه ماه قبل از انقضاي دوره تصدي رئیس کـل فعلـی آن بانـک، معرفـی     

  .شود

  ء داده و یا عـزل شـود، رئـیس   ستعفاکل بانک روسیه ا اگر بنا به دالیلی رئیس 

 نـامزد کل، نسـبت بـه معرفـی     شدن رئیس  هفته از تاریخ منفک 2ف جمهور باید ظر

  .اقدام نمایدبراي تصدي سمت ریاست کلی بانک روسیه  جدید

  فق به کسب رأي دوما نشود، رئـیس جمهور، مو  نامزد مورد نظر رئیسچنانچه 

ري را براي تصدي سمت ریاست کلـی  روز، کاندیداي دیگ 2جمهور باید ظرف مدت 

  .بار معرفی شود 2تواند بیش از  نمی یک نامزد. نک روسیه معرفی کندبا

تواند بیش از سـه دوره متـوالی، سـمت ریاسـت کلـی بانـک        هیچ شخصی نمی

  . روسیه را در اختیار داشته باشد

عـزل  کل را برکنـار و یـا    جمهور روسیه، رئیس  تواند با پیشنهاد رئیس  دوما می

  .نماید

  :تواند عزل شود کل بانک روسیه صرفاً در موارد زیر می  رئیس

 اتمام دوره تصدي  

 علـت بیمـاري و عـدم توانـایی جسـمی یـا        عدم توانایی در انجام وظایف به

  .)که به تأیید کمیته درمانی دولت رسیده باشد( روحی

 تقدیم استعفا  

 ارتکاب به جرم کیفري با حکم قطعی و نهایی دادگاه  

 هاي بانک روسیه کننده فعالیت تخلف از قانون فدرالی تنظیم.  

کل بانک روسیه و  مدیره بانک روسیه متشکل است از رئیس  هیئت  ـ15ماده 

  .دوازده عضو دیگر

رت تمام وقت در آن بانک مشـغول  صو مدیره بانک روسیه باید به اعضاي هیئت 

  .کار باشند به
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کـل بانـک     دوما بـه پیشـنهاد رئـیس   روسیه توسط بانک  مدیره اعضاي هیئت 

سـاله منصـوب    4جمهور فدراسیون روسیه بـراي یـک دوره     روسیه و موافقت رئیس

  .شوند می

  :گردند عزل می زیردر شرایط  مدیره اعضاي هیئت 

تصدي که در این ماده ذکر کل بانک روسیه و پس از اتمام دوره  توسط رئیس  - 

  .شده است

کل بانک روسیه و قبل از اتمام دوره تصدي که   رئیستوسط دوما، به پیشنهاد  -

  .در این ماده ذکر شده است

مدیره بر عهده رئیس کـل بانـک روسـیه     کردن جلسات هیئت  اداره ـ16ماده 

بت از وي متصدي به نیا مدیره کل، باید یکی از اعضاي هیئت   در غیاب رئیس. است

  .شوداداره جلسات 

 بـراي رسـمیت  . شـود  اکثریـت اعضـا اخـذ مـی    با رأي  مدیره تصمیمات هیئت 

کل بانک روسیه یا یـک نفـر بـه نیابـت از وي       نفر و رئیس 7جلسات، حضور حداقل 

هیئـت    ضاي رئیس جلسه و یـک نفـر از اعضـاي   صورتجلسات باید به ام. الزامی است

گیـري   هـاي پـولی تصـمیم    در خصوص سیاست مدیره مانی که هیئت ز. برسد مدیره 

، به درخواست )ستکه به تصویب نرسیده ا(نظرات اعضاي اقلیت جلسه  باید، کند می

  .صورتجلسه مکتوب گردد ایشان، در زیر

تواننـد بـراي حضـور در جلسـات هیئـت       رؤساي شعب مناطق بانک روسیه می

  .دعوت شوند مدیره 

. ر در مـاه تشـکیل گـردد   باید حداقل یـک بـا   مدیره هیئت  جلسات ـ17ماده 

کل بانک روسیه و یا یک نفر به نیابت از وي و  به دعوت رئیس  مدیره جلسات هیئت 

  .دشوتشکیل  مدیره نفر از اعضاي هیئت  3خواست حداقل یا به در

بایـد پـیش از برگـزاري جلسـه از تشـکیل جلسـه مطلـع         مدیره اعضاي هیئت 

  .گردند

  :ند ازا عبارت مدیره وظایف هیئت  ـ18ماده 
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ه براي تـدوین راهبردهـا و رهنمودهـاي    همکاري کامل با دولت فدرال روسی .1

و تقـدیم ایـن اسـناد بـه     ) و تدوین نسخه نهـایی آن (پولی یکپارچه سیاست 

و  »دولت فـدرال روسـیه  «، »جمهور روسیه  رئیس«، »هیئت بانکداري ملی«

 حصـول  این قانون فـدرالی و ) 45(براي مالحظه و بررسی طبق ماده  »دوما«

 از اجراي آن؛اطمینان 

هاي مالی سالیانه بانک روسـیه، بررسـی گـزارش حسابرسـی      تتصویب صور .2

هاي مالی سـالیانه بانـک روسـیه و مالحظـه و بررسـی گـزارش اتـاق         صورت

ــاب    ــی حس ــایج حسابرس ــورد نت ــیه در م ــیون روس ــی فدراس ــا و  حسابرس ه

و  ،هاي بانک روسیه تحت پوشش قـوانین سـرّي فدراسـیون روسـیه     فعالیت

شی از گزارش سالیانه بانک روسیه به هیئـت  عنوان بخه تقدیم این مدارك ب

  ؛بانکداري ملی و دوما
هاي بانک روسیه، تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصـادي   تصویب گزارش فعالیت .3

این قانون فدرالی و ارائه این اسناد به هیئت بانکداري ) 25(کشور طبق ماده 

 خشی از گزارش سالیانه بانک روسیه؛عنوان ب هملی و دوما ب

به هیئت بانکداري ملـی بـا محاسـبات و دالیـل،      زیرو تسلیم موارد مالحظه  .4

 :قبل از اول دسامبر هر سال جهت تصویب براي سال بعد

 هاي نگهداري کارکنان میزان کل هزینه 

 هاي بازنشستگی، بیمه عمر و بیمه درمانی کارکنان میزان کل اندوخته 

 2ها گذاري میزان کل سرمایه  

 ؛عملیاتیهاي اداري و  سایر هزینه  

هـاي اضـافی    در صورت لزوم، مالحظه و ارائه پیشنهاد در خصـوص هزینـه   .5

این ماده، به هیئت بانکـداري ملـی بـا انجـام      4 براي اهداف مذکور در بند

 ؛محاسبات و ارائه دالیل، جهت تصویب براي سال بعد

  
1. Russian Federation State Secrets Low 

2. Capital Investment   
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هـاي آن   نـه جه مخارج بانک روسیه با احتساب میـزان کـل هزی  تصویب بود .6

دسامبر هر سال براي سـال   31ز این ماده، تا قبل ا 4در بند بانک، مندرج 

 بعد؛

) 3(فی منـدرج در بنـد   هاي اضـا  نهدر صورت لزوم، تصویب برآوردي از هزی .7

 و اخذ موافقت هیئت بانکداري ملی؛ ن قانون فدرالی براي ارائهای) 13(ماده 

  کـل،   کـل، قـائم مقـام رئـیس      نوع و میزان حقوق و دسـتمزد رئـیس   تعیین .8

 ارکنان بانک روسیه؛مدیره و ک اعضاي هیئت 

 :اتخاذ تصمیم در موارد زیر .9

 ؛هاي بانک روسیه ایجاد، تجدید ساختار، انحالل و تصفیه سازمان 

 ؛هاي بانکی االجرا براي مؤسسات اعتباري و گروه استانداردهاي الزم 

 ؛میزان سپرده قانونی 

 ؛هاي بهره بانک روسیه تغییرات در نرخ 

 ؛1هایی در عملیات بازار باز یتاعمال محدود 

 ؛المللی هاي بین مشارکت با سازمان 

  ــارکت ــویت(مش ــرمایه  ) عض ــیه در س ــک روس ــازمان بان ــایی  س در (ه

هـا و   هـا، بخـش   روسـیه و واحـد    هـاي بانـک   که فعالیـت ) هایی سازمان

 ؛کنند کارکنان آن را پشتیبانی می

 انک روسیه و خرید و فروش امالك و مستغالت که براي انجام وظایف ب

ایـد بـراي قیمـت و سـایر     ب مدیره هیئت (هاي آن ضروري است  سازمان

 ؛).شرایط، مجوز صادر نماید

 استفاده از محدودیت ؛ی مستقیمهاي کم 

 هـاي   کردن اسـکناس و سـکه   هاي جدید و خارج ار اسکناس و سکهانتش

 ؛قدیمی از گردش

 ؛رویه ایجاد ذخیره توسط مؤسسات اعتباري 

  
1  . Open Market 
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 اي کـه تحـت    هـاي ورشکسـته   هاي خـانوار در بانـک   ردهپرداخت به سپ

ها نیستند؛ مطـابق بـا رویـه مقـرر در      پوشش نظام بیمه اجباري سپرده

-61قانون فدرالی شماره (قانون فدرالی، در مواردي که قید شده است 

FZ ،29  ؛)در بخش بانک روسیه 2005جوالي 

 ه به دوما؛شده بانک روسی ه پرداختارائه پیشنهاد تغییر در سرمای .10

 مدیره؛ هاي انجام کار هیئت   رویه تصویب .11

 سمت ریاست حسابرسی بانک روسیه؛تصدي نامزدي معرفی یک نفر براي  .12

هـاي بانـک    هـا و بخـش   تصویب نمودار سازمانی بانک روسیه، مقررات واحد .13

ه و رویـه انتصـاب   هاي بانک روسـی  سازمان) داف و اصولاه(روسیه، منشور 

 هاي بانک روسیه؛ ران واحدها و بخشمدی

نکی روسیه بر اسـاس  تعیین شرایط دسترسی به سرمایه خارجی در نظام با .14

 قوانین فدرالی؛

 هاي سازمانی بانک روسیه؛ ی از پستتصویب فهرست .15

تنظیم مقررات و ضوابط عملیات بانکی و نیز مقررات و ضوابط حسابداري و  .16

 ؛اري روسیه به استثناي بانک روسیهدهی نظام بانکد گزارش

 :و ارائه آنها به هیئت بانکداري ملی براي تصویب زیرتدوین موارد  .17

  دهی بانک روسیه حسابداري و گزارشمقررات و ضوابط 

 یص سود ویژه به العمل تخص رویه تهیه مقررات بانک روسیه و نیز دستور

 مصارف بانک روسیه

 هاي نگهداري کارکنان بانـک روسـیه، اندوختـه     گزارش مربوط به هزینه

و سـایر   هـا  گـذاري  ایهنشستگی، بیمه عمـر و درمـان کارکنـان، سـرم    باز

 .نیازهاي اداري و عملیاتی

انتشـار  (خصوص انتشار اوراق قرضه بانک روسـیه  مات در تأیید تصمی. 17-1

 ).اوراق قرضه اضافی
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انجام سایر وظایفی که طبق این قانون فدرالی صالحیت انجـام آنهـا را دارا    .18

  .باشد می

هـاي بهـره، میـزان سـپرده      در ارتباط با تغییرات نـرخ  مدیره تصمیمات هیئت 

هـاي بـانکی، اعمـال     قانونی، استانداردهاي الزامی بـراي مؤسسـات اعتبـاري و گـروه    

ـ  محدودیت ی مسـتقیم، مشـارکت بانـک روسـیه در سـرمایه و عضـویت در       هاي کم

ن را هـا و کارکنـان آ   هـا، بخـش   هـاي بانـک روسـیه و واحـد     هایی که فعالیت سازمان

کـردن اسـکناس و    ت جدیـد و خـارج  کنند، انتشار اسکناس و مسـکوکا  پشتیبانی می

مسکوکات قـدیمی از گـردش و همچنـین رویـه ایجـاد اندوختـه توسـط مؤسسـات         

طـور رسـمی منتشـر     ه، در بولتن بانک روسیه بروز پس از اتخاذ 10باید تا اعتباري، 

  . گردند

، عضـو شـوراي   نماینـده دومـا  تواننـد   نمـی  مـدیره  اعضـاي هیئـت    ـ19ماده 

 گـذاري  هـاي قـانون   ه، از نماینـدگان دسـتگاه  روسـی  گـذاري  فدراسیون هیئت قـانون 

هـاي مسـتقل    هـاي دولـت   نماینده دسـتگاه  ،هاي وابسته به فدراسیون روسیه بخش

  .کارمند، عضو و یا در استخدام دولت فدراسیون روسیه باشند ،محلی

ه از زمان تصـدي عضـویت در هیئـت    ما ظرف مدت یک مدیره هر عضو هیئت 

گیري کرده، از عضویت  عنوان نماینده مجلس کناره ه، باید از سمت قبلی خود بمدیره 

گـردد و  در دولت فدرال روسیه استعفا داده یا از انجـام خـدمات دولتـی بازنشسـته     

  .بانک روسیه بپردازد مدیره سپس به وظایف خود در هیئت 

ایـن قـانون    90شـده در مـاده   حدودیت تصـریح ع م، موضومدیره اعضاي هیئت 

  .باشند فدرالی نمی

  :کل بانک روسیه  رئیس ـ20ماده 

به نیابت از بانک روسیه عمل نموده و حافظ منافع آن بانک، بدون نیـاز بـه   . 1

  
1. Legislative (Representative) Bodies of the Constituent Entities of the Russian 

Federation  

2. Local Self-Government  
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ت، مؤسسـات  ـهاي مختلف حاکمیـ  در روابط با بخشـ  نامه داشتن وکالت

المللـی   هاي بین ارجی، سازمانهاي متعلق به کشورهاي خ اعتباري، سازمان

 باشد؛ ـ می ها و سایر مؤسسات و سازمان

گیـري بـه تسـاوي     چنانچـه نتیجـه رأي  . اسـت  مدیره رئیس جلسات هیئت . 2

ـ    کشیده شد، تصمیم یس کـل بانـک روسـیه انجـام     گیري بـا رأي قـاطع رئ

 خواهد شد؛

ئـت  مـدیره، صورتجلسـات هی   روسیه، تصمیمات هیئـت  قواعد قانونی بانک . 3

وي . کنـد   ط بانـک روسـیه را امضـا مـی    هاي منعقده توس نامه و توافق مدیره 

بـه  به نیابـت از خـود   ک روسیه را تواند حق امضاي مقررات و ضوابط بان می

 مدیره واگذار نماید؛ یکی از اعضاي هیئت 

 باشد؛ م وظایف بین ایشان میداراي اختیار عزل و نصب معاونین و نیز تقسی. 4

 ر یک از معاونین خود تفویض نماید؛د اختیارات خود را به هتوان می. 5

ان و االجـرا بـراي کلیـه کارکنـ     هـاي الزم  و صدور دستورالعمل دار امضا عهده. 6

 هاي بانک روسیه است؛ سازمان

 باشد؛ دار می بانک روسیه را عهده هاي مسئولیت کلیه فعالیت. 7

با این قـانون فـدرالی نظـارت     باید بر انجام کلیه وظایف بانک روسیه مطابق. 8

در مواردي که قوانین فدرالی در صالحیت بانک  ،نموده و تصمیمات الزم را

به استثناي تصمیماتی که بر اساس ایـن  (است، اتخاذ نماید   روسیه دانسته

 ؛).گردد اتخاذ می مدیره ی توسط هیئت بانکداري ملی و هیئت قانون فدرال

نظـارتی و یـا سـایر    یـا هیئـت    2ی، هیئت امنـا هاي دولت نباید عضو دستگاه. 9

هـاي    هـا و دسـتگاه   انتفاعی خـارجی و سـازمان   هاي غیردولتی، غیر سازمان

به اسـتثناي   ،کنند باشد وابسته به آنها که در فدراسیون روسیه فعالیت می

المللـی فدراسـیون روسـیه، قـوانین فـدرالی و       مواردي که در معاهدات بین

بانکی قید شده است، یا در مواردي که بانـک روسـیه   هاي بین  نامه موافقت

  
1. Power of Attorney 

2. Board of Trustees 
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ایـن قـانون فـدرالی     9و  8ها طبـق مـواد    هاي سازمان در سرمایه و فعالیت

 2007مـارس   FZ ،2-24این بند در قانون فدرال شـماره  (. مشارکت دارد

 ؛.)قید گردیده است

ی نباید در کنار وظیفه اصلی خود، مسئولیت دیگري که بابـت آن پرداختـ  . 10

؛ مگر براي آموزش، تحقیقات و یا سایر امـور  شوددار  گیرد عهده صورت می

هاي آموزشی، تحقیقاتی و یـا   ضمناً فعالیت .هاي خالقانه مربوط به فعالیت

هـاي   هاي خالقانـه نبایـد صـرفاً توسـط دولـت      سایر امور مربوط به فعالیت

اشـخاص  جی و المللی و خارجی، شـهروندان خـار   هاي بین خارجی، سازمان

تـأمین مـالی شـوند؛ مگـر آنکـه در معاهـدات        بدون تابعیت ملی مشـخص 

هاي بین بانکی  نامه المللی فدراسیون روسیه، قوانین فدرالی و یا موافقت بین

، FZ-24این بند در قانون فدرال شماره . (به نحو دیگري تصریح شده باشد

  .)است قید گردیده 2007مارس  2

  

  

  
1. Creative Work 
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  و 1هاي دولتی روسیه با دستگاهروابط میان بانک 

  هاي مستقل محلی دولت

  

انجام وظایفی که بر عهده آن گذاشـته   در راستاي باید، بانک روسیه ـ21ماده 

راسـیون روسـیه   هـاي اقتصـادي دولـت فد    شده است، در تعیـین جزئیـات سیاسـت   

بایـد در   ،به دسـتور وي نک روسیه یا یکی از معاونینش، کل با رئیس . مشارکت کند

جلسات دولت فدرال روسیه و عنداللزوم در جلسات دومـا بـراي بحـث و بررسـی در     

هـاي اقتصـادي، مـالی، اعتبـاري و بـانکی       خصوص تدوین قوانین در مـورد سیاسـت  

  . شرکت نماید

دولت فدراسیون روسیه یا  »وزیر بازرگانی و توسعه اقتصادي«و  »وزیر دارایی«

روسـیه بـا رأي   بانـک   مدیره ر جلسات هیئت ن به دستور آنها دیکی از معاونین ایشا

  .ندکن مشورتی شرکت می

هاي خـود   بانک روسیه و دولت فدراسیون روسیه باید یکدیگر را در مورد برنامه

هاي خـود را هماهنـگ نمـوده و     خصوص اقدامات مهم ملی مطلع کنند، سیاست در

  .طور منظم با یکدیگر مشورت نمایند هب

بندي انتشار اوراق بهادار دولتی و پرداخت  مه زمانخصوص برنا بانک روسیه در

هـاي   با در نظر گرفتن اثـر آنهـا بـر نظـام بـانکی و اولویـت       ،هاي دولت روسیه بدهی

  .دهد سیاست پولی یکپارچه، به وزارت دارایی فدراسیون روسیه مشاوره می

بانـک روسـیه مجـاز نیسـت بـراي تـأمین کسـري بودجـه دولـت           ـ22ماده 

  
1. Bodies of State Power 
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یه و همچنین خرید اوراق بهادار در بازار اولیه به دولت وام بدهد؛ بـه  فدراسیون روس

  .استثناي مواردي که در قانون بودجه فدرال تصریح شده باشد

هـاي دولـت،    بانک روسیه مجاز به اعطاي وام براي تأمین مالی کسـري بودجـه  

 هـاي  اي، بودجه مؤسسات وابسته بـه فدراسـیون روسـیه و بودجـه     منابع فوق بودجه

  .باشد محلی نمی

باید در اي دولت  هاي امور فوق بودجه یوجوه بودجه فدرالی و دارای ـ23ماده 

مگر آنکه قوانین فدرالی به نحو دیگـري تصـریح کـرده     بانک روسیه نگهداري شوند؛

  .باشند

ات در خصوص وجوه بودجـه  بانک روسیه نباید هیچ کارمزدي براي انجام عملی

دراسیون اي، وجوه بودجه مؤسسات وابسته به ف فوق بودجه هاي امور یایفدرالی و دار

رداخت دیون فدراسیون روسیه و عملیـات بـا   ز براي پهاي محلی و نی روسیه و بودجه

  .دالمللی دریافت نمای ذخایر بین

ن روسـیه توسـط   اختیارات بانک روسیه براي پرداخت دیـون دولتـی فدراسـیو   

  .شود می قوانین فدرالی تعیین

هایی میـان بانـک    نامه الذکر باید موافقت زوم براي انجام عملیات فوقل  درصورت

  روسیه و وزارت دارایی روسیه، طبق دستورالعمل دولـت فدراسـیون روسـیه، منعقـد     

  .گردد
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  دهی بانک روسیه گزارش

  

 31بانـک روسـیه از اول ژانویـه تـا     ) سال مـالی (دهی  دوره گزارش ـ24ماده 

  .باشد دسامبر هر سال می

می سال بعد  15بانک روسیه باید گزارش سالیانه خود را تا قبل از  ـ25ماده 

  .به دوما تقدیم نماید

  :باشد زیرگزارش سالیانه بانک روسیه باید شامل موارد 

هاي بانک روسیه شامل فهرستی از تـدابیر آن   گزارشی در مورد فعالیت .1

چگـونگی   بانک در اجراي سیاست پولی یکپارچه و تجزیـه و تحلیـل از  

 د عوامل اصلی سیاست پولی یکپارچهکارکر

مل تجزیـه و تحلیـل از   تجزیه و تحلیلی از وضعیت اقتصادي روسیه، شا .2

و اعتبارات، نظام بانکداري روسـیه و موقعیـت    1ج کشورگردش پول رای

 هاي فدراسیون روسیه وازنه پرداختمبادالت ارزي و م

 نک روسیههاي مالی سالیانه با صورت .3

 هاي مالی سالیانه بانک روسیه ورتي حسابرس در خصوص صها گزارش .4

گزارش اتاق حسابرسی فدراسیون روسیه در مورد نتـایج حسابرسـی از    .5

ها و عملیات بانک روسیه که تحت پوشش قوانین سـري دولـت    حساب

  .باشند فدراسیون روسیه می

باید  هاي مالی سالیانه بانک روسیه در راستاي اهداف این قانون فدرالی، صورت

  :باشند زیرمشتمل بر موارد 

  
1. Currency  
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ترازنامــه و صــورت ســود و زیــان، شــامل گزارشــی مشــتمل بــر ســود   .1

 شده و نحوه تخصیص آن کسب

هـا و وجـوه بانـک     از اندوختـه گزارشی در مورد ایجاد و نحـوه اسـتفاده    .2

 روسیه

الشـرکه   گزارشی در مورد مدیریت بانک روسیه بر اوراق بهـادار و سـهم   .3

 هاي تحت مالکیت آن بانک ه سازمانایبانک روسیه در سرم

 رکنان بانک روسیههاي نگهداري کا گزارشی در مورد هزینه .4

  .اي یه گزارشی در مورد اجراي بودجه سرما .5

ـ    جمهـور    ک روسـیه را بـراي ارزیـابی بـه رئـیس     دوما باید گـزارش سـالیانه بان

  .فدراسیون روسیه و نیز به دولت فدراسیون روسیه تقدیم نماید

ید تا قبل از اول جوالي هر سال، گزارش سالیانه سال قبل بانک روسـیه  دوما با

  .گیري نماید را مالحظه نموده و در خصوص آن تصمیم

جوالي سال بعـد از سـال مـورد     15گزارش سالیانه بانک روسیه باید تا قبل از 

  .گزارش، منتشر شود

مل سـاختار و  بانک روسیه باید ترازنامه، اطالعات مرتبط با گردش نقدینگی شا

ماهانـه  و اطالعات عمومی در خصوص عملیـات بانـک روسـیه را     ،عرضه پویاي پول

  .منتشر نماید

هاي مالی سالیانه بانک روسـیه را   مدیره، صورت پس از اینکه هیئت  ـ26ماده 

از مانده کل سود سـالیانه خـود را   ) درصد 50(تصویب نمود، بانک روسیه باید نیمی 

بـه  ) مطابق با قـانون مالیـاتی فدراسـیون روسـیه    (ت و عوارض پس از پرداخت مالیا

هـا و   مدیره به حساب اندوخته باقیمانده سود توسط هیئت . بودجه فدرال انتقال دهد

  .یابد سایر منابع بانک روسیه انتقال می

هـاي وابسـته بـه آن مطـابق      مالیات و عوارض پرداختی بانک روسیه و سازمان

  .شود روسیه پرداخت میقانون مالیاتی فدراسیون 

  
1. Capital Budget 
2. Money Supply Dynamics  
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  1مدیریت وجوه

  

 100معـادل   است که 2»روبل«واحد پول رسمی فدراسیون روسیه  ـ27ماده 

  .باشد می 3»کوپک«

  .استدیگر در فدراسیون روسیه ممنوع  4پول انتشار هر واحد پولی یا شبه

هیچ نسبت رسمی میان روبل با طال یا سـایر فلـزات گرانبهـا    نباید  ـ28ماده 

  .ین شودتعی

کـردن   و خـارج  دادن گردش آن اس و مسکوك، سازمانانتشار اسکن ـ29ماده 

  .پذیرد منحصراً توسط بانک روسیه انجام می ،آن از گردش در فدراسیون روسیه

قانونی پرداخت در فدراسـیون   یگانه ابزار ،ها و مسکوکات بانک روسیه اسکناس

  .باشند روسیه می

بانک روسیه تعهدات قطعـی بانـک روسـیه     ها و مسکوکات اسکناس ـ30ماده 

  .اند تضمین شدههاي بانک روسیه  توسط کل دارایی باشند و می

روسیه براي انجام هر نـوع پرداخـت،   ها و مسکوکات بانک  غ اسمی اسکناسمبل

بایـد  ، گذاري و انتقال در کل قلمرو فدراسـیون روسـیه   سپرده 5،هاي اعتباري حساب

  .ندبدون قید و شرط پذیرفته شو

ها و مسکوکات بانک روسیه نبایـد بـدون در نظـر گـرفتن      اسکناس ـ31ماده 

ها و مسکوکات جدید بانـک روسـیه، فاقـد     مدت زمان کافی براي تعویض با اسکناس
  

1. Cash Management 
2. Ruble 
3. Kopeck 
4. Quasi-Money 
5. Crediting Accounts 
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هـا   اسنوع یا حجم اسکننین نباید هیچ محدودیتی در مورد همچ. ارزش اعالم شوند 

  .دو مسکوکات تعویضی اعمال شو

هـا و مسـکوکات قـدیمی از گـردش، هنگـام       ن اسـکناس کـرد  مدت دوره خارج

  .باشد سال می 5تا  1ها و مسکوکات جدید ،  تعویض با اسکناس

هـاي فرسـوده و    بانک روسیه باید بدون هیچ محدودیتی، اسـکناس  ـ32ماده 

  .دیده را طبق ضوابط و مقررات خود تعویض نماید آسیب

مسـکوکات جدیـد    وهـا   گیري درخصوص انتشـار اسـکناس   تصمیم ـ33ماده 

هـاي قـدیمی آن بانـک از گـردش و      هـا و سـکه   کردن اسـکناس  بانک روسیه و خارج

بانـک روسـیه    مـدیره  پول جدید بر عهده هیئت  همچنین تأیید جنس، نمونه و نام

هـاي عمـومی    از طریق رسانه ها و مسکوکات جدید باید مشخصات اسکناس. باشد می

  .اعالم شود

وسیه باید قبالً از اتخاذ چنین تصمیمی مطلـع شـده   دوما و دولت فدراسیون ر

  .باشند

گردش پول رایج فدراسیون روسیه، بانک روسـیه   دهی سازمانبراي  ـ34ماده 

  :باید وظایف زیر را به انجام برساند

هـا و   اسکناس 2دهی تولید، حمل و نقل و نگهداري بینی و سازمان پیش .1

 آنهاروسیه و ایجاد اندوخته براي مسکوکات بانک 

ري وجوه آو تعیین ضوابط و مقرراتی براي نگهداري، حمل و نقل و جمع .2

 براي مؤسسات اعتباري

و مسـکوکات،    هـا  تعیین معیاري بـراي صـحت و معتبربـودن اسـکناس     .3

هـا و   یگزینی اسکناسو مسکوکات و جا  ها اسکناس ياي براي امحا رویه

 دیده و فرسوده مسکوکات آسیب

 .3ي عملیات وجوه نقداي براي اجرا ارائه رویه .4

  
1. Specimen & Denomination  
2. Storage  
3. Cash Operation 



  45                                                                                                  سیاست پولی                         

  

  

  سیاست پولی

  

  

هاي سیاست پولی بانک روسـیه بـه ترتیـب     ابزارهاي اصلی و روش ـ35ماده 

  :باشند ذیل می

 براي عملیات بانکی بانک روسیه تعیین نرخ بهره 

 شوند که در بانک روسیه تودیع می هاي سپرده قانونی تعیین نسبت 

 عملیات بازار باز 

 ؤسسات اعتباريم تأمین مالی مجدد 

 مداخله در میزان پول در گردش 

 تعیین هدف براي رشد عرضه پول 

 اعمال محدودیت ی مستقیمهاي کم 

 انتشار اوراق قرضه از طرف خود. 

صـی  بانک روسیه باید مقررات ناظر بر حجم کلـی اعتبـارات تخصی   ـ36ماده 

  .کندین شده براي سیاست پولی یکپارچه، تدو خود را در راستاي اهداف تصویب

تواند یک یا چند نرخ بهره براي انواع عملیات خود  بانک روسیه می ـ37ماده 

  .و یا یک سیاست نرخ بهره را بدون تعیین نرخ بهره ثابت تعقیب کند نمایدتعیین 

هـاي بـازار از سیاسـت نـرخ بهـره       دادن نـرخ براي تحت تأثیر قراربانک روسیه 

  
1. Interest Rate 

2. Required Reserve 

3. Open Market Operation  

4. Refinancing  

5. Currency Interventions 

 



  قانون بانک مرکزي فدراسیون روسیه                                                           46

  

  .کند استفاده می

سـات  عنـوان درصـدي از تعهـدات مؤس    ـ بـه    قـانونی میزان سپرده  ـ38ماده 

، توسط هیئت مدیره بانک روسـیه  آنو رویه تودیع  ـ) نسبت سپرده قانونی(اعتباري 

  .دشو  ن میییتع

دات مؤسسات اعتباري تجـاوز  تعه درصد 20هاي سپرده قانونی نباید از  نسبت

رده قـانونی  هـاي متفـاوت سـپ    توان براي مؤسسات اعتباري مختلف، نسـبت  می .کند

  .تعیین نمود

درصـد   5/0بـیش از  تـوان   نمـی  ،در یک مقطع زمـانی  نسبت سپرده قانونی را،

  .تغییر داد

 ، بانک روسیهایدچنانچه یک مؤسسه اعتباري از نسبت سپرده قانونی تخلف نم

التفاوت را از حساب مؤسسه اعتبـاري نـزد    مابه ،بدون نیاز به هرگونه بررسی تواند  می

اي را هم که مطابق با رویه بانک روسیه  و همچنین جریمه کند برداشت بانک روسیه

ن مـالی  میجریمه مذکور نبایـد از دو برابـر نـرخ تـأ    . تعیین خواهد شد، اعمال نماید

  .است، تجاوز کند که تخلف روي داده مجدد بانک روسیه، در روزي 

قانونی که توسـط یـک مؤسسـه اعتبـاري نـزد       اعمال هرگونه جریمه بر سپرده

  .باشد می، ممنوع است بانک روسیه تودیع شده

سپرده قانونی کـه  باید پس از ابطال مجوز فعالیت بانکی یک مؤسسه اعتباري، 

یا مـدیر   حساب کمیسیون تصفیه توسط آن مؤسسه نزد بانک روسیه تودیع شده، به

رالی و قواعد قـانونی بانـک روسـیه کـه در     تصفیه انتقال یابد و مطابق رویه قانون فد

  .داست، استفاده شو  ادامه این قانون ذکر شده

شده نزد بانک روسـیه در خصـوص مؤسسـات     رویه تبدیل سپرده قانونی تودیع

  .دشو اعد قانونی بانک روسیه تعیین میدهند، مطابق قو اعتباري که تغییر ساختار می

اوراق خزانـه، اوراق   از خرید و فـروش  عملیات بازار باز عبارت است ـ39ماده 

و سایر اوراق بهادار دولتی و اوراق قرضـه بانـک روسـیه، توسـط بانـک      قرضه دولتی 

مدت با این اوراق بهادار کـه متعاقـب معـامالت معکـوس      روسیه و نیز عملیات کوتاه
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  .شود حاصل می

هـاي بانـک روسـیه بـه      تأمین مـالی مجـدد مبتنـی بـر اعطـاي وام      ـ40ماده 

  .باشد ؤسسات اعتباري میم

  .شود ن مین مالی مجدد توسط بانک روسیه تعییشکل، رویه و شرایط تأمی

مبتنـی بـر خریـد و     ،مداخله بانک روسیه در میزان پول در گـردش  ـ41ماده 

فروش ارزهاي خارجی در بازار ارز و با هدف تنظیم نرخ برابري روبل و تقاضاي کلـی  

  .پول و عرضه آن است

انک روسیه اهداف رشد براي یک یا چند شاخص عرضه پول را بـا  ب ـ42ماده 

  .نماید ن میهاي سیاست پولی یکپارچه تعیی نموداحتساب ره

، بـه  سـیه شده توسط بانـک رو  ی مستقیم تنظیمهاي کم محدودیت ـ43ماده 

هایی بر تأمین مالی مجدد مؤسسات اعتبـاري و نیـز اعمـال     معناي اعمال محدودیت

  .باشد ا در عملیات بانکی با مؤسسات اعتباري میه برخی محدودیت

ـ   در موارد استثنا، بانک روسیه مجاز است محدودیت ی مسـتقیم را بـا   هـاي کم

هدف اجراي سیاست پولی یکپارچه، فقط بعد از مشورت با دولت فدراسیون روسـیه،  

  .ده طور یکسان اعمال کنبراي تمام مؤسسات اعتباري ب

تواند به نـام خـود و بـراي     پولی، بانک روسیه میدر اجراي سیاست  ـ44ماده 

  .اقدام نماید نگهداري و مبادله میان مؤسسات اعتباري به انتشار اوراق قرضه

ه بانک روسیه، باید نشد حداکثر کل ارزش اسمی اوراق قرضه منتشره سررسید

زان احتمالی مجموع سپرده قانونی مؤسسات اعتباري معادل تفاضل میان باالترین می

 که بر مبناي نرخ فعلـی تودیـع گردیـده    ،و مجموع سپرده قانونی مؤسسات اعتباري

  .باشد است،

هـاي سیاسـت    اوت هر سال، رهنمود 26بانک روسیه باید تا قبل از  ـ45ماده 

نسخه نهـایی آن را بـه دومـا ارائـه      ،پولی یکپارچه آن سال را تدوین و تا اول دسامبر

  .کند

جمهـور و    پولی یکپارچه باید قبالً بـه رئـیس   هاي سیاست نویس رهنمود پیش
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  .دولت فدراسیون روسیه ارائه شده باشد

  : است زیرهاي سیاست پولی یکپارچه شامل موارد  رهنمود

 ؛شود یه دنبال میاصول مهم سیاست پولی که توسط بانک روس .1

 ؛اي از وضعیت اقتصادي کشور خالصه .2

ساسی سیاست پولی در ا هاي فهمؤلبینی از نتایج مورد انتظار در اجراي  پیش .3

 ؛سال مورد نظر

تحلیل کمی از دالیل عدم دستیابی به اهدافی که بانک روسیه براي سیاست  .4

پولی در سال جاري تعیین نموده، ارزیابی از انتظارات براي دستیابی به ایـن  

 ؛هداف را اصالح کرداین اتوان  چگونه میاهداف و توضیح اینکه 

از توسـعه اقتصـادي روسـیه در    ) اقل دو نوع سناریوحد(بینی  سناریوي پیش .5

والت صادراتی روسیه در هـر  سال آتی با برآوردي از قیمت نفت و سایر محص

 ؛سناریو

 ؛ه براي سال بعدهاي روسی هاي اصلی موازنه پرداخت بینی شاخص پیش .6

اهداف اصلی سیاست پولی که توسـط بانـک    هدهند مدت تشکیل اهداف کوتاه .7

هاي زمـانی بـراي تـورم،     شوند، شامل شاخص ل آتی اعالم میروسیه براي سا

 ؛المللی هاي بین تغییرات اندوخته هاي بهره و پایه پولی، عرضه پول، نرخ

 ؛هاي اصلی برنامه پولی سال بعد خصشا .8

هاي سیاسـت پـولی کـه دسـتیابی بـه       متفاوت از ابزارها و روش ايه استفاده .9

 ؛نماید قتصادي تضمین میلف توسعه اهاي مخت اهداف را در سناریو

ـ   هاي سال آتی، فعالیت برنامه بانک روسیه براي .10 روزکـردن نظـام    هبا هدف ب

  .بانکداري روسیه، نظارت بانکی، بازارهاي مالی و نظام پرداخت

هاي سیاست پولی یکپارچـه سـال بعـد را مالحظـه نمـوده و       دوما باید رهنمود

  .کندسال بعد اتخاذ قانون بودجه تصمیمات مربوط را قبل از تصویب 
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  مبادالت و عملیات بانکی بانک روسیه

  

شـده، بـه    براي دسـتیابی بـه اهـداف تعیـین     تواند ، میبانک روسیه ـ46ماده 

با مؤسسـات اعتبـاري روسـی، خـارجی و دولـت فدراسـیون        زیرعملیات و مبادالت 

  :کندروسیه مبادرت 

 اوراق بهـادار یـا سـایر    سـاله در برابـر    اعطاي وام براي حداکثر یک دوره یک

  نحو دیگري مقرر کرده باشد؛ آنکه قانون بودجه فدرال بهها؛ مگر  دارایی

  اوراق بهادار دولتی در بازار باز؛خرید و فروش 

 شده از سوي بانک روسیه؛ خرید و فروش گواهی سپرده و اوراق قرضه منتشر 

 ارجی اخـت و تعهـدات بـه ارز خـ    خرید و فروش ارزهاي خارجی و اسناد پرد

 وسی یا خارجی؛شده توسط مؤسسات اعتباري ر ایجاد

 بها و ارزهاي معتبر؛خرید، نگهداري و فروش فلزات گران 

 هـا، قبـول، محافظـت و      ها، عملیات مرتبط با وجوه نقد و سپرده  انجام تصفیه

 ها؛ ت اوراق بهادار و سایر داراییمدیری

 هاي بانکی؛ نامه صدور ضمانت 

 ی کاربرد دارند؛هاي مال رهاي مالی که در مدیریت ریسکانجام عملیات با ابزا 

 دراسیون روسـیه و  افتتاح حساب در مؤسسات اعتباري روسی و خارجی در ف

 در کشورهاي دیگر؛

 صدور چک و برات به هر واحد پولی؛ 
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    ـ هـاي   ه نـام خـود، مطـابق بـا روش    انجام سایر عملیات و مبـادالت بـانکی ب

 .المللی کار بانکداري بین و کسب

مبـادالت بـانکی کـارمزد اخـذ     بانک روسیه مجاز است بابت انجـام عملیـات و   

  .که در قانون فدرال قید شده باشد به استثناي مواردينماید، 

  :باشد می زیربانک روسیه به شرح اعطایی هاي  وثیقه براي وام ـ47ماده 

 و سایر فلزات گرانبها به صورت شمشطال  )1

 ارز خارجی )2

 روسیبرات به ارز خارجی و  )3

  .اوراق بهادار دولتی )4

هاي بانـک   عنوان وثیقه وام ت و اوراق بهادار دولتی واجد شرایط بهفهرست بروا

  .شود روسیه، طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می

تواننـد بـه    هـاي بـانکی نیـز مـی     امـه ن و ضـمانت  باارزش، تعهدات يسایر اشیا

بانـک روسـیه    اعطـایی  يهـا  عنوان وثیقـه وام ه بانک روسیه ب مدیره تشخیص هیئت 

  .مورد استفاده قرار گیرند

هـاي مختلـف     تواند براي ارائه خدمات بـه دسـتگاه   بانک روسیه می ـ48ماده 

اي  فـوق بودجـه   هـاي  صـندوق هاي آنهـا،   هاي مستقل محلی، سازمان دولتی و دولت

خدماتی، کارکنان بانک روسـیه و سـایر اشخاصـی    هاي ارتش، کارکنان  واحد 2دولت،

اند، به انجـام عملیـات بـانکی بـا آنهـا       فدرال قید شدهصورت موردي در قانون  هکه ب

  .دمبادرت کن

، به مشـتریانی  ندارندبانک روسیه مجاز است در مناطقی که مؤسسات اعتباري 

  .هددمؤسسات اعتباري، خدمات ارائه  غیر از

  :بانک روسیه مجاز نیست ـ49ماده 

د و اشخاص حقیقی، عملیات بـانکی  با اشخاص حقوقی که مجوز بانکی ندارن .1

این قـانون فـدرال تصـریح    ) 48(انجام دهد؛ به استثناي مواردي که در ماده 

  
1. Warranties  
2. Government Extra-Budgetary Funds. 
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 شده است؛

؛ بـه اسـتثناي   کنـد هاي دیگر را خریداري  سهام مؤسسات اعتباري و سازمان .2

 این قانون فدرالی تصریح شده است؛ 9و  8مواردي که در مواد 

 الت، عملیات بانکی انجام دهد؛ بـه غیـر از  در زمینه معامالت امالك و مستغ .3

هـاي آن   ه و سـازمان هاي بانک روسی مواردي که با مقررات حمایت از فعالیت

 شوند؛ مرتبط می

ایـن قـانون   به امور تولید و تجارت مشغول شود؛ به استثناي مواردي کـه در   .4

 فدرالی تصریح شده باشد؛

ـ  مر تمدید براي یک. کندهاي اعطایی را تمدید  وام .5 موجـب تصـمیم   ه تبـه و ب

  .مستثنی استمدیره،  هیئت 

شـده توسـط قـوانین     مسئولیت بانک روسیه مطابق با رویـه تعیـین   ـ50ماده 

  .باشد  فدرالی می

بـا  تواننـد   مـی اي بانک روسیه یا سایر مقامات اجرایـی آن   رؤساي شعب منطقه

یـا دادگـاه   شـده، در محـاکم قضـایی     هـاي تعیـین   نامه مناسب، مطابق با رویه وکالت

  .حافظ منافع بانک روسیه باشند صالحه

  

  

  

  
1. Arbitration Court 
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  المللی بانک روسیه هاي اقتصادي خارجی و بین فعالیت

  

هـاي مرکـزي کشـورهاي دیگـر،      بانک روسیه باید در روابط با بانک ـ51ماده 

حـافظ منـافع    المللـی  هـاي پـولی و مـالی بـین     المللی و سایر سـازمان  هاي بین بانک

  .سیه باشدفدراسیون رو

اطالعات و اسناد مرتبط با مؤسسـات اعتبـاري را از    بانک روسیه مجاز است که

هاي خارجی که خود، وظایف نظـارتی را   مقامات نظارت بانکی یا بانک مرکزي کشور

بانک روسیه همچنین مجـاز اسـت چنـین اطالعـات و     . کنددهند، مطالبه  انجام می

بوط به عملیات بانکی مشـتریان بـا مؤسسـه    که البته شامل اطالعات مر را ـ  اسنادي

هاي خارجی قـرار دهـد؛ بـه     در اختیار مقامات نظارت بانکی کشورـ د  ناعتباري نباش

محرمانه داشـتن  (اطالعات  متعهد به عدم افشاي شرطی که مقام نظارتی مورد نظر،

انک روسـیه را، کـه توسـط قـواي     و به موجب آن، مقررات رازداري ب گردد )اطالعات

بانک روسیه به محـض  . فدراسیون روسیه تهیه شده است، رعایت نماید گذاري انونق

هـاي   از بانـک مرکـزي یـا مقامـات نظـارت بـانکی کشـور        ،دریافت اطالعات و اسناد

 گذاري عات و اسناد را، که توسط قواي قانونخارجی، باید ضوابط ناظر بر افشاي اطال

توسـط نهـاد   شـده   گرفتن مقررات تهیـه فدراسیون روسیه تهیه شده است، با در نظر 

  .کند، رعایت ربط گذار کشور ذي قانون

گـذاري   مجوز تأسیس مؤسسات اعتبـاري بـا سـرمایه    ،بانک روسیه ـ52ماده 

شـده توسـط   مطـابق رویـه مقرر  هاي خارجی را صادر نمـوده و   خارجی و شعب بانک

جی در فدراسیون هاي خار شوربه دفاتر نمایندگی مؤسسات اعتباري ک قوانین فدرالی

  
1. Confidentiality  
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  ).شناسد آنها را به رسمیت می(نماید  اعطا می ، اعتبارنامهروسیه

مؤسسـات اعتبـاري بـه هزینـه اشـخاص      شـده   هرگونه افزایش در سرمایه ثبت

  .روسی، باید به وسیله قوانین فدرالی تعیین شود غیر

بانک روسیه نرخ روبل در برابر ارزهـاي خـارجی را تعیـین و اعـالم      ـ53ماده 

  .کند می

بانک روسیه مسئول تنظیم مقررات و کنترل ارزهاي خارجی بوده و  ـ54ماده 

در  2003 دسـامبر  10مـورخ   FZ-173قـانون فـدرال شـماره     مطابقاین وظایف را 

  .رساند خصوص مقررات و کنترل ارزهاي خارجی و سایر قوانین فدرالی به انجام می

ظایف خود در کشورهاي خارجی تواند براي انجام و بانک روسیه می ـ55ماده 

  .نماید اقدام به گشایش دفتر نمایندگی

  

  
1. Accredit 



  55                                                                                                   مقررات بانکی و نظارت بانکی

  

  

  مقررات بانکی و نظارت بانکی

  

. باشـد  مـی  1»مقررات بانکی و نظـارت بـانکی  «بانک روسیه مسئول  ـ56ماده 

قواعـد قـانونی و    2،بانک روسیه براي حصول اطمینـان از رعایـت مقـررات بانکـداري    

مقرر توسط بانک روسیه، بایـد بـر مؤسسـات اعتبـاري و      االجراي استانداردهاي الزم

  .هاي بانکی نظارت دائم داشته باشد گروه

حفظ ثبات نظام بانکی «اهداف اصلی مقررات بانکی و نظارت بانکی مشتمل بر 

بانـک  . باشـد  می »آنها 3گذاران و سایر بستانکاران حمایت از منافع سپرده«و  »روسیه

، مگـر در مـواردي   کندروزانه مؤسسات اعتباري دخالت  هاي روسیه نباید در فعالیت

  .که در قوانین فدرالی تصریح شده باشد

، بایـد  شـده مقررات بانکی و نظارت بانکی که توسط این قانون فدرالی تعیـین  

که یک بخش ثابت و متشـکل از واحـدهاي مسـئول     4»بانکی  کمیته نظارت«توسط 

  .، انجام پذیرداستنظارت در بانک روسیه 

  .شود مدیره تصویب می ساختار کمیته نظارت بانکی توسط هیئت 

کـل    مدیره و توسـط رئـیس   رئیس کمیته نظارت بانکی از میان اعضاي هیئت 

  .گردد بانک روسیه منصوب می

آوري را بـراي مؤسسـات اعتبـاري و     بانک روسیه باید مقررات الزام ـ57ماده 

؛ مـدیریت  دهـی  حسابداري و گـزارش  ؛یهاي بانکی در مورد انجام عملیات بانک گروه

  
1. Banking Regulation and Banking Supervision 
2. Banking Legislation 
3. Creditors 
4. Banking Supervision Committee 
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هـاي مـورد    هاي حسابداري، آماري و سایر داده آوري و ارائه داده جمع کنترل داخلی؛

شده توسـط بانـک روسـیه، بـراي      مقررات تعیین. نیاز در قوانین فدرالی تنظیم نماید

  . دشو داري و آماري، عطف به ماسبق نمیهاي حساب گزارش

 مـدیره  خود طبق فهرستی که هیئـت  ي انجام وظایف براتواند  میبانک روسیه 

هایشـان   تتهیه کرده است، اطالعات الزم را از مؤسسات اعتباري در خصـوص فعالیـ  

را در خصــوص  ت الزمتوانــد توضــیحا همچنــین مــی درخواســت و دریافــت نمایــد،

  .کنداطالعات دریافتی مطالبه 

ئه اطالعات خصوص اراهاي بانکی در  بانک روسیه مجاز است براي اعضاي گروه

  .کنداي را تعیین   رویه هایشان تلفیقی از فعالیت هاي الزم جهت تهیه گزارش

بـانکی و موازنـه    بـراي گـردآوري آمارهـاي پـولی و      مجـاز اسـت   هبانک روسـی 

هاي فدراسیون روسیه و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادي، اطالعات الزم را از  پرداخت

اي آنهـا و اشـخاص    هـاي اجرایـی و شـعب منطقـه     هاي فدرالی کلیـه دسـتگاه   بخش

  .کندحقوقی، بدون پرداخت وجه، درخواست و مطالبه 

شـود،   اطالعات در خصوص عملیات ویژه که از اشـخاص حقـوقی دریافـت مـی    

افشا شود؛ مگر در مواردي که در قوانین فدرالی تصـریح شـده    آنهانباید بدون اجازه 

  .باشد

هـاي آمـاري و تحلیلـی خـود در      اي از داده الصهبانک روسیه ملزم به انتشار خ

  .باشد مورد نظام بانکداري روسیه می

و  المللــی ي بــینهــا ســازماناخذشـده از  اطالعــات  بــرايمقـررات ایــن مــاده،  

مطـابق دسـتورالعمل    ـ   المللـی توسـط بانـک روسـیه     ي بینها شده به سازمان منتقل

  .باشد مینافذ نیز  ـروسیه ـون ت فدراسیـدول

  :نیست بانک روسیه مجاز ـ58ه ماد

ونی آنهـا سـازگار   از مؤسسات اعتباري بخواهد وظایفی را که بـا وضـعیت قـان   . 1

  نیست انجام دهند؛

اطالعات مشتریان یا اشخاص ثالثی را که مطابق بـا قـوانین فـدرال مجـاز بـه       .2
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در  دریافت اطالعات آنها نیست، و این اشخاص نیز با مقررات خـدمات بـانکی  

  .از مؤسسات اعتباري طلب کندباشند،  مین ارتباط

قیم، براي مستمستقیم یا غیر ،گونه محدودیتی بانک روسیه مجاز به اعمال هیچ

. نیسـت  ـ  که توسط قوانین فدرالی تصریح نشده باشـد ـ   مشتریان مؤسسات اعتباري

که در  را که از مشتریانشان، اسنادي بخواهدتواند از مؤسسات اعتباري  همچنین نمی

  .کنندوانین فدرالی قید نشده است، تقاضا ق

گیري در خصوص وضعیت ثبت مؤسسات اعتباري بـا بانـک    تصمیم ـ59ماده 

بانک روسیه در اجراي وظایف کنترلی و نظـارتی خـود، ملـزم بـه اداره     . روسیه است

هاي بـانکی   بوده و همچنین اختیار صدور مجوز 1مرکز ثبت دولتی مؤسسات اعتباري

  .باشد اعتباري و تعلیق و ابطال این مجوزها را دارا میبراي مؤسسات 

هـاي تصـدي سـمت     بانک روسیه مجاز به تعیین شرایط احراز نامزد ـ60ماده 

فاقـد هیئـت   ( 2هاي سهامی با یک مدیر عامـل  ، شرکت)هیئت نظارتی(هیئت مدیره 

اون و معـ  4و حسابرس قـانونی  3و معاونینشان، اعضاي بدنه اجرایی دانشگاهی) مدیره

مقام رئـیس،   هاي پست رئیس، قائم حسابرس قانونی یک مؤسسه اعتباري و نیز نامزد

حسابرس قانونی و معاون حسـابرس قـانونی شـعب یـک مؤسسـه اعتبـاري بـوده و        

  .الزامات کیفی تعیین کند ،مطابق با قوانین فدرالی ،تواند می

سـه  تملک و یـا دریافـت بیشـتر از یـک درصـد از سـهام یـک مؤس        ـ61ماده 

که ) شود اطالق می »تملک«که از این پس به آن ( اعتباري براي مدیریت انحصاري

گروهـی از اشـخاص    ه با یک شخص حقوقی یا حقیقـی یـا  حاصل یک یا چند مبادل

اي با هم مرتبط هستند، یا گروهی از اشـخاص   نامه حقوقی و یا حقیقی که با موافقت

است که بانک روسیه را مطلع نماینـد و  مستلزم این  ند،حقوقی که وابسته به یکدیگر

درصد در شرایط مذکور باید قبالً تأییدیه بانک روسیه را اخذ نموده  20براي بیش از 

  
1. State Registration 

2. a One-Man Executive Body  
3. Collegiate Executive Body  

4. Chief Accountant  

5.Trust Management 
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  .باشند

روز از دریافـت درخواسـت موافقـت      30بانک روسیه باید ظرف مدت کمتر از 

یا مخالف درصد از سهام یک مؤسسه اعتباري، پاسخ موافق  20جهت تملک بیش از 

براي مخالفـت بـا درخواسـت، حتمـاً     . صورت کتبی به متقاضی اعالم نماید ود را بهخ

، طی این مدت جواب خود را اعالم نکندچنانچه بانک روسیه . شودباید توضیح ارائه 

  .شود ، مثبت در نظر گرفته می)مبادالت(پاسخ بانک روسیه براي انجام مبادله 

عتبـاري بایـد حـداکثر ظـرف     تملک بیش از یک درصد از سهام یک مؤسسـه ا 

رویه دریافت موافقـت قبلـی   . روز از تاریخ تملک به بانک روسیه اعالم شود 30مدت 

درصد از سهام یک مؤسسه اعتباري و نیز رویـه   20بانک روسیه براي تملک بیش از 

اعالم تملک بیش از یک درصد از سهام یک مؤسسه اعتباري به بانـک روسـیه بایـد    

شـوند   ی و قواعد قانونی بانک روسیه که پیرو این قوانین صادر میتوسط قوانین فدرال

  .تهیه گردد

و  اسـت از وضـعیت مـالی    بانک روسیه براي انجام وظایف نظارتی خود مجـاز 

درصد از سـهام یـک مؤسسـه     20داراي بیش از ) سهامداران(شهرت تجاري مالکین 

ز الزامـات اجبـاري را بـراي    اعتباري، اطالعات الزم را درخواست و دریافت نماید و نی

  .کند درصد از سهام یک مؤسسه اعتباري تعیین 20وضعیت مالی دارندگان بیش از 

درصـد از سـهام یـک مؤسسـه      20چنانچه وضعیت مـالی دارنـدگان بـیش از    

یا در سایر مواردي که در قوانین فدرالی تصـریح شـده    ،بخش نباشد اعتباري رضایت

  .موافقت با این موضوع خودداري نمایدتواند از  است، بانک روسیه می

رروسی مطـابق بـا قـوانین    م یک مؤسسه اعتباري توسط اشخاص غیتملک سها

  .گردد فدرالی مشخص می

بانک روسیه بـراي حصـول اطمینـان از ثبـات مؤسسـات اعتبـاري        ـ62 ماده

  :را اعمال نماید زیرهاي اجباري  تواند استاندارد می

  
1. Financial Standing 
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ي مؤسسـات اعتبـاري جدیـد، تعیـین میـزان      تعیین حداقل سرمایه الزم برا .1

کافی براي فعالیت مؤسسات اعتباري که قصد گشـایش واحـدهاي    1سرمایه

مستقل فرعی یا شعب خـود در یـک کشـور خـارجی را دارنـد، و همچنـین       

تعیین میـزان سـرمایه الزم بـراي مؤسسـات اعتبـاري غیربـانکی کـه قصـد         

 بانک خارجی را دارند؛ شدن به یک بانک و یا به شرکت تابعه یک تبدیل

 دهنده سرمایه مؤسسه اعتباري؛ نقدي تشکیلهاي غیر سقف ارزش دارایی .2

گیرنــده یــا گروهــی از  حــداکثر میــزان ریســک قابــل قبــول بــراي هــر وام  .3

 ؛2گیرندگان مرتبط با هم وام

 ؛3حداکثر میزان ریسک باالي اعتباري .4

 ي؛هاي نقدینگی براي یک مؤسسه اعتبار نسبت .5

 ؛4سرمایهکفایت   نسبت .6

 هاي نرخ ارز، نرخ بهره و بازار؛ کریس .7

 ها؛ زان ذخایر الزم براي پوشش ریسکحداقل می .8

بـاري بـراي خریـد سـهام     اعت  هاي اسـتفاده از سـرمایه یـک مؤسسـه     نسبت .9

 اشخاص حقوقی؛

هاي بـانکی و سـایر تعهـداتی کـه مؤسسـه       نامه ها، ضمانت حداکثر میزان وام .10

 .کند ند به سهامداران خود اعطاتوا می )یا گروه بانکی(اعتباري 

توانـد اسـتانداردهاي اجبـاري مـذکور در ایـن مـاده را بـراي         بانک روسیه مـی 

  .هاي بانکی نیز تعیین نماید گروه

میزان سرمایه الزم براي یک مؤسسه اعتباري که قصد گشایش یک  ـ63ماده 

میـزان  مستقل فرعی و یا یک شعبه در یک کشور خارجی را دارد و همچنـین   واحد

شدن به یک بانک و یا  یه الزم براي مؤسسات اعتباري غیربانکی که قصد تبدیلسرما

  
1  . Own Funds 

  نفع واحد ذي. 2

  تسهیالت و تعهدات کالن. 3

4. Capital Adequacy Ratio 
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شرکت تابعه یک بانک خارجی را دارند، بایـد مطـابق رویـه مقررشـده طبـق قواعـد       

  .قانونی بانک روسیه تعیین گردد

از بـراي  بانک روسیه باید تصمیمات خود را در مورد افزایش سـرمایه مـورد نیـ   

یک سـال قبـل از   شده در پاراگراف اول این ماده، حداقل  تباري مشخصمؤسسات اع

  .طور رسمی اعالم کند هشدن آن، باالجرا تاریخ الزم

گیرنـدگان   گیرنـده یـا گروهـی از وام    حداکثر ریسـک بـراي هـر وام    ـ64ماده 

ـ   نـد و یـا تـابع یکدیگر   بوده اند یا از یک منشأ مرتبط با هم که به هم وابسته ه بایـد ب

بـه   تعیین شود و) یا گروه بانکی(هایی از سرمایه یک مؤسسه اعتباري  درصد صورت

  .تجاوز نماید) یا گروه بانکی(درصد سرمایه مؤسسه اعتباري  25هیچ وجه نباید از 

هـاي اعطـایی و    نامـه  هـا، ضـمانت   در تعیین حداکثر ریسک باید کل میزان وام

گیرنده مـرتبط بـا    هاي وام ا گروهتعهدات ایجادشده توسط مؤسسه اعتباري به افراد ی

  .هم محاسبه گردند

حداکثر ریسک باالي اعتباري عبـارت اسـت از نسـبت مقـدار کـل       ـ65ماده 

  .به درصد) یا گروه بانکی(ریسک باالي اعتباري به سرمایه مؤسسه اعتباري 

هاي بانکی صـادره بـراي    نامه ها و ضمانت جمع وام ریسک باالي اعتباري حاصل

تجاوز ) گروه بانکی(درصد سرمایه مؤسسه اعتباري  5که از  است مشتریانهر یک از 

  .کرده باشد

یا (درصد سرمایه مؤسسه اعتباري  800حداکثر ریسک باالي اعتباري نباید از 

  .کندتجاوز ) گروه بانکی

هـاي بـاالي اعتبـاري مؤسسـات      بانک روسیه مجاز اسـت فهرسـتی از ریسـک   

  .کندرا ثبت و نگهداري ) هاي بانکی یا گروه(اعتباري 

صـورت زیـر تعیـین     هاي نقدینگی یک مؤسسه اعتبـاري بـه   نسبت ـ66ماده 

  :شوند می

هـا و   ن، انـواع دارایـی  شـرایط، میـزا  ها با احتسـاب   ها به بدهی دارایی نسبت -1

 ها و سایر عوامل مؤثر؛ بدهی
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 1مانند وجوه نقد، مطالبات بانکی بدون مـدت، (شونده  هاي نقد نسبت دارایی -2

  .ها به کل دارایی) شونده هاي نقد مدت و سایر دارایی وراق بهادار کوتاها

نسبت کفایـت سـرمایه عبـارت اسـت از نسـبت سـرمایه مؤسسـه         ـ67ماده 

  2.شده به ریسک هاي موزون به دارایی) یا گروه بانکی(اعتباري 

مؤسسـات   3بانک روسیه اندازه و روش محاسـبه وضـعیت بـاز ارزي    ـ68ماده 

هـاي نـرخ ارز، نـرخ بهـره و سـایر       را بـراي ریسـک  ) هـاي بـانکی   یـا گـروه  (اعتباري 

  .کند هاي بازار تعیین می ریسک

بـراي مؤسسـات    ،ارچوب قـوانین فـدرالی  هـ بانک روسیه بایـد در چ  ـ69ماده 

هـاي   نیـز میـزان ذخیـره    ایجاد و، رویه مورد نیاز جهت )هاي بانکی یا گروه(اعتباري 

هـاي نـرخ ارز،    مکن است سوخت شوند و یا ریسـک هایی که م مپوشش وا جهت الزم

 23 -180قـانون فـدرال شـماره    ( .تعیـین نمایـد  هاي بـازار،   نرخ بهره و سایر ریسک

  )2003دسامبر 

هاي مجاز براي استفاده از سرمایه یک مؤسسه اعتباري بـراي   نسبت ـ70ماده 

صــورت درصــد نســبت مجمــوع مبلــغ  هــاي حقــوقی بــه خریــد ســهام ســایر نهــاد

یـا گـروه   (بـاري  ع سرمایه مؤسسه اعتوجممبراي خرید سهام  به   شده گذاري ایهسرم

  .دشو تعیین می) بانکی

هاي  نسبت استفاده از سرمایه یک مؤسسه اعتباري براي خرید سهام سایر نهاد

  .تجاوز کند) بانکییا گروه (درصد سرمایه مؤسسه اعتباري  25حقوقی نباید از 

یا (ها یا تعهدات بانکی که مؤسسه اعتباري  نامه تحداکثر وام، ضمان ـ71ماده 

صـورت درصـدهایی از سـرمایه     کنـد، بـه   سهامداران خود اعطـاء مـی   به) گروه بانکی

  .دشو تعیین می) یا گروه بانکی(اري مؤسسه اعتب

  .کنددرصد تجاوز  50این نسبت نباید از  

هـا،   یـی بانک روسیه روش محاسبه سـرمایه مؤسسـه اعتبـاري، دارا    ـ72ماده 

  
1. Termless 
2. Risk-Weighted Aggregate Assets 
3. Open Position 
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المللـی و   هاي بین ها و ریسک مورد نظر براي هر نسبت را با احتساب استاندارد بدهی

  .کند هاي بانکی تعیین می ها و اتحادیه مؤسسات اعتباري، انجمن با مشورت

هاي مختلف و نحـوه محاسـبه آنهـا را     ها و روش بانک روسیه مجاز است نسبت

  .دن کنانواع مؤسسات اعتباري تعیی براي هریک از

هاي محاسبه آنهـا را کـه مقـرر شـده تغییـر       ها و روش بانک روسیه باید نسبت

  .اعالم کند آنها، شدناالجرا حداقل یک ماه قبل از الزمیابند، 

هاي  ها و بدهی باید دارایی محاسبه سرمایه مؤسسه اعتباري،  بانک روسیه براي

انونی بانـک روسـیه تعیـین    هاي ارزیابی که توسط قواعـد قـ   آن را با استفاده از روش

مؤسسه اعتباري هم موظف اسـت میـزان سـرمایه خـود را بـه      . کندشود، ارزیابی  می

  .ها و دفاتر خود نشان دهد روشی که بانک روسیه تعیین کرده است، در حساب

شده کـه در اسـناد    چنانچه اثبات شود سرمایه مؤسسه اعتباري از سرمایه ثبت

باشـد، بانـک روسـیه بایـد از مؤسسـه       کمتـر مـی  تأسیس آن نشان داده شده اسـت  

دستورات بانـک  . شده منطبق نماید اعتباري بخواهد تا سرمایه خود را با سرمایه ثبت

 مطابق با رویه و طی زمان و طبق شرایطی که قانون فدرالی در مورد اعسار ـ روسیه

را ـاالج زمال ،اعتباري براي مؤسسات ـ  دارد می مقرر اعتباري مؤسسات و ورشکستگی

  .است

هـاي تبعـی    نشـدن بـدهی   شدن یـا محسـوب   بانک روسیه باید شرایط محسوب

را در منابع سرمایه مؤسسـه اعتبـاري تعیـین    ) ها و انتشار اوراق قرضه ها، وام سپرده(

، بعد از دریافـت  )ها و انتشار اوراق قرضه ها، وام سپرده(هاي تبعی  مجموع بدهی. کند

شـده توسـط مقـررات آن بانـک،      ه مطـابق بـا رویـه تعیـین    موافقت اولیه بانک روسی

 در صـورتی کـه  . عنوان بخشی از سرمایه مؤسسات اعتباري محسوب شود تواند به می

قبل از مدت انقضاي زمان خـود  ) ها براي وام و سپرده(تبعی  بدهینامه  زمان موافقت

نده بازخرید گیر د توسط مؤسسه قرضبه اتمام برسد و یا اوراق قرضه پیش از سررسی

قـانون  (. ک مؤسسـه اعتبـاري مسـتثنی شـود    تواند از محاسبه در سرمایه ی ، میشود

  
1. Insolvency  

2. Bankruptcy  
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  )FZ-247فدرال شماره 

ج بـه اعمـال اقـدامات    هاي تبعـی مؤسسـه اعتبـاري منـت     در صورتی که بدهی

ورشکستگی مطابق با قانون ورشکستگی و اعسـار در خصـوص همـان    پیشگیرانه ضد

شـده،   هـاي تعیـین   مجاز است بـر اسـاس رویـه   وسیه مؤسسه اعتباري گردد، بانک ر

یـا اوراق بهـادار را متوقـف    ) در قالب سپرده یا وام(پرداخت اصل و بهره بدهی تبعی 

همزمان با اخذ چنین تصمیمی، بانک روسیه مؤسسه اعتباري را از تقسیم سود . کند

یـا  (آن و پرداخت سود سهام به آنهـا، تخصـیص سـهم    ) سهامداران(میان مؤسسین 

به درخواست آنها یا پرداخت ارزش واقعی ) سهامداران(به مؤسسین ) بخشی از سهام

ج بـه  چنانچه مخاطراتی که منت. کند  خرید سهام مؤسسه اعتباري منع میآن و یا باز

، توقـف پرداخـت   شوندورشکستگی شده است برطرف اعمال اقدامات پیشگیرانه ضد

یا اوراق بهـادار و ممنوعیـت از   ) ه یا وامدر قالب سپرد(هاي تبعی  اصل و بهره بدهی

آن و پرداخت سود سهام به آنها، تخصـیص  ) سهامداران(تقسیم سود میان مؤسسین 

به درخواسـت آنهـا یـا پرداخـت     ) سهامداران(به مؤسسین ) یا بخشی از سهام(سهم 

ارزش واقعی آن و یا بازخرید سهام مؤسسه اعتباري، به موجـب درخواسـت مؤسسـه    

  .شوند میشده توسط بانک روسیه، منتفی  بر اساس رویه مقرراعتباري 

بانک روسیه براي انجام وظایف مربوط به مقررات بـانکی و نظـارت    ـ73ماده 

را مورد بازرسی حضوري قـرار داده   )یا شعب آنها(تواند مؤسسات اعتباري  می بانکی،

روسـیه همچنـین    بانک. کندمکلف   آنها را به رفع تخلفات مکشوف در عملیاتشان  و

هایی را که در ایـن قـانون فـدرالی مقـرر شـده اسـت، در خصـوص         تواند مجازات می

  .کندمتخلفین اعمال 

اي  مطابق با رویهو صالح بانک روسیه  ذي) کارکنان(توسط نمایندگان  ،بازرسی

هـاي حسابرسـی بـر اسـاس      اي کـه شـرکت   که هیئت مدیره تعیین نموده، یـا رویـه  

  .شود اند، انجام می دیره بانک روسیه تهیه نمودهدستورالعمل هیئت م

هاي حسابداري و  توانند گزارش صالح بانک روسیه می ذي) کارکنان(نمایندگان 

را دریافت و بررسی نماینـد و  ) یا شعب آنها(سایر اسناد و مدارك مؤسسات اعتباري 
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نوشـت تهیـه   آنهـا رو  ربوط براي بازبینی و بررسی محتـوایی در مواقع لزوم از اسناد م

  .کنند

به انضمام تعیـین وظـایف   ) یا شعب آنها(رویه انجام بازرسی مؤسسات اعتباري 

ئت مدیره بانک ها، توسط هی براي کمک به بازرسی) یا شعب آنها(مؤسسات اعتباري 

  .دشو روسیه تعیین می

بانک روسیه براي انجام وظایف مقررات بانکی و نظارت بانکی مجـاز نیسـت تـا    

بیشتر از یک مرتبه در خصوص موضـوعات یکسـان از مؤسسـات     ،مالیسال یک  در

مگر در مواردي که در ایـن مـاده قیـد     بازرسی به عمل آورد؛) شعب آنها یا(اعتباري 

هاي تا پنج سـال پـیش از تـاریخ بازرسـی      یک بازرسی باید صرفاً فعالیت. باشدشده 

بـراي  ) 73(اده مـ  5قسـمت  . (را پوشـش دهـد  ) یـا شـعب آنهـا   (مؤسسات اعتباري 

شوند کـاربرد   انجام می  FZ-177هاي منتخب که تحت قانون فدرال شماره  بازرسی

  ).ندارد

در  مرتبـه بـیش از یـک    ،زیر ذکرشده در هاي بانک روسیه مجاز است در زمینه

) یا شعب آن(خصوص موضوعات یکسان و در یک سال مالی از یک مؤسسه اعتباري 

  :آورد عمله صورت حضوري  بازرسی ب به

و یـا انحـالل مؤسسـه     مجدد دهی سازماناگر یک چنین بازرسی در ارتباط با 

بانـک روسـیه    هیئت مـدیره بانـک روسـیه صـورت گیـرد،     اعتباري با تصمیم مدلّل 

  اي خـود   تواند چنین تصمیمی را براي نظارت بر صـحت عملیـات شـعب منطقـه     می

سازمانی مشابه بانـک روسـیه بـا     اند و یا به درخواست واحد که بازرسی را انجام داده

هـاي آن   و بـدهی  هـا  هدف ارزیابی وضعیت مالی مؤسسه اعتباري یا کیفیـت دارایـی  

براي حصول به این اهداف، درخواست واحد سازمانی بانک روسـیه بایـد   . داتخاذ نمای

به عالئمی از ناپایداري مالی در یک مؤسسه اعتباري اشـاره نمایـد کـه ایـن عالئـم،      

آن مؤسسـه اعتبـاري   ) رانگـذا  سـپرده (وسی را براي منافع بسـتانکاران  تهدید محس

بانـک روسـیه   این عالئم باید بر اساس روشی که طبق ضوابط و مقـررات  . دایجاد کن

  
1. Accounting Period of Activity 

2. Reorganization  
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  یک بازرسی مجدد با تصمیم مدلّل هیئت مدیره بایـد . ارزیابی شوند تعیین گردیده،

  قـانون فـدرال   (. پـذیرد   بانـک روسـیه انجـام    با مشـارکت نماینـدگان اداره مرکـزي   

  )FZ-5شماره 

هاي منتخب که تحت قانون فدرال شـماره   براي بازرسی) 73(ماده  6قسمت ( 

177-FZ  شوند کاربرد ندارد انجام می.(  

چنانچه یک مؤسسه اعتباري از قوانین فدرالی، قواعد قانونی بانـک   ـ74ماده 

ا در ارائـه اطالعـات کوتـاهی    تخطی و ی ،روسیه یا دستورات منتشره پیرو این قوانین

نمود، و یا اطالعات ناقص یا غلـط ارائـه داد، بانـک روسـیه مجـاز اسـت از مؤسسـه        

درصـد از   1/0اي بـه میـزان    اعتباري بخواهد  تخلفات مکشوفه را رفع نموده، جریمه

 از شده خود پرداخت نماید و یا مؤسسه اعتباري را تا شـش مـاه   حداقل سرمایه ثبت

  .کندملیات بانکی منع انجام برخی ع

چنانچه یک مؤسسه اعتبـاري در اجـراي دسـتورات بانـک روسـیه بـراي رفـع        

عملیـات بـانکی و مبـادالت،     وفه کوتاهی کند، یا این تخلفات یـا تخلفات کاري مکش

گذاران شود، بانک روسیه مجاز  منجر به تهدید جدي براي منافع بستانکاران و سپرده

  :است

از مؤسسه اعتباري اخذ  شده درصد سرمایه پرداختاي معادل تا یک  جریمه .1

مؤسسـه   شـده  اما مبلغ آن نباید از یک درصد حـداقل سـرمایه ثبـت   . نماید

 کند؛اعتباري تجاوز 

 :را از مؤسسه اعتباري درخواست نماید زیرموارد  .2

 ها شامل تغییر در ساختار دارایی انجام اقدامات اصالحی 

 ایـن   60درج در مـاده  هاي من تتعویض مدیران مشمول در فهرست پس

 قانون فدرالی

 اعمال تغییرات ساختاري؛ 
  

1. Head Office 

2. Paid up Authorized Capital  

3. Authorized Capital 

4. Financial Rehabilitation Measures  
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را بـراي مؤسسـه اعتبـاري    ماه استانداردهاي اجبـاري   6براي مدت حداکثر  .3

 تغییر دهد؛

مؤسسه اعتباري را تا یک سال از انجام برخی عملیـات بـانکی تحـت مجـوز      .4

 کند؛بانکی خود ممنوع و از افتتاح شعبه براي مدت یک سال محروم 

ماهـه، سرپرسـت    براي اداره مؤسسه اعتباري طی یـک دوره حـداکثر شـش    .5

هاي آن توسـط   رویه انتصاب سرپرست موقت و فعالیت. موقت منصوب نماید

قانون فدرالی و قواعد قانونی بانک روسیه که مطـابق قـانون فـدرالی اسـت،     

 شود؛ تعیین می

کور در قـانون  هاي اتخاذ اقـدامات ضدورشکسـتگی مـذ    در صورتی که زمینه .6

فدرالی در خصوص اعسـار و ورشکسـتگی مؤسسـه اعتبـاري فـراهم باشـد،       

 ؛تجدید ساختار مؤسسه اعتباري را متوقف کند

مؤسسـه اعتبـاري کـه داراي شـرایطی     ) اعضـاي (ارائه پیشنهاد به مؤسسین  .7

نامـه میـان خـود، یـا بـه       توانند خودشان یا به موجب موافقت هستند که می

یـا هـر وسـیله دیگـر شـامل همکـاري        ،مایه یکدیگرموجب مشارکت در سر

مستقیم یا غیرمستقیم، تصمیم مـدیریت مؤسسـه اعتبـاري را بـراي انجـام      

هـاي   حی کـه مطـابق بـا نسـبت    اقداماتی با هدف افزایش سـرمایه بـه سـط   

 شده باشد، جلب نماید؛ درخواست

تأمین  که نباید از دو سوم نرخ(عنوان حداکثر نرخ بهره  ههایی را ب محدودیت .8

در  هاي بانک به روبـل و از نـرخ الیبـور    مالی مجدد بانک روسیه در حساب

بر ) هاي بانکی به ارز خارجی در تاریخ تحمیل محدودیت، کمتر باشد سپرده

نرخ بهره قراردادهاي سپرده بانکی که در طول دوره محدودیت توسـط یـک   

سـاله   کثر یـک شود، براي یک دوره حدا مؤسسه اعتباري منعقد یا تمدید می

در راسـتاي اهـداف ایـن بنـد، محاسـبه نـرخ بهـره عـالوه بـر          . داعمال کنـ 

اي کـه توسـط مؤسسـه     هاي با بهره، شامل هر پرداخت بـدون بهـره   پرداخت

 8قسـمت  ( .شود نیز خواهد بود گذاران انجام می اعتباري به هریک از سپرده
  

1. LIBOR (London Inter Bank Offered Rate). 
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 )FZ-97 توسط قانون فدرال شماره

جـوالي   29تـاریخ   FZ-97قانون فدرال شـماره  ) 74(ماده  2بخش  8قسمت 

  .اجرایی شود 2006دسامبر  31باید تا   2004

لی که یبه دالرا بنا سسه اعتباري ؤک میت بانکی یه مجاز است فعالیبانک روس

. دیـ نما لغـو  ،اسـت  دهیـ گرد ذکرهاي بانکی قانون فدرالی  تیها و فعال در بخش بانک

  .دشون ییه تعیبانک روس اعد قانونیقود توسط یه لغو مجوز بانکی بایرو

د یـ ن مـاده ق یـ ا 2و 1هـاي   سال از ارتکاب به تخلفاتی که در پاراگرافپنج اگر 

مـورد  را متخلـف   سسه اعتبـاري ؤم تواند ه نمییباشد، بانک روس سپري شدهاند  شده

  .گرد قانونی قرار دهدپی

تخلفـات   ک ازتواند حداکثر تا شش مـاه از تـاریخ ثبـت هـر یـ      یه مبانک روسی

هـاي   اتا درخواسـت مجـاز  جریمه یـ  ، براي وصولن مادهیا 2و 1هاي بنددر مندرج 

  .دباري متخلف به دادگاه مراجعه نمایگر براي مؤسسه اعتدی

ی که منـافع مشـروع   های به منظور کشف موقعیتد بانک روسیه بای ـ75ماده 

انـدازد،   را به خطر مـی گذاران و بستانکاران آنها و نیز ثبات نظام بانکی روسیه  دهسپر

  .دتحلیل نمای ه ورا تجزی) هاي بانکی یا گروه(عملیات مؤسسات اعتباري 

ن ایـ ) 74(در چنین موقعیتی، بانک روسیه مجاز است تدابیر مـذکور در مـاده   

ارچوب تصمیمات هیئت مدیره بانک روسـیه اتخـاذ نمـوده و    هقانون فدرالی را در چ

  .کار بندده باري ببراي بهبود وضعیت مالی مؤسسه اعت

گـذاران و   ت از منـافع سـپرده  مایـ بـراي ح بانک روسیه مجاز است  ـ76ماده 

صـالح   بانکی آن لغو شده است، نماینده ذيبستانکاران در مؤسسه اعتباري که مجوز 

صالح بانک روسـیه بایـد    هاي نماینده ذي رویه تنظیم فعالیت. خود را منصوب نماید

قانونی بانک روسیه که بر اساس قوانین فـدرالی صـادر    فدرالی و قواعد نتوسط قوانی

  .ن شودگردند، تعیی می

  
1. Recover  
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سسـه اعتبـاري صـرفاً بـا     ه، مؤصالح بانـک روسـی   فعالیت نماینده ذي در دوره

هـا و   بانـک شـده توسـط بخـش     نموافقت نماینده بانک روسیه و مطابق با رویه تعیی

ن جـاز شـمرده شـده در قـوانی    مبـادالت م  تواند ، میهاي بانکی قانون فدرالی تیفعال

  .فدرالی را انجام دهد

به محض تشـکیل کمیسـیون تصـفیه و     هصالح بانک روسی فعالیت نماینده ذي

  .ردپذی توسط دادگاه صالحه، پایان می ک مدیر تصفیهانحالل یا انتصاب ی

  

  
1. Receiver  
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  رابطه بانک روسیه با مؤسسات اعتباري

  

هاي آنها  هها و اتحادی ري، انجمنؤسسات اعتباد با میه بایبانک روس ـ77ماده 

بـا آنهـا   ) گـذاري  قـانون در ارتباط بـا  (مات مهم همکاري نموده و قبل از اتخاذ تصمی

آنهـا را در   هايشنهادالزم را به آنها ارائه داده و پی حاتمشاوره نماید؛ تفاسیر و توضی

  .مقررات بانکی مالحظه و بررسی کندمورد مسائل مرتبط با 

ش بـه  مؤسسات اعتبـاري را در حـدود صـالحیت خـوی     د پاسخبانک روسیه بای

بـی آن  افـت درخواسـت کت  یک ماه از تـاریخ دری  صورت کتبی و حداکثر ظرف مدت

باري را تواند مهلت بررسی درخواست مؤسسه اعت ه میبانک روسی. مؤسسه پاسخ دهد

  .ددر صورت لزوم تا حداکثر یک ماه تمدید نمای

ي بـا مؤسسـات اعتبـاري، بانـک روسـیه      به منظـور حفـظ همکـار    ـ78ماده 

هـایی   ها و کارگروه تواند با مشارکت نمایندگان مؤسسات اعتباري داوطلب، کمیته می

  .بانکداري تشکیل دهد درباره را براي مطالعه مباحث ویژه

بانک روسیه مسئول تعهدات مؤسسات اعتباري نیسـت، بـه غیـر از     ـ79ماده 

مؤسسات اعتباري هـم مسـئول   . تقبل کرده باشد مواردي که قبالً چنین تعهداتی را

تعهدات بانک روسیه نیستند، مگر در مواردي که قبالً چنـین تعهـداتی را بـر عهـده     

  .گرفته باشند
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  71                                                                                           نقدي         هاي غیر مدیریت تصفیه

  

  

  

  هاي غیرنقدي مدیریت تصفیه

  

کننـده مجـوز    کننـده و صـادر   کننده، تنظـیم  بانک روسیه هماهنگ ـ80ماده 

  .استاق پایاپاي در فدراسیون روسیه هاي ات هاي تصفیه شامل نظام  نظام

  .کندهاي تصفیه را تعیین  اَشکال، شرایط و استاندارد  بانک روسیه باید مقررات،

نقـدي، چنانچـه پرداخـت در یکـی از     هـاي غیر  کل زمـان پرداخـت در تصـفیه   

هاي فدراسیون روسیه انجام شود، نباید از دو روز کاري تجاوز نماید و اگـر   جمهوري

  .سیون روسیه انجام پذیرد، نباید از پنج روز کاري تجاوز نمایددر کل فدرا

ق واحـدهاي  نقدي بین بانکی را از طریـ  هاي غیر بانک روسیه تصفیه ـ81ماده 

  .دهد خود انجام می

کـار  (ارزهاي خارجی صرفاً در مواردي جهت پرداخت براي کاالهـا   ـ82ماده 

گیرنـد کـه در قـوانین     رار مـی نقدي مـورد اسـتفاده قـ   هاي غیر در تصفیه) یا خدمات

  .فدرالی تصریح شده باشد
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  اصول سازمانی بانک روسیه

  

بانک روسیه داراي یک نظام متمرکز کامل با یک ساختار مـدیریت   ـ83ماده 

  .استعمودي 

اي، مراکـز تصـفیه نقـدي،     نظام بانک روسیه شامل اداره مرکزي، شعب منطقـه 

هـا شـامل    اي، مراکـز آموزشـی و سـایر سـازمان     نطقـه هاي م اي، سازمان مراکز رایانه 

هاي این بانک  روسیه، که براي انجام فعالیت آوري هاي امنیتی و خدمات جمع بخش

  .شد با ، میاند الزم

اي  دهنده فدراسیون روسیه، شعب منطقـه  هاي تشکیل جمهوريهاي ملی  بانک

  .شوند بانک روسیه محسوب می

روسـیه شخصـیت حقـوقی مسـتقل و حـق      اي بانـک   شعب منطقه ـ84ماده 

ون اجـازه  سـایر تعهـدات را بـد    هاي بانکی، بروات و نامه انتشار قواعد قانونی، ضمانت

  .ندارندهیئت مدیره بانک روسیه 

شعب  این اي بانک روسیه، توسط مقررات هاي شعب منطقه وظایف و مسئولیت

  .شود می رسد، تعیین  که به تصویب هیئت مدیره بانک روسیه می

در  ،با تصویب هیئت مـدیره  توانند می اي بانک روسیه شعب منطقه ـ85ماده 

  .شوندمناطقی متشکل از چندین جمهوري فدراسیون روسیه ایجاد 

اي بانک روسیه باید عملیـات بـانکی را مطـابق     هاي منطقه سازمان ـ86ماده 

  نجــام ایــن قــانون فــدرالی، قــوانین دیگــر فــدرالی و قواعــد قــانونی بانــک روســیه ا 

  .دهند
  

1. Collection Service 
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و راهنمـاي   هسـتند  مؤسسـات نظـامی   »اي بانک روسیه هاي منطقه سازمان«

اي بانـک روسـیه    هـاي منطقـه   هاي ارتش و قوانین سازمان فعالیت آنها، دستورالعمل

  . رسد که مشترکاً به تصویب بانک روسیه و وزارت دفاع فدراسیون روسیه میباشد  می

هـاي   راي ارائـه خـدمات بـانکی بـه واحـد     اي بانک روسیه ب هاي منطقه سازمان

ها و مؤسسـات وابسـته بـه وزارت دفـاع فدراسـیون روسـیه و سـایر         نظامی، سازمان

هاي دولتی و اشخاص حقوقی مسئول امنیت ملی و نیـز اشـخاص خصوصـی      دستگاه

در (کننـد   اي بانک روسیه زنـدگی مـی   هاي منطقه که در قلمرو ارائه خدمت سازمان

ممکن اي بانک روسیه در این مناطق غیـر  ار و عملیات شعب منطقهمواردي که استقر

  .اند بینی شده ، پیش)باشد

کـه قـانون    ،بانک روسیه فقط با تغییر قانون فدرالی متنـاظر بـا آن   ـ87ماده 

  .شود اساسی را اصالح کند، منحل می

  

  
1. Military  
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  کارکنان بانک روسیه

  

ظایف و حقوق رسـمی  شرایط استخدام، اخراج، حقوق و دستمزد، و ـ88ماده 

ایـن  و نظام اقدامات انضباطی مربوط به کارکنان بانک روسیه، توسط هیئـت مـدیره   

  .شود میبانک و مطابق با قوانین فدرالی تعیین 

هیئت مدیره بانک روسیه باید یک صندوق مسـتمري بازنشسـتگی    ـ89ماده 

 کندایجاد  براي تدارك خدمات اضافه مستمري بازنشستگی به کارکنان بانک روسیه

  .نماید دهی نیز سازمانو بیمه عمر و درمانی کارکنان بانک روسیه را 

باشـند و در   کار مـی  کارکنان بانک روسیه که در آن بانک مشغول به ـ90ماده 

  :لیست مصوب هیئت مدیره قرار دارند

 غیر از تدریس، تحقیقات (ک شغل داشته و یا تحت قراردادي بیش از ی نباید

 مشغول به کار شوند؛) خالقانه هاي و فعالیت

 نباید در مؤسسات اعتباري و غیره شغلی داشته باشند؛ 

  هیئت مـدیره را از خریـد سـهام     ،روز 10باید به صورت کتبی و ظرف مدت

  .کنندمؤسسات اعتباري مطلع 

باشـند و در   کار مـی  نک روسیه که در آن بانک مشغول بهکارکنان با ـ91ماده 

هاي ضروري خود صـرفاً از   توانند براي نیاز قرار دارند می لیست مصوب هیئت مدیره

  .بانک روسیه وام دریافت نمایند

اطالعـات  کارکنان بانک روسیه نباید بـدون اجـازه هیئـت مـدیره،      ـ92ماده 

  .ندکن لی مرتبط با عملیات بانک را افشاداخ
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  حسابرسی بانک روسیه

  

اتمام هر سال مـالی، در خصـوص    هیئت بانکداري ملی باید قبل از ـ93ماده 

یـک  بـراي ایـن کـار    و  ،گیري نموده حسابرسی از وضعیت مالی بانک روسیه تصمیم

  .کندشرکت حسابرسی با مجوز انجام حسابرسی در فدراسیون روسیه را انتخاب 

هیئت بانکداري ملی مجاز است به حسابرس بانک روسیه در مـورد حسابرسـی   

ها  حسابرس بانک روسیه باید این توصیه. بکند هایی از وضعیت مالی آن بانک توصیه

  .کندرا  اجرا 

نامـه منعقـده بـا شـرکت      بانک روسیه موظف است مطابق موافقـت  ـ94ماده 

حسابرسی براي تدارك انجام خدمات حسابرسـی، توضـیحات و اطالعـات الزم را در    

  .اختیار شرکت مذکور قرار دهد

که  باشد هایی د شامل فهرستی از دادهنامه انجام خدمات حسابرسی بای موافقت

هـاي شـرکت    بانک روسیه موظف به ارائه آن به شرکت حسابرسی اسـت، مسـئولیت  

یـز بایـد   حسابرسی در خصوص افشاي غیرمجاز اطالعات دریافتی به اشخاص ثالث ن

  .شود نامه احصا طی این موافقت

بانــک روســیه موظــف اســت هزینــه خــدماتی کــه شــرکت حسابرســی تحــت 

دهـد را خـارج از وجـوه     نامه تـدارك انجـام خـدمات حسابرسـی انجـام مـی       قتمواف

  .کنداي خود پرداخت  سرمایه

کـه   ،حسـابرس کـل   حسابرسی داخلی بانک روسیه باید توسط سـر  ـ95ماده 

  .مستقیماً زیر نظر رئیس کل بانک روسیه قرار دارد، انجام پذیرد
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  79                                                                                                      مقررات نهایی                     

  

  

  مقررات نهایی
  

  

راسیون روسیه، دولت فدراسیون روسیه و بانـک  رئیس جمهوري فد ـ96ماده 

  .کنندروسیه باید قواعد قانونی خود را مطابق با این قانون فدرالی، تدوین 

االجـرا   الزم آن به صـورت رسـمی   این قانون فدرالی از تاریخ انتشار ـ97ماده 

این  هاي و سایر بند) 58(از ماده  2و پاراگراف ) 10(گردد، به استثناي ماده  تلقی می

  .ماده

االجرا شدن این  قبل از الزم. گردد االجرا می الزم 2003از اول ژانویه ) 10(ماده 

  .میلیارد روبل باشد 3شده بانک روسیه باید  سرمایه ثبت ماده،

  .گردد االجرا می الزم 2004از اول ژانویه ) 58(از ماده  2پاراگراف 

ت ارزي براي انجام خریـد  مقررات مربوط به صدور، تعلیق و ابطال مجوز مبادال

و فروش ارزهاي خارجی، از تاریخی که اصالحیه قانون فدرالی در مورد مجوز برخـی  

  .دششود، توسط بانک روسیه اعمال خواهد  االجرا می ها الزم فعالیت

آوریـل   26تاریخ  FZ-63قانون فدرالی شماره . باطل شد 1قسمت  ـ98ماده 

2007.  

اتـاق  «در مـورد   1995ژانویه  11تاریخ  FZ-4ره قانون فدرالی شما) 19(ماده 

، 3، شـماره  1995مجموعه قوانین فدراسیون روسیه، ( »حسابرسی فدراسیون روسیه

  :اصالح گردد زیرباید به صورت پاراگراف ) 167ماده 

هاي مالی و اقتصـادي بانـک    اتاق حسابرسی فدراسیون روسیه باید از فعالیت«

چنـین  . هاي آن بازرسـی بـه عمـل آورد    ها و بخش مرکزي فدراسیون روسیه و واحد
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اد هیئت بانکـداري ملـی   هایی باید پیرو تصمیم دوما و صرفاً بر مبناي پیشنه بازرسی

  ».انجام شود

االجـرا شـدن ایـن قـانون،      از تـاریخ الزم  ،زیـر مقررات ذکر شده در  ـ99ماده 

  :گردند منسوخ اعالم می

  ]لیست قوانین و مقررات منسوخ[

 

 یر پوتینوالدیم

  رئیس جمهور فدراسیون روسیه

 ؛ مسکو ـ کرملین2002جوالي  10


