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 دهيچك                    

د يرس جلسم بيتصر به 20/2/1394 خيتار در «شررك يمال نظام يارتقا و ريپذ رقابت ديترل مرانع رفع قانرن»

 يابيرت ارزقانرن و ضرو نيام مندرج در اكاح تياهم ليدل به. است مختلف يهاحرزه در ماده 60 بر مشتمل هك

تا مهرماه  (زو ار مهيب ،بررس ،كبان) يمال يبازارها حرزه با مرتبط امكاح ردكعمل ،حاضر گزارش آنها، ياجرا

 .دينمايم يابيارز و يبررس را 1397

 چندان تيوضع قانرن، نيا با مرتبط مختلف ينهادها و هاسازمان ردكعمل دهديم نشان گرفته صررت يهايبررس

 بيتصر و قانرن ابالغ به صرفاً ،يمال يبازارها حرزه در يبررس مررد مراد عمده در. است نداشته يمناسب

 حرزه نيا در رجمند فيالكت از ياديز بخش هك ينحر به است شده تفاكا هياول اقدامات يبرخ و مربرط يهانامهنييآ

 يهاتكشر تيفعال ،يارز رهيذخ حساب محل از يارز يهايبده بازپرداخت ،هابانك مازاد امرال يواگذار همانند

 فاصله ثربخشا و املك ياجرا با گريد امكاح يبرخ و يارز تعهدات از يناش يالير يهاتفاوت نيتأم ،يبندرتبه

 ينسب ردكر تداوم به ترانيم يبررس مررد حرزه در قانرن نيا فيضع ردكعمل ييچرا ليتحل در. دارند ياديز نسبتاً

 يدارا ينهادها و اهدستگاه در يجد عزم نبرد اقتصاد، يقيحق بخش و يمال بازار بر آن اثرات و شررك اقتصاد در

 در ابهامات يبرخ و انسجام نبرد ،يندگكپرا ها،دستگاه فيالكت در يياجرا يهاتضمان ينيبشيپ عدم ت،يمسئرل

 اتخاذ شدن يالنطر بر آن ياثرگذار و يياجرا يهانامهنييآ به ياساس ماتيتصم يبرخ نمردن احاله ،قانرن امكاح

 . نمرد رهاشا دولت ماتيتصم و ها نامه نييآ مفاد رييتغ به نسبت نفعيذ يهاگروه فشار و دولت در ميتصم

 نيهمچن و قانرن نيا املك و عيسر ياجرا به ينظارت يهادستگاه و ياسالم يشررا مجلس يجد ترجه و يريگيپ

  .رسد يم نظر هب يضرور اندداشته اهمال يقانرن امكاح ياجرا در هك يينهادها و هادستگاه با ينظارت برخررد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه                   

از  يرتررميخروج غ يه قانرنبه عنران بست «شررك يمال نظام يارتقا و ريپذرقابت ديترل مرانع رفع قانرن» حهيال
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 خيتار در و شد مجلس ميتقد دولت يسر از 19/5/1393 مرر  در يتيفرر يك شكل به 1391 يهاركرد سال

. هرچند احكام است مختلف يهاحرزه در ماده 60 بر مشتمل قانرن نيا. ديرس مجلس بيتصر به 20/2/1394

)بانك،  يمال يدر چند دسته بازارها يطرر كلبه يمختلف است ول يهان قانرن پراكنده و در حرزهيمندرج در ا

نمرد.  يبندميتران تقسيم ريسا و ي، كشاورزيانرژ و صنعتات، يمال دولت، مطالبات و هايبدهمه و ارز(، يبررس، ب

 ،(14) مراد بر مشتمل( و ارز مهيب ،بررس ،كبان) يمال يبازارها حرزه با مرتبط امكاح ردكعمل حاضر گزارش

 را (46) و (33(، )29) ،(28) ،(26) ،(25) ،(24) ،(23) ،(22) ،(21) ،(20) (،19) ،(18) ،(17) ،(16)

  .دينمايم يابيارز و يبررس

 ييهاانسازم و انهاده يبرا يف متعدديف و وظايتكالن قانرن، يدر ا يمال ياحكام مرتبط با حرزه بازارها در

 يزيربرنامه و تيريمد سازمان بهادار، اوراقو  بررس سازمان ،يزكمر كبان ،ييو دارا ياقتصادامرر  وزارت همانند

و مرسسات  هابانك ،يزكمر مهيب ،يارز رهيذخ حساب ،يمل ترسعه صندوق ،)سازمان برنامه و بردجه( شررك

 ترانيم است، ديرلت مرانع رفع درصدد هك قانرن نيا امكاح و عنران به ترجه با ن شده است.ييتع يربانكيغ ياعتبار

 . تاس مختلف اقتصاد يدر بخشها يو فعاالن اقتصاد يخصرص بخش قانرن نيا ياصل نفعيذ هك داشت انيب

 و نهادها اب الزم اتباتكم قانرن نيا در يمال يبازارها حرزه به مربرط امكاح ردكعمل يبرررس منظرربه

ارت معاونت نظ ز درين يو جلسات متعدد گرفت صررت ردكعمل يهاگزارش ارائه درخصر  نفع،يذ يهاسازمان

 44اصل  يكل يهااستيس يو نظارت بر اجرا يدمليت از ترليرن حمايسيمجلس و كم يها، مركز پژوهشمجلس

 .است دهش منعكس گزارش نيا در مجمرع، در هايابيجه ارزيكه نت ديگرد برگزار هابا دستگاه يقانرن اساس

ررد ر ميز يدر محررها مه و بررس(ي)پرل، بانك، ب يمال ين گزارش، احكام مرتبط با حرزه بازارهايدر ا

 قرار گرفته است: يبررس

  فات،يشرت يبرخ تيرعا از بهادار اوراق شدن استثنا و يگذارهيسرما منظرربه قرارداد انعقاد مجرز -

  ،آن يياجرا يهاضمانت و هابانك مازاد يهاييدارا و امرال فروش به فيتكل -

  ،يدولت يهابانك هيسرما شيافزا -

 ،گردش در هيسرما نيتأم ژهيو حساب افتتاح -

 ،ياعتبار اتمؤسس و هابانك مطالبات وصرل -

 ،يارز رهيذخ حساب يارز يهايبده فيلكت نييتع -

 ت،كمشار اوراق انتشار منظرر به ياعتبار يبندرتبه يهاتكشر ياندازراه -

 بهادار، اوراق انتشار خصر  در يمقررات -

 اوراق، نيا يبازارگردان و بهادار اوراق ياتيمال يتهايمعاف -

 ،هيسرما بازار تيتثب صندوق سيتأس -

 و يارز تعهدات يالير يهاتفاوت نيتأم -

 ق مربرطه.يل در وثايو تسه يبه حرزه كشاورز يالت بانكياز تسه يص سهميتخص -
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 يف قانونياحكام و تكال ردكعمل يابيارز و يبررس                      

 ياز قانون محاسبات عموماوراق بهادار  مربوط بهعامالت م يشدن برخ يمستثن -(14) ماده

 :1ماده الف( موضوع

 نيتأم منظرربه)يياجرا يهادستگاه بهادار اوراق انتشار مرضرع يهاپرداخت و هاافتيدر معامالت، شدن يمستثن

 به مربرط نيرانق و كشرر يعمرم محاسبات قانرن در مقرر فاتيتشر تيرعا از( بهادار اوراق انتشار قيطر از يمال

 .ياساس قانرن (۴۴) وچهارمچهل اصل يكل يهااستيس ياجرا ليتسه هدف با هادهيمزا و مناقصات

 :مرتبط اي مكلف اشخاص( ب

 يديترل يهابخشو  بهادار اوراق و بررس سازمان، ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت شرر،ك لك يدار خزانه

  :ردكج( عمل 

ده يسران ريوز هيئتب يبه تصر 4/4/1394خ يدر تار 52028 ت/41851 شماره بهن ماده يا ياجرا نامهنييآ

 17/11/1395مرر   218366/93رست نامه شماره يبر اساس گزارش پ ز،ين يياجرا عملكرد نظراست. از 

 اجاره كركصشار انت يمبنا يهايينقل و انتقاالت دارا ،ييو دارا يو مجلس وزارت امرر اقتصاد يمعاون امرر حقرق

نتقاالت و ا ن نقليماهان و همچن ييمايت هراپكنده ساز و شريآ يت و بازنشستگيدولت به صندوق حما يبابت بده

نتشار ا ييهاه در مراحل نكوزارت آمرزش و پرورش  يهايه بدهيتسر ياجاره برا كركنتشار صا يمبنا يها ييدارا

 يهادهيمزا ون و مقررات مربرط به مناقصات يو قران يقانرن محاسبه عمرم فات مقرر دريت تشريباشد از رعايم

 شده است. يمستثن

 عملكرد يابيارز و ليتحل( د

 جرااال الزم از سپ مزبرر حكم مزبرر، معامالت شدن يمثتثن يقانرن مجرز ياعطا بر يمبن حكم نيا تيماه به باترجه

 .است شده اجرا قانرن شدن
 

 هابانكدر  يربانكيغ يو سهام شركتها مازاد اموال يواگذار -(16) ماده

 : 2ماده موضوعالف( 

                                                 
 يكشورر خودمات تيريمود قوانرن (۵) مواده مرضرع يياجرا يهادستگاه بهادار اوراق انتشار مرضرع يهاپرداخت و هاافتيو معامالت و در۱۴ماده  1

 يكل يهااستيس ياجرا ليتسه منظرر  به ديجد يمال ينهادها و ابزارها ترسعه قانرن (۱) ماده)د(  بند مرضرع واسط نهاد قيطر از 8/7/1386 مصرب

 نفوكيال جوزو يويدارا اجاره و فروش د،يخر كه يمرارد در بهادار اوراق انتشار قيطر از يمال نيتأم منظرر  به ياساس قانرن (۴۴) چهارم و چهل اصل

 و مناقصوات بوه مربورط نيقوران و كشورر يعمورم محاسوبات قانرن در مقرر فاتيتشر تيرعا از كشرر كل يدار خزانه دييتأ با است يمال نيتأم ابزار

 .است يمستثن هادهيمزا

 .شرد يم نييتع يسنرات بردجه نيقران ضمن  ماده نيمرضرع انتشار اوراق بهادار مذكرر در ا يسقف درآمدها

 و ياقتصواد امورر ارتوز شونهاديپ بوه قوانرن نيا ابالغ خيتار از ماه  سه مدت ظرف ،يديترل يها بخش به دادن تياولر با  ماده نيا يياجرا نامه نييآ

 .رسد يم رانيوز هيئت بيتصر  به ييدارا

 :سال  سه مدت تا قانرن نيا شدن االجرا الزم خيتار از مرظفند ياعتبار مؤسسات و ها بانك هيكل -(16) ماده. 2

 و اسوت درآمده آنها تابعه يهاشركت و آنها تملك به كه را يسرقفل و رمنقرليغ منقرل، از اعم خرد امرال( %۳۳) درصد سه و يس حداقل ساالنه( الف

 ييهاشوركت موذكرر، تابعه يهاشركت از منظرر. كنند واگذار باشد، يم مازاد رانيا ياسالم يجمهرر يمركز بانك و اعتبار و پرل يشررا صيتشخ به
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 يكبان نظام زيبرانگچالش و مهم مسائل از يكي به هابانك يگذارهيسرما و يدارتكشر مسئله رياخ يهاسال در

 بخش هب ورود و يگذارهيسرما نه و است ياعتبار حرزه ،كبان تيفعال ياصل انرنك و محرر .است شده ليتبد

 مؤسسات يكبان تيفعال با تبطررميغ امرال و يهاييدارا و هايگذارهيسرما حجم هرچقدر اساس نيهم بر ،يواقع

 در مسئله نيا اثرات و ابعاد. ندكيداميپ شيافزا النك و خرد يهاكسير زانيم همان به ابد،ي شيافزا ياعتبار

 .گردديم ديتشد ياقتصاد ردكر و رونق يهادوره

 :ف شده برديتكلحكم  2ن ماده يدر اتحقق هدف فرق الذكر،  يراستادر 

 سهام با تابعه يهاتكشر و مازاد امرال يواگذار به مجرز يدارا ياعتبار اتمؤسس و هابانك شدن لفكم -1

 ،گردد واگذار آنها% 33 حداقل ساالنه سال، 3 يط هك ينحر به درصد 50 يباال

  .رديگيدر آنها صررت م يربانكيت غيكه فعال ييسهام شركتها يواگذار جهت هابانك به فيتكل -2

  :مرتبط اي لفكم اشخاصب( 

 امرر وزارت ،انريا ياسالم يجمهرر يزكمر كبان اعتبار، و پرل يشررا ،يربانكيغ ياعتبار اتمؤسس و هابانك هيلك

 .شررك لك بردجه و برنامه سازمان ل،ك يدارخزانه ،ييدارا و ياقتصاد

  :ردكعملج( 

 هانامهنييآ و هادستورالعمل بيتصو عملكرد: 

كم ق حيدق يجراا يبراجامع نامه نييا آيك دستررالعمل يابالغ الزم را در خصر  ح ين ماده تصريا يبه طرر كل -

  ندارد. و ... امرال مازاد نسبت به حد استاندارد ييژه نحره شناسايوهب

 استناد به اعتبار و پرل يشررا ،هابانك يهابردن شركت يربانكين غييتعن ماده در خصر  يباترجه به بند )ب( ا -

 يگذارهيسرما دستررالعملب قانرن، يسال پس از تصر 2حدود  يعني12/02/1396 خيتار در ماده نيا «ب»بند 

كه  "يبانك يهاتيفعال" ،ديجد دستررالعمل براساس .نمرد ابالغ شررك كيبان هكشب به و نيتدو را بهادار اوراق در

خرد را در  يگذارهيمرظف شدند سرما هابانكو  1ف شديو مشاركت هستند، تعر يگذارهيمجاز به سرما هابانك

                                                                                                                                                         

 ياعضوا تيواكثر ايو باشوند آن سوهام( %۵۰) درصود  پنجواه از شيبو مالوك ميرمسوتقيغ اي ميمستق صررت به ياعتبار مؤسسات و ها بانك كه هستند

 .كنند نييتع را آن رهيمدهيئت

 تموام موهين يهواطرح ياسوتثنا بوه دهنود، يمو انجوام يربوانكيغ يهاتيفعال كه ييهابنگاه در را خرد تابعه يهاشركت و خرد تملك تحت سهام( ب

 هسوتند، آنهوا ارسوهامد تابعه، يهاشركت و ياعتبار مؤسسات ها، بانك كه ييهابنگاه تيفعال بردن «يربانكيغ» صيتشخ. كنند واگذار تابعه يهاشركت

 .است رانيا  ياسالم  يجمهرر يمركز  بانك برعهده

 و يفتورد موتيق مبلو  بوه نسوبت يدولتو يهوابانك موازاد يهواييدارا و امرال فروش از حاصل التفاوت مابه( %۱۰۰) درصد صد معادل و «1» تبصره

 يمو ادهد صيتخصو بانوك همان هيسرما شيافزا جهت و زيوار كشرر كل يدار خزانه به گذاران، سپرده يقطع سرد سهم كسر از پس فروش يهانهيهز

 .است معاف دولت سهم سرد و اتيمال پرداخت از  تبصره نيا از حاصل وجره. شرد

 اتاصوالح و 25/3/1387 مصورب ياساسو قانرن( ۴۴) چهارم و چهل اصل يكل يهااستيس ياجرا قانرن و يكل يهااستيس تيرعا با و«2» تبصره

 امورر وزارت بيتصور به كه يدستررالعمل با مطابق يواگذار مشمرل يهامهيب و ها بانك در دولت سهام ماندهيباق يواگذار از حاصل وجره آن، يبعد

 شيافوزا بوه يسونرات يهابردجوه قالوب در رسد، يم رانيا ياسالم يجمهرر يمركز بانك و كشرر يزير برنامه و تيريمد سازمان ،ييدارا و ياقتصاد

 .ابدييم اختصا  يدولت يهابانك هيسرما

 يعمورم جمعم بيتصر  به كه يدستررالعمل مطابق سال  سه مدت ظرف است مرظف ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت  ماده نيا ياجرا در و«3» تبصره

 .كند اقدام يدولت يهابانك در شركت تيحاكم استقرار و يمال ساختار يبازساز به نسبت رسد، يم ها بانك

فعاليتهايي كه به منظرر پشتيباني و سهرلت در انجام عمليات بانكي و گسترش و تنرع آن و همچنين حفظ اسرار حرفوه اي مؤسسوه اعتبواري تمامي » 1

كارتهاي )دور، پذيرش و پردازش انراع كارتهاي الكترونيكي صالحسنه، عمليات فروش امرال مازاد بانكها، اعتبارسنجي، انجام ميشرد نظير عمليات قرض
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 يتهاين فعالير آن و همچنيمه و نظاي، بيگذارهيسرما يت در حرزه شركتهايارچرب )همانند فعالن چيخارج از ا

 درصد 20، يگذارهيز سقف سرماين يبانك يتهايحرزه فعالدر ند(. يرا واگذار نما يتجار يو شركتها ياقتصاد

  1ن شد.ييتع خرد هيپا هيسرما

 "يدولت يهابانك در يمال ساختار يبازساز "و "يدولت يهابانك در يتكشر تيمكحا "يهادستررالعمل -

ارت اقتصاد ترسط وز (قانرن بيتصر از پس سال مين و 3 حدود) گزارش ليتكم زمان تا ماده نيا 3 تبصره مرضرع

 ابالغ نشده است. 

 يياجرا عملكرد  

 و هابانك زادما امرال فروش يكل عملكرد ،ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت و يمركز بانك عملكرد گزارش اساس بر

 :است ريز شرح به هابانك به متعلق يربانكيغ يتهايفعال سهام

 الير ارديليم هزار 258 است، داشته وجرد 1395 سال در هابانك مازاد رمنقرليغ امرال و امالك از كه يبرآورد -

 . است برده

 الير ارديليم هزار 112 حدود ،1396 و 1395 يسالها در هابانك مازاد امرال فروش عملكرد مجمرعه در -

بانك م مقام بنا به اظهارات قائ .است داشته عملكرد درصد 43 است، برده مازاد آنچه به نسبت كه است برده

ل ين اطالعات به دلياز ا ي، بخش1397بهشت يارد 4مرر    ياسالم يمجلس شررا يدر جلسه علن يمركز

 است.  يافتيصحت آمارو  اطالعات در يدر حال بررس يدرست نبرده و بانك مركز هابانك يخرداظهار

 مجمرع كه است شده برآورد الير ارديليم هزار 309(( 16) ماده( ب) بند مرضرع) يربانكيغ يتهايفعال سهام -

 لكردعم كه است شده واگذار آن الير ارديليم هزار 97 حدود كه دهديم نشان 1396 و 1395 سال عملكرد

 .  است برده درصد 32 آن

فع مرانع قانرن ر 17و  16مراد  يدر اجرا كير بانيغ يو مرسسات اعتبار هابانكرد كعمل يدر مجمرع بررس -

دهد، يمنشان  كيربانيامرال مازاد و سهام غ يشرر در فروش و واگذارك ينظام مال يارتقار و يد رقابت پذيترل

ال يارد ريليم 210672معادل  1396-1395 يسالها يدر ط كيربانيرد فروش امرال مازاد و سهام غكعمل

ان يشرر در پاك يكه بانكشب كيربانيال امرال مازاد و سهام غيارد ريليم 567386زان يه با ترجه به مكبرده است 

ر اساس ن بيباشد. بنابرا يرر مكمراد مذ يدو سال اجرا يدرصد برا 37رد كاز نسبت عمل كي، حا1395سال 

مرال ا يگذاراشرر در خصر  فروش و وك كيربانيغ يمرسسات اعتبار  هابانكرد كمرجرد، عمل يشراهد آمار

د يرلتفع مرانع رقانرن " آنها از زمان ابالغ يح شده برايتصر يف قانرنيلكزان تيمتر از مك، كير بانيمازاد و سهام غ

  .ده استيمحقق گرد "شررك ينظام مال ير و ارتقايرقابت پذ

 از حاصل وجه املك وصرل لزوم و اقساط و نقد صررت به هابانك مازاد يهاييدارا عمده فروش به اشاره با -

 سرك از پس فروش يها نهيهز و يدفتر متيق مبل  به نسبت فروش از حاصل التفاوت به ما محاسبه يبرا فروش

 ،هابانك هيسرما شيافزا منظرر به شررك لك يدارخزانه حساب به زيوار جهت گذاران،سپرده يقطع سرد سهم

                                                                                                                                                         

و ساير فعاليت هاي مشوابه  اپچعات، امرر ال، عمليات ليزينگ، فنآوري اطرافيصانجام عمليات  ،خريد، كارت اعتباري كيف پرل الكترونيكي و غيره(

 «به تشخيص بانك مركزي

 وپوذير رقابت ترليود مرانوع رفع قانرن شدن االجرا الزم زمان از سال سه مدت ظرف حداكثر است مرظف اعتباري مؤسسه( )دستررالعمل(: 3) ماده. 1

 .نمايد واگذار را دهندمي انجام غيربانكيهاي فعاليت كه هاييبنگاه در تابعههاي شركت و خرد تملك تحت سهام كشرر، مالي نظام ارتقاي
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 ردكعمل رسدينم نظر به بند نيا رديق به ترجه با نكيل باشديم انجام حال در هابانك با منظرر نيا به الزم اتباتكم

 .باشد داشته يتياهم حائز

، يل واگوذارمشمر يمه هايو ب هابانكمانده سهام دولت در يباق يبر واگذار ين ماده مبنيا( 2تبصره ) يدر اجرا -

هوار چ يا طويمه آسيمه البرز و بيب يهاتكسهام شر يال مربرط به واگذاريرن ريليم 52،841از مجمرع مبل  

 يهانوهيمبل  به عنوران هز يز و الباقيال به حساب خزانه واريرن ريليم 52،615، مبل  1395ماهه اول سال 

 يمشـمول واگـذار يهابانكاز سهام  يچ نوع واگذاريور هكمذ يدوره زمان يطمنظرر شده است.  يواگذار

هام سـاز محل  يدولت يهابانكه يسرما شيبر افزا يز مبنين حكم نيرفته است. در خصوص ادامه ايانجام نپذ

بور اسواس  يشواورزك كبانو هيسورما شيافوزا، 1394( قوانرن بردجوه سوال 3تبصوره ) )م( در بند، يواگذار

 .رفتيصررت پذ الير ارديليم 5000 زانيبه م كبان يمجمع عمرم بيدستررالعمل مربرطه و تصر

 :عملكرد يابيارز و ليتحلد( 

 فيضع شدت به ماده نيا در مندرج امكاح و هابانك مازاد يهاييدارا و امرال يواگذار ردكعمل يلك طرر به

 :شرديم اشاره آن ليدال از يبرخ به هك برده

اد و زان امرال مازياطالعات الزم در خصر  م يكدست و حاويعملكرد منظم،  يافت گزارشهايدر. 1

 يركزترسط بانك م ييآزمايجهت راست يربانكيغ يو مرسسات اعتبار هابانكاز فروش آنها  ياقدامات اثربخش برا

 بر نظارت رسديصررت نگرفته است. به نظر مقانرن  ياجرا يدر طرل سالها ييو دارا يو وزارت امرر اقتصاد

 .است نگرفته قرار يزكمر كبان ارك دسترر در يجد طرر به ماده نيا درخصر  هابانك ردكعمل

 دونب باشد، شده محقق آن% 33 ساالنه هك ينحر به مازاد امرال فروش درخصر  ردكعمل يابيارز. 2

 نيتخم يزكمر كبان، يافتيبر اساس اطالعات در. برد نخراهد سريم وجه چيه به مازاد امرال لك زانيم از اطالع

 كبان طالعاتا و ندارد( 1394از سال ان هر سال )يك پايبه تفك را هابانك مازاد يهاييدارا لك حجم از يقيدق

 هابانك يسر از آن% 33 تحقق بر ترانيمن ينيتخم نيچن نبرد با. باشديم هابانك يخرداظهار براساس زين يزكمر

 يخاط اتمؤسس و هابانك هيتنب يبرا (17) ماده در شده نييتع يهاتيظرف از ترانينم آن تبع به و نمرد قضاوت

 .ردك استفاده مررد نيا در

 و هاانكب امرال بردن مازاد صيتشخ به وابسته ماده نيا شدن يياجرا ياساس يهانهيزمشيپ از يكي. 3

 كبان و اراعتب و پرل يشررا نظر به صيتشخ نيا (16) ماده «الف» بند مفاد براساس. آنهاست تابعه يهاتكشر

 نيا در يزكمر كبان از مختلف يهابانك يريگيپ وجرد با نكل است، شده رلكمر رانيا ياسالم يجمهرر يزكمر

 يراضرابط و حدود مقرر ب درخصر  پرل و اعتبار( ي)شررا يبانك مركز ترسط يروشن دستررالعمل، خصر 

 .است نشده ابالغك نرع آنها يمازاد به تفك امرال ييشناسا

 ردكعمل هك است نيا است مسلم آنچه مختلف، يهابانك از يافتيدر يهاگزارش براساس گفت ديبا. 4

 به نهيزم نيا در هابانك از كي چيه باًيتقر و برده فيضع اريبس مازاد امرال فروش و ماده نيا تحقق در هابانك

 به ترانيم خصر  نيا در. اندننمرده عمل خرد مازاد امرال از% 33 ساالنه فروش بر يمبن خرد يقانرن فيلكت

 مرغرب، يهاتكشر و كامال عرضه از آنها افكاستن خصرصاً ماده نيا ياجرا به هابانك رغبت عدم چرن يعرامل

 اقتصاد بر مكحا ردكر چرن يعرامل نارك در( 17) ماده در شده نييتع جرائم اعمال در يزكمر كبان تيجد عدم

 مراجه معارض وجرد ليقب از يحقرق التكمش با گاهاً هك امرال نبردن عيالبسهل ،كامال و نكمس حرزه در خصرصاً
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موارد فروش اموال توسط  يبرخ در .ردك اشاره يامرال نيچن ديخر به نسبت جامعه يمنف يفرهنگ نگاه هستند،

 دهيگرد ثبت آنها دفاتر در يواقع يارشناسك ارزش از فراتر يارقام با يانگارسهل ليدلبه سفانهأمت ،زين هابانك

 .است

باال رفتن  ليلد به زير نياخ يهااست كه در سال يكيق تملياز وثا ي، ناشهابانكاز امرال مازاد  يبخش. 5

 هاكبان ازادم امرالن بخش از ين ايافته است. بنابرايش يافزا، يالت مشاركتيتسه ژه دريبر، يرجاريغ يهايبده

 يهاطرح به يياعطا التيتسه بابت از آنها مطالبات هيتصف منظرربه هك است يمستغالت و آالتنيماش ن،يزم شامل

وجرد  هابانكفروش آنها ترسط  يرا برا ياست، مشكالت و مرانع شده كيتمل يتجار يواحدها يصنعت و يديترل

 يبانك يكيق تمليوثا يندهايرا در فرآ ين قانرن، اصالحاتي( ا19)قانرنگذار در ماده ن خصر  يدر همدارد. 

نامه  نييرن، آل در فروش آنها اعمال نمرده برد كه متاسفانه تاكنيثبت( و تسه يقانرن اصالح 4)مرضرع تبصره 

 اجرا صادر نشده است.ه جهت يآن ترسط قره قضائ يياجرا

 شده واگذار هاانكب به يدولت ينهادها و هاسازمان ريسا اي دولت رنيد قبال در و يقهر طرر امرال به از يبرخ. 6

 .ستا مراجه يالتكمش با آنها فروش و يواگذار مربرط، يحقرق يندهايده بردن فرآيچيپ به ترجه با. است

خارج  "كيربانيغ يتهايفعال"د از يبا هابانكدارد يمزبرر كه مقرر م( قانرن 16بند )ب( ماده ). در خصر  7

د دو سرم يردگمرجب د كه يپرل و اعتبار ابالغ گرد يترسط شرراسال  2ش از ير بيتأخمربرط با دستررالعمل  ،شرند

ن يب اشرد. به مرج ي، سپركيربانيغ يهايگذارهياز سرما هابانكخروج  يساله در قانرن برا 3 يمهلت قانرن

رع ه ممنيرمازار سه در باين سرمايو تأم  يگذارهيسرما ير شركتهاينظ ييتهايدر فعال يحت هابانكدستررالعمل مشاركت 

ش از يششم ترسعه، پ ( قانرن برنامه14ه در بند )ب( ماده )كر است كان ذيتها خارج شرند. شاين فعاليد از ايشده و با

مار شبه  كيبانريغ يهاتيق فعاليه را از مصاديبازار سرما يدر نهادها هابانك يگذارهيپرل و اعتبار، سرما يه شرراكآن

منرط به  ه رايان سرميتأم يهاتكو شر يگذارهيسرما يهاصندوق "سيتأس"در  هابانكت كاورد، قانرنگذار اجازه مشاريب

 يمال يادهاس نهيسدر تأ يزكمر كترانند با مجرز بانيم هابانكر ين تفسيه با اكصادر نمرد  يزكمر كافت مجرز بانيدر

 وتناقض  يعن نريه اكت داشته باشند يمرجرد خرد ادامه فعال يتهاكترانند در شرينم يت داشته باشند ولكمزبرر مشار

 است. يحداقل ابهام قانرن

 هابانك مازاد اموال فروش يياجرا يهاضمانت-(17) ماده

 :1ماده موضوع( الف

                                                 

 :شرد يم اعمال متخلف ياعتبار مؤسسه اي بانك به نسبت ريز يهامجازات قانرن، نيا( ۱۶) ماده مرضرع فيتكال انجام عدم صررت در( 17) ماده. 1

 كشورر يبوانك و يپورل قانرن( ۴۴) ماده جمله از يقانرن يهامجازات اعمال به نسبت ،يقبل اخطار با رانيا ياسالم يجمهرر يمركز بانك( الف

 .كنديم اقدام آن يبعد اصالحات و 18/4/1351 مصرب

 و ستيب نر  اب ۱۳۹۵ سال در باشد سهام ينگهدار و يبنگاهدار شامل يربانكيغ يهاتيفعال آن منشأ كه ياعتبار مؤسسات و ها بانك سرد( ب

 .برسد( %۵۵) درصد  پنج و پنجاه به تا شرد يم افزوده مذكرر نر  درصد به واحد سه سال هر آن، از پس. شرد يم اتيمال مشمرل( %۲۸) درصدهشت

 و ستيب نر  با ۱۳۹۵ سال در آن مشابه امرال و يسرقفل مستغالت، ن،يزم شامل ياعتبار مؤسسات و ها بانك مازاد رمنقرليغ امالك يديعا( پ

. برسد( %۵۵) درصد پنج و پنجاه به تا شرد يم اضافه مذكرر نر  به درصد واحد سه سال هر آن، از پس. شرد يم اتيمال مشمرل( %۲۸) درصد هشت

 رمنقورليغ ييدارا كه ياعتبار مؤسسه اي بانك و است يمال سال يانتها و ابتدا، در ملك يبازار متيق التفاوت مابه  ماده نيا در امالك يديعا از منظرر

 تحت مازاد رمنقرليغ ييدارا يديعا بر اتيمال ساله  همه ماده، نيا در مقرر يهانر  براساس بعد، به ۱۳۹۵ سال از است مرظف كند يم ينگهدار مازاد
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 فروش درخصر ( 16در ماده ) شده نييتع فيالكت انجام عدم يبرا ييهامجازات و يياجرا يهاضمانت نييتع 

 .ياعتبار اتمؤسس و هابانك يسر از يربانكيغ يتهايو سهام فعال مازاد يهاييدارا و امرال

  :مرتبط اي لفكم اشخاصب( 

 اتمؤسس و هابانك ،ياتيمال امرر سازمان ،ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت ،رانيا ياسالم يجمهرر يزكمر كبان

 ياعتبار

 :ردكعملج( 

 . 2است دهيران رسيوزهيئت بيتصر به 29/4/1394خ يدر تار 1(17) ماده( پ))ب( و  بند يياجرا نامهنييآ - 

به  27/3/1394خ يدر تار خ ابالغ قانرن(ين ماده )ظرف مدت سه ماه از تاري( ا1تبصره ) )ب(نامه بند نييآ -

رست نامه شماره يگزارش پ براساس: (17ماده ) (2) تبصره خصر  در. 3ده استيران رسيوز هيئتب يتصر

 هابانكك ساله يبه قائم مقام معاونت نظارت، گزارش عملكرد  يبانك مركز 12/2/1396مرر   35912/96

 شماره نامه يط ديترل مرانع رفع قانرن( 17) و( 16) ماده عملكرد خصر  در ياعتبار مرسساتو 

 شده ارائه كشرر محاسبات رانيد و ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت به 9/12/1395 مرر  397424/95

 .4است

 خي، در تاريق امرال قهريدر خصر  مصاد 17 ماده( ت) بند( 1)تبصره( ب) جزء يين نامه اجراييآ -

 ب شده است.يتصر ييو دارا يامرر اقتصاد شنهاد وزارتيران به پيمحترم وز هيئتترسط  27/3/1394

و مرسسات  هابانكاطالعات از  افتيپس از در يزكمر كبان ديرر مقرر گردكنامه مذ نيي( آ2مطابق تبصره ) -

و مرسسه  هابانك كسهام تحت تمل نيمنقرل مازاد و همچن ريغ كامل امالك يو نشان يمشخصات ثبت ،ياعتبار

( قانرن، 17( ماده )1مرارد مقرر در تبصره) يتثنادهند، به اس يانجام م يكبان ريغ تيفعاله ك ييدر بنگاه ها ياتبار
                                                                                                                                                         

 سازمان و رانيا ياسالم يجمهرر يمركز بانك ترسط كه است يياجرا نامه نييآ مطابق ماده، نيا مرضرع ييدارا ميتقر يچگرنگ. بپردازد را خرد تملك

 .رسد يم رانيوزهيئت بيتصر به قانرن نيا ابالغ خيتار از ماه  سه مدت ظرف و شرد يم هيته كشرر ياتيمال امرر

 عدم بر  يمبن يياقض حكم اي و ماده نيا( ۱) تبصره مرارد جز يليدال به كه ياعتبار مؤسسات و ها بانك رهيمد  هيئت ياعضا و عامل ريمد( ت

 سمت يتصد زين و هريمد هيئت در تيعضر از سال پنج مدت به نديننما حكم نيا ياجرا به اقدام قانرن، نيا( ۱۶) ماده مرضرع سهام و امرال يواگذار

 .شرند يم محروم ياعتبار اي و يمال مؤسسات و ها بانك يعامل ريمد

 :است يمستثن  ماده نيا در مقرر يهامجازات شمرل از ريز مراردو «1» تبصره

 اقودامات هوادارب اوراق و بررس سازمان اي رانيا ياسالم يجمهرر يمركز بانك دييتأ به مررد حسب ياعتبار مؤسسه اي بانك كه يمرارد(  الف

 باشد؛ نشده ممكن نآ يواگذار ،ياعتبار مؤسسه اي بانك اراده از خارج يعلل به يول داده انجام را  ماده نيا مرضرع يهاييدارا يواگذار يبرا الزم

 مؤسسوه ايو كبانو تملك به يقهر صررت به رانيا ياسالم يجمهرر يمركز بانك دييتأ به كه يسهام و رمنقرليغ اي منقرل امرال ينگهدار( ب

 قيمصواد نيويتع .سوتين  ماده نيا مرضرع يهامجازات مشمرل تملك، خيتار از پس سال كي تا سهام و امرال نگرنهيا ينگهدار. باشد درآمده ياعتبار

 نيوا ابوالغ خيارتو از مواه  سوه مدت ظرف و شرد يم هيته ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت شنهاديپ  به كه است يا نامه نييآ مطابق تملك، بردن يقهر

 .رسد يم رانيوز هيئت بيتصر  به قانرن

 گوزارش اربو  كيو ماه  سه هر است مرظف مذكرر وزارت و باشد يم ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت با حكم نيا ياجرا بر ميمستق نظارت و۲ تبصره

 .كند ارائه ياسالم يشررا مجلس محاسبات و بردجه و  برنامه و ياقتصاد يهارنيسيكم به را  ماده نيا حكم عملكرد

 .رانيوز ئتيه 29/4/1394 مرر هو 52098ت/52101 شماره نامه بيتصر 1

 .رانيوز ئتيه 4/4/1394 مرر هو 52027ت/41842 شماره نامه بيتصر 2
مورر   401254/95بر اساس گزارش پيرست نامه شوماره ؛ 27/06/1396 ششم ويرايش -ياسالم يگزارش معاونت نظارت مجلس شررا از نقل 3

 بانك مركزي جمهرري اسالمي ايران( 14/12/1395

 27/06/1396 ششم ويرايش -ياسالم يگزارش معاونت نظارت مجلس شررا از نقل 4
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شرر و اشخا  مزبرر ك ياتيبه سازمان امرر مال يمرسسه اعتبار اي كبان يسال مال انيثر تا دو ماه پس از پاكحدا

 1ند.كارسال 

هرست امرال فبر ارائه  يمبن يو مرسسات اعتبار هابانكه يلكبه  يزكمر كبان 4/5/1394ابالغ بخشنامه مرر   -

 اربيك هر سه ماه يزكمر كمربرط به بان كخرد به همراه اسناد و مدار يقهر كاز تمل يناش يها ييو دارا

 يال برايارد ريليم 90212جمعا به مبل   هابانك يبرا ياتيصدور برگ مطالبه مال( 17) ماده( پ) بند يدر اجرا -

 ارائه نشده است. يگزارشز ين 1396سال  يبراو  صررت گرفته 1395سال 

ش اقدامات گزاران داشته است كه يب ييو دارا  يوزارت امرر اتقصاد 17( بند)ت( ماده 2تبصره ) يدر اجرا -

رسال ا ياسالم يمربرطه مجلس شررا يرنهايسيمكس محترم جمهرر و يرئ يرفته در چهار مرحله برايصررت پذ

 ده است. يگرد

 :عملكرد يابيارز و ليتحلد( 

ن عبارت يند امان هات و مجازاتين ماده در خصر  مرارد استثنا از اعمال تنبيحكم ا ينحره انشا يبه طرركل -1

است كه  يه گرنه اب "باشد نشده نكمم )امرال مازاد( يواگذار ،ياعتبار مؤسسه اي كبان اراده از خارج يعلل به"كه 

ست و ا يديدق ندارد و صالحيو دق ينين مرارد شاخص عيرا ايحكم را مشكل نمرده است ز ياجراق بر ينظارت دق

ه كنين ايبنابرا است. ز بردهينگرنه نيا ياديباشد كه تاحدود ز هابانكامرال مازاد  يه عدم واگذاريتراند محمل ترجيم

 يهاييل و دارادرصد از امرا 33بر فروش ساالنه  يمبن (16مقرر در ماده ) فيتكل ياز عدم اجرا يقا چه بخشيدق

از نمرده بقانرن  ياز اجرافرار  يخارج از اراده بانك برده است، كامال مبهم برده و راه را برا يليبه دال هابانكمازاد 

 است.

هات و ينبتاعمال  در يا بانك مركزي ييو دارا يوزارت امرر اقتصاد يسر از گرفته صررت اقدامات درخصر  -2

 ست.يدر دست ن يگزارش متخلف يهابانكران يمقرر در بند )ت( بر مد يمجازاتها

 

 يدولت يهابانك هيسرما شيافزا -(18) ماده

 :2ماده موضوعالف( 

 تا بهادار اوراق انتشار جراز نيهمچن و يارز رهيذخ حساب يوصرل منابع از يدولت عامل يهابانك هيسرما شيافزا 

 محل از التيتسه ياعطا بابت اشخا  از يجار مطالبات ياكات به ييدارا بر يمبتن الير ارديليم هزار 100 سقف

                                                 
 23/4/1397 خيبه تار 79055/62به شماره  رانيج.ا ا ييو دارا يوزارت امرر اقتصاد يدولت يبيمه و شركتها ،يمعاونت امرر بانك گزارش 1

 تيوعامل بوه يارز رهيوذخ حسواب محول از كه يمنابع( %۱۰۰) درصد صد ،۱۳۹۵ سال از و منابع( %۵۰) درصد  پنجاه ۱۳۹۴ سال انيپا تا و۱۸  ماده 2

 به يقبل تعهدات كسر از پس شرد، يم وصرل يآت يهاسال يط و است شده يتعاون و يخصرص يهابخش به التيتسه ياعطا صرف يدولت يهابانك

 .شرد يم منظرر عامل يهابانك همان تياولر با يدولت يهابانك در دولت هيسرما شيافزا جهت و زيوار كشرر كل يدار خزانه حساب

 مطالبوات ياتكوا بوه الير( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ارديليم هزار كصدي تا شرد يم داده اجازه يارز رهيذخ حساب عامل يهابانك به منظرر نيا يبرا

 منتشور يويرادا بور يمبتن بهادار  اوراق ،يارز رهيذخ حساب محل از التيتسه ياعطا بابت اشخا  از( نشده ديسررس يياعطا التيتسه حصه) يجار

 .كنند زيوار كشرر كل يدار خزانه حساب به را حاصل منابع و ندينما

 و مذكرر هادارب اوراق انتشار بر ناظر ضرابط. شرد يم يدولت يهابانك هيسرما شيافزا صرف رانيوز هيئت بيتصر با مذكرر وجره( %۱۰۰) درصد صد

 شنهاديپ به رنقان نيا بيتصر خيتار از ماه سه مدت ظرف كه است يياجرا نامه نييآ مرجب به كشرر كل يدار خزانه با عامل يهابانك حساب هيتسر

 .رسد يم رانيوز هيئت بيتصر به رانيا ياسالم يجمهرر يمركز بانك و ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت
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 يارز رهيذخ حساب عامل يهابانك به يارز رهيذخ حساب

 :مرتبط اي لفكم اشخاصب( 

 ران،يا يماسال يجمهرر يزكمر كبان و ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت شرر،ك لك يدارخزانه ،يدولت يهابانك 

 شررك بردجه و برنامه سازمان

 :ردكعملج( 

به  يزكمر كق بانيو از طر 1است دهيرس دولت ئتيه بيتصر به و شنهاديپ يقانرن زمان در آن يياجرا نامهنييآ 

  2مشمرل ابالغ شده است. يهابانك

 يرزره ايحساب ذخ يت به تعهدات متعدد قانرنيبا عنان است كه ين ماده اين مطلب در خصر  عملكرد ايمهمتر

 :از جمله

  رر در كحساب مذ ي% مانده نقد50ز يشرر) واركترسعه  يبرنامه ها يام دائمكقانرن اح 17و  16مراد

ت عهدات ماندهيباق يفايدولت، ا يبردجه عمرم يرسكن ي، تاميحساب صندوق ترسعه مل ان هر سال بهيپا

 شرر(،ك يدفاعع ياز صنايالت مررد نيتسه يحساب مزبرر و اعطا يقبل

  ر در طرل ارد داليليمبل  سه م يالي)اختصا  معادل ر شرركقانرن برنامه ششم ترسعه  63بند )ث( ماده

ا ب يسر سهم صندوق ترسعه ملكپس از  يارزره يذخقانرن برنامه ششم ترسعه از محل حساب  ياجرا

 و يمنياش يآمرزش و پرورش به منظرر افزا يت بدنيو ترب ي، پرورشيمه تمام آمرزشين يهات طرحياولر

 وزارت آمرزش و پرورش(، يو ورزش يپرورش يمدارس و فضاها يمقاوم ساز

  در ) شررك يام مالر و ارتقاء نظيد رقابت پذيقانرن رفع مرانع ترل ( 20)ماده  ين نامه اجراييآ (22)ماده

 ،صادرات يهابانكن مرتبط با اراكترسط بده ياز اقالم پرداخت يناش يالين مابه التفاوت ريتامخصر  

 وصنعت و معدن  يهابانكز يو ن "الت تهاتر شدهيتسه در خصر   -ارگرانكتجارت، ملت و رفاه 

 ( و "هيش سرمايافزا"در خصر   يشاورزك

  يندوق هادر ص يشاورزك كه بانيش سرماي)مرضرع افزا شرركقانرن برنامه ششم ترسعه  33بند )ج( ماده 

 ينرنر تعهدات قاي( و سايره ارزيالت پرداخت شده حساب ذخياقساط تسه يهايصرل از محل و يتيحما

 مترتب.

اساسا اهداف  از موارد فوق الذكر، يناش يره ارزيمنابع حساب ذخ يافوكرسد با امعان نظر به عدم ت يبه نظر م

 18ماده  در يارز رهياز محل وصول حساب ذخ 3يدولت يهابانك هيسرما شيافزابر  يمبن مورد نظر قانون گذار

 4محقق نخواهد شد.ر يد رقابتپذيرفع موانع تولقانون 

 :يابيارز و ليتحلد( 

 قانرن نيا در مختلف منابع و هامحل از يدولت يهابانك هيسرما شيافزا يبرا ياديز نسبتا امكاح رياخ سال چند در

 سال بردجه اصالح قانرن ،(«28» و «19» يهاتبصره) شررك 1395 سال بردجه قانرن همانند گريد نيقران و

                                                 

 .رانيوز ئتيه 6/4/1394 مرر هو 52042ت/42443 شماره نامه بيتصر 1
 29/04/1394مرر   106673/94نامه به شماره   2

 .11/11/95 خيتار به 213034/22 شماره به ارسال گزارش. 3
 05/06/1397 مرر  192148/97 شماره به نامه اساس بر 4
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 جزء به يول است شده ركذ... و( «16» تبصره) 1396 سال بردجه قانرن ،(يالحاق «35» تبصره) شررك 1395

 . است نشده يياجرا امكاح نيا نيا عمده، يدولت يهابانكه يش سرماياد افزايت زيرغم اهم يعل مرارد، يبرخ

 ليدل به هك استشده ينيبشيپ يارز رهيذخ حساب منابع محل از يدولت يهابانك هيسرما شيافزا ماده نيا در

( 20) ماده مكح از يناش ژهيبر حساب نيا تعهدات شيافزا به ترجه با و «يقبل تعهدات سرك از پس» عبارت ديق

 رسديم رنظ به عمل در حساب، نيا از يافتيدر التيتسه ارز نر  درخصر  آن يياجرا نامهنييآ و قانرن نيا

 .شد نخراهد يعمل محل نيا از هيسرما شيافزا

 كبان همانند همچرن هابانك از يبرخ گزارش طبق زين اوراق انتشار درباره ماده نيا دوم بخش درخصر 

 يجار التيتسه) ييدارا پشترانه به بهادار اوراق انتشار ،3صادرات ترسعه كبان و 2سپه كبان ،1معدن و صنعت

 اوراق نيا انتشار يبرا هابانك ليتما عدم مرجب امر نيهم و نداشته ياقتصاد هيترج( يارز رهيذخ حساب به مربرط

 .باشديم آنها يبرا شده نييتع سرد نر  در نظر ديتجد ازمندين صررت نيا در. است شده
 

  هابانكل در وصول مطالبات يو تسه يديتول يواحدها ينگين نقديتأمكمك به  -(19ماده )

 :4الف( موضوع ماده

                                                 

 .2/12/1395 مرر  91135 شماره به ياسالم يشررا مجلس يهاپژوهش مركز به شده ارسال گزارش بر يمبن. 1
 .23/11/1395 مرر  424310/95/1 شماره به ياسالم يشررا مجلس يهاپژوهش مركز به شده ارسال گزارش بر يمبن. 2
 .12/11/1395 مرر  673/1000 شماره به ياسالم يشررا مجلس يهاپژوهش مركز به شده ارسال گزارش بر يمبن. 3
گذشوته بانوك  ديدر وصرل مطالبات سررس ليكاال و خدمات و تسه يديترل ياز واحدها تيحما يبرا ينگينقد نيو به  منظرر كمك به تأم۱۹ماده  . 4

 شرد: يانجام م ريواحدها اقدامات ز نيمجرز از ا يدارا ياعتبار ايو  يمؤسسات مال ايها و 
راسوت عامول در صوررت درخ يو خصرص يدولت يبانك ها و مؤسسات اعتبار هيكل قيمكلف است از طر رانيا ياسالم يجمهرر يو بانك مركز الف

سوب بوا متنا قهيوث ليتبد ايمازاد و  يها قهيوث ينسبت به آزادساز ،يديترل يبه واحدها يپرداخت التيمتناسب با بازپرداخت هر بخش از تسه ،يمتقاض
 با بانك است. نيجهت تضم ماندهيباق قهي. انتخاب وثدياقدام نما التيتسه ماندهيباق زانيم
و  ممنرع است يو خصرص يدولت يگذاران بابت وثائق در رهن بانك ها و مؤسسات اعتبار قهيو وث رندگانيگ  التيوكالت بالعزل از تسه افتيو در ب
 ها عمل كنند. قهينسبت به به اجرا گذاشتن وث يطرق قانرن ريسا ايمنعقده  يمرظفند در قالب قراردادها رندگانيگ قهيوث
كورر آن مصورب م( ۳۴و حذف مواده  ) ۱۳۵۱قانرن ثبت مصرب  ي( اصالح۳۴( به ماده  واحده قانرن اصالح ماده  )۴)به  عنران تبصره  ريو متن ز پ
 شرد: يالحاق م ۲۹/۱۱/۱۳۸۶

عمل  ريز يوش هااز ر يكيمجرز به  يدارا ياعتبار ايو  يمؤسسات مال ايگذشته بانك ها و  ديدر وصرل مطالبات سررس ليتسه يو در راستا۴  تبصره
 شرد: يم
 يدادگسوتر يسمركارشناس  ايبدهكار، به بازار فرابررس  يديدهنده، درصررت درخراست واحد ترل التيتسه ياعتبار ايو  يمؤسسه مال ايو بانك و ۱

رصد د يبر رو يتباراع ايو  يمؤسسه مال ايطلب بانك و  نيو با هدف تأم دينما يم يگذار متيرا ق يديواحد ترل يها ييمراجعه و تمام امرال و دارا
مام تبدهكار،  يديلاز سهام واحد تر يبا قبرل درصد كمتر داريكند تا مشخص شرد كه كدام خر يمناقصه برگزار م كي دار،يبه خر يسهام قابل واگذار

در  كه يديترل داحوسهم آن بخش از  دار،يترسط خر يدياز واحد ترل ياعتبار ايو  يطلب بانك و مؤسسه مال زانيپردازد. با پرداخت م ياو را م يبده
 شرد. يمنتقل و امرال مررد رهن آزاد م داريمناقصه مشخص شده است، به خر

 دار،يوسوت خرخرد استفاده كند، در صررت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخرا يها يبده هيتسر يكه بدهكار از مجرز فرق برا  يصررت در
 ررسابفر قيرا از طر سهام خرد ايباشد و  ياعتبار ايو  يمؤسسه مال ايبانك و  نكهيبدهكار اعم از ا يديسهام واحد ترل داريبدهكار مكلف است به خر

 يبورا ازيام مررد نسهام خرد را تا سقف سه ،يقبل متيبه ق يديواحد ترل نياز سهام ا يگريبخش د ينقد ديكرده باشد، اجازه دهد تا با خر يداريخر
 دهد. شيزافرق العاده، اف يمجمع عمرم ليتشك
 نيفالطور يمرضو يردادگسوت يرسوم يكارشناس هيبه مبل  پا قهيمجاز، هر گاه مال مررد وث ياعتبار ايو  يو در مررد معامالت بانك ها و مؤسسات مال۲

 ايو  يالممؤسسه  ايك شرد تا طلب بان يو راهن، مهلت دو ماهه داده م رندهيگ  التيبستانكار و ضمن اخطار به تسه ينداشته باشد، به تقاضا يداريخر
 فك رهن كند. دهيمزا هياز طلب بانك تا سقف مبل  پا يبخش ايرا با پرداخت تمام  قهيملك مررد وث ايرا پرداخت كند و  ياعتبار

( مبل  %۷۰كمتر از هفتاد درصد ) نكهيمشروط بر ا يشنهاديمبل  پ نيبه باالتر دهيظرف مدت مذكرر طلب بستانكار پرداخت نشرد، مال مررد مزا چنانچه
بوا  دهيومزا اربه فروش نرسد، تكر دهياول، مال مررد مزا دهيكه در مزا  يشرد. در صررت يو طلب بستانكار وصرل م دهينباشد، به فروش رس دهيمزا هيپا



14 
 

 وصرل در ليتسه و خدمات و االك يديترل يواحدها از تيحما يبرا ينگينقد نيبه تأم كمكالزم جهت  اقدامات

 واحدها نيا از ياعتبار مؤسسات اي و هابانك گذشته يرجاريغ مطالبات

 :مرتبط اي لفكم ب( اشخاص

 يو خصرص يدولت يو مؤسسات اعتبار هابانك هيلك ،يزكمر كبان

  :ردكج( عمل

 مرغ يلعز ين ماده نيابالغ شده است. در خصر  بند )پ( ا هابانكبه  يمزبرر ترسط بانك مركز يحكم قانرن

 نبرده گرپاسخ سازمان آن ثبت، سازمان از ياسالم يشررا مجلس نظارت معاونت فراوان يهايريگيپ و اتباتكم

 .است

 يابيل و ارزيد( تحل

 بند، يلد ميلت از تريژه حمايرن ويسين ماده در كميعملكرد ا يابيدر جلسه ارز ياظهارنظر بانك مركزبر اساس 

 حال در كبان و يمشتر تفاهم باق )مازاد( و وكالت بالعزل يوثا يدر خصر  آزادساز ماده نيا( ب) و( الف)

 يهاانكب ترسط  يالت بانكيتسه يدر اعطا بالعزل وكالتافت ي، درينده بانك مركزيبنا به اظهار نظر نما. اجراست

 يهاكلن حال تشيشرد. در عيانجام م ندرت به يخصرص يهابانك ترسط يول شردينم انجام وجه چيه به يدولت

 يتهاياكش نهيزم نيا در و شرد يم انجام رراكم بالعزل التكو يدولت ريغ يهابانك درمعتقدند  يبخش خصرص

 .است شده افتيدر يفراوان

 سال مصرب) ثبت قانرن 34 ماده هك است ركذ به الزم، هابانكدر  يكيق تمليدرباره وثا( پ) بند خصر  در

 هيقضائ قره سيرئ ترسط و نيتدو 34 ماده ياصالح يبرا يياجرا نامه نييآ و شد اصالح 1386 سال در( 1351

 برد شده( مطالبات وصرل خصر  در) هابانك يبرا مشكالت مرجب شدت به مربرط يياجرا نامه نييآ. شد ابالغ

 بر همچنان يثبت ريدوا متاسفانه .شد الحاق 19 ماده( پ) بند د،يترل مرانع رفع قانرن در مشكالت آن رفع يبرا كه

 استدالل. شردينم استفاده قانرن نيا 19 ماده( پ) بندخرب  تيظرف از و كنند يم عمل نامه نييآ 126 ماده اساس

 هيقضائ قره سيرئ ترسط يبازنگر از پس ثبت، قانرن 34 ماده يقبل نامه نييآ چرن هك است نيا هم ثبت سازمان

ان ذكر است كه طبق يشا. شرد يم عمل نامه نييآ همان طبق ،(سال 3 گذشت رغم يعل)است نشده ابالغ مجددا

 در اقتصاد وزارت، يد مليت از ترليرن حمايسيو وزارت اقتصاد در جلسه كم ينده بانك مركزياظهارنظر نما

 كنار خصر  در) اند داده انجام هيقضائ قره سيرئ با يا مكاتبه 1397سال  مردادماه در يمركز بانك و  بهشتيارد

 .1(قانرن نيا 19 ماده( پ) بند به عمل و مذكرر نامه نييآ 126 ماده شدن گذاشته

 

 

                                                                                                                                                         

 يبانك م اريبه اخت قهيمررد وث ييباشد، تملك دارااز ارزش مررد مطالبه بانك  شتريب قهيبالمانع است. هر گاه ارزش مال مررد وث ديجد يكارشناس متيق
 يبورا يقوانرن يهوا شمانوده مطالبوات از رو يوصرل باق يريگيحق پ ق،يطر نيدر تملك ندارد. درصررت عدم وصرل كامل طلب از ا يباشد و الزام

 قرار دارد. تيبررس كاال در اولر يتبصره  استفاده از سازوكارها نيا يبستانكار محفرظ است. در اجرا

 مركزي بانك نماينده  يصحبتها طبق 1
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 يارز رهيذخ حساب يارز يهايبده فيلكت نييتع -(20) ماده

 : 1ماده موضوعالف( 

شش نرسانات جاد سازوكار پريو ا يارز رهيذخ حساب محل از يارز ارانكبده هيتسر نديفرآو  نر  فيلكت نييتع

 يارز

  :مرتبط اي لفكم اشخاصب( 

 سازمان ،يزير برنامه و تيريمد سازمان ران،يا ياسالم يجمهرر يزكمر كبان ،ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت

 دگانرنيگ ،يارز رهيذخ حساب عامل يهابانك ران،يا ياسالم يجمهرر يزكمر مهيب بهادار، اوراق و بررس

 .رانيا يشاورزك و معادن ع،يصنا ،يبازرگان اتاق جمهرر،سيرئ يحقرق معاونت ،يارز التيتسه

  :ردكعملج( 

 رهيذخ حساب محل از يارز ارانكبده هيتسر نديو فرآ ف نر ين تكلييحكم مجزاست. نخست تع 2 ين ماده دارايا

بر  يمبن ن مادهيا «2» تبصره در شده فيلكت يياجرا نامهنييآ. يجاد سازوكار پرشش نرسانات ارزيو دوم ا يارز

ن ي. لكن ا2است شده ابالغ و بيتصر يقانرن زمان در، يه حساب بدهكاران ارزيتسر نديف نر  و فرآين تكلييتع

 .ه استقانرن اصالح شد ياجرا يسالهابار در طرل  5ل مختلف ين نامه به دالييآ

به حساب  يدولترياران بخش غكبده يارز ي( قانون مزبور، مانده بده۲۰ماده ) يينامه اجرانييآه ين اصالحيآخرراساس ب

ه، يا زمان تسوخ مزبور تيشود و از تاريال ميل به ريال تبدير ۱۲ ۲۶۰با نرخ هر دالر  ۳/۷/۱۳۹۱خيدر تار يره ارزيذخ

خ ارز ش نريگر افزايح كه دين توضي)با ا گردديم %۱۵ال مشمول سود به نرخ يل شده به ريتبد يارز يبدهمانده 

تمام شده  يه بهاك يطور، به(ياست و نه ارز ياليمحاسبه، ر يارا مبنيرندگان ندارد زيگالتيتسه يارز يبه بده يارتباط

رندگان يگالتيسه با تسهيكه در مقام مقا باشديال ميهزار ر ۲۳ار حدوداً كتوسط بده يبازپرداخت بده يهر دالر برا

ن يچند يبور طمز يينامه اجرانييآ يايه مدت استفاده از مزاكر است كان ذيشا كننده است.ليتسه ط كامالًي، شرايالير

 1398 هما خردادان يتا پا ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ران در جلسه يوزئتيهب يبر اساس تصو زين مورد نيد و در آخريمرحله تمد

  د شده است.يتمد

 محل از التيتسه از يناش يبده تيوضع فيلكت نييتع درخصر  عامل يهابانك از واصله يهاگزارش طبق

                                                 

 زموان كوه ينحر به دولت به يارز رهيذخ حساب محل از يارز بدهكاران هيتسر نديفرا و نر  فيتكل نييتع به نسبت است مرظف دولت و۲۰  ماده 1
 موتيق يها تيمحدود نبرد اي وجرد( يا هيسرما اي يا واسطه ،يينها) كاال نرع ،(مررد حسب) طرح ليتكم زمان اي محصرل فروش زمان ارز، افتيدر

 يمتقاضو درخراسوت زموان در يارز منابع نبرد اي وجرد الت،يتسه كننده افتيدر ترسط عرضه و يگذار متيق ضرابط تيرعا و دولت ترسط يگذار
 .كند اقدام قانرن نيا بيتصر از پس ماه  شش مدت ظرف باشد، شده لحاظ

 عامول بانك با را شياگش روز متيق به خرد يبده تا دارند فرصت ماه  سه تا قانرن نيا ابالغ خيتار از  ماده نيا مرضرع التيتسه رندگانيگ و۱ تبصره
 تطابق. هستند  ماده نيا التيتسه مشمرل باشند، نمرده خرد يبده فيتكل نييتع به اقدام  تبصره نيا مطابق كه يبدهكاران. كنند فيتكل نييتع اي و هيتأد
 يهوا بانوك رسوطت يوياجرا و يقانرن اقدامات هيكل. باشد يم ياستان ضرورت برحسب و يمل كارگروه بيتصر با مزبرر بدهكاران با  ماده نيا طيشرا
 .شرديم مترقف  ماده نيا يياجرا نامه نييآ ابالغ تا عامل

 بانوك ،ييدارا و يقتصادا امرر وزارت شنهاديپ  به شرد، يم نييتع( ۱) تبصره در مذكرر كارگروه بيترك آن در كه  ماده نيا يياجرا نامه نييآ و۲ تبصره
 .رسديم رانيوز هيئت بيتصر  به كشرر يزير برنامه و تيريمد سازمان و رانيا ياسالم يجمهرر يمركز

 يالماسو يجمهورر يمركوز بانوك يهمكوار با قانرن نيا بيتصر از پس ماه  سه مدت ظرف است مرظف ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت و۳  تبصره
 رانيوز هيئت بيتصر  به و كند هيته را ارز نر  نرسانات پرشش نامه نييآ ران،يا ياسالم يجمهرر يمركز مهيب و بهادار اوراق و بررس سازمان ران،يا

 .برساند

 .رانيوز ئتيه 11/5/1394 مرر هو 52080ت/58955 شماره نامه بيتصر 2
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 با اي الحساب يعل درصد 25 پرداخت با اي پرونده 274 تعداد به 1395سال  يانتها تا ،يارز رهيذخ حساب

 .اندشده فيلكت نييتع يبده املك هيتسر

مجمرع از ، 1ياسالم ين ماده در مجلس شررايعملكرد ا يبررس ارائه شده در جلسه ين گزارشهايآخربنا به 

رن دالر از يليم 600خ ارائه گزارش، يمزبرر، تا تار يينامه اجرانييابالغ آ ياز ابتدا ،يره ارزيمطالبات حساب ذخ

 18)در حدود  يره ارزيكه نسبت به كل مطالبات حساب ذخ ، بازپرداخت شده استيره ارزيمطالبات حساب ذخ

 باشد.يشركت م 1700 يره ارزيبدهكار حساب ذخ يهاكل شركت. است يار كميارد دالر( عدد بسيليم

ده است. يب نرسيبه تصر يانامهنييارز، آ نر  نرسانات پرشش رامرنيپ 3در خصر  حكم مندرج در تبصره 

 ران،يا ياسالم يجمهرر يمركز بانك 14/12/1395 مرر  401252/95 شماره نامه رستيپ گزارش براساس

 امرر وزارت عهده بر را مذكرر ينامهنييآ نيتدو كشرر ترسعه پنجم برنامه قانرن( 72) ماده مفاد به تيعنا با

 امرر وزارت 3/3/1396 مرر  37940/93 شماره نامه رستيپ گزارش براساس. 2داند يم ييدارا و ياقتصاد

 سازمان ترسط يارز مشتقه بازار جاديا تحقق يبرا يياجرا و يمقررات يها ساخت ريز يتمام ييدارا و ياقتصاد

 يانداز راه تينها در و است شده انجام يمركز بانك با خصر  نيدرا الزم مكاتبات و آماده بهادار اوراق و بررس

  .است نشده محقق امر نيا افت گزارش،يتا زمان در كه است دهيگرد يمركز بانك مرافقت اعالم به منرط بازار نيا

 يابيارز و ليتحلد( 

 در شده افتيدر يارز التيتسه هيتسر نديفرآ و نر  فيلكت نييتع درخصر  ديترل مرانع رفع قانرن( 20) ماده 

 مرجب 1391 سال در ارز نر  جهش ليدل به هك برده يارز رهيذخ حساب محل از گذشته يسالها طرل

. است ادهد ر  1391 سال از بعد نر  و التيتسه افتيدر زمان نر  تفاوت در يالتكمش و اختالفها برجردآمدن

 .نمرد واگذار دولت به را مرضرع نيا فصل و حل قانرن، نيا( 20) ماده اساس نيهم بر

 درخصر  يمتعدد يهاچالش و ابهامات ،يابالغ نامهنييآ براساس قانرن نيا( 20) ماده ياجرا يابتدا از

( ماه 6) يبده فيلتك نييتع يبرا قانرن در شده ذكر زمان مدت با ارتباط در اول چالش. مدآ برجرد ماده نيا ياجرا

 قيطر از لذا و نبرد فيتكل نييتع امكان ،نامهنييآ نيتدو انيجر در ليتطر و آن بردن كرتاه جهت به يول برد،

 در كه ياهياول نامهنييآ و ماده نيا درخصر . شد نيتدو هياول نامهنييآ و شد حل يحدود تا مشكل هياستفسار

 شده ينيبشيپ مهلت بردن محدود جمله از ديگرد مطرح يالتكمش شد، ابالغ رانيوز ئتيه ترسط 1394سال 

 ملت، شدهيخصرص يهابانك با دولت يبده تهاتر و پرداخت شيپ بردن باال به نسبت اعتراض ،يبده هيتسر يبرا

 نيا يايزام از نترانند يارز ارانكبده از ياريبس شد مرجب هك 1388 سال در صادرات و تجارت ارگران،ك رفاه

 اصالح با امجدد ،يابالغ نامهنييآ به متعدد اعتراضات و مختلف جلسات و هابحث از پس. گردند مندبهره ماده

 سال در. دينگرد حل كامل طرر به همچنان مشكل يول ديگرد رفع اشكاالت و ابهامت از يبرخ 20 ماده نامهنييآ

 يبرا يشنهاداتيپ تجارت و معدن صنعت، و ييدارا و ياقتصاد امرر يوزرا كمشتر نامه مرجب به زين 1395

 و شده ديسررس اقساط الحساب يعل پرداخت شيپ زانيم اهشك جمله از شده ادي يياجرا نامهنييآ مجدد اصالح

 .ديگرد اصالح نامهنييآ و ارائه يياجرا نامهنييآ يايمزا از استفاده دوره مجدد ديتمد

 :است ليذ مسائل شامل( 20) ماده ياجرا يابيارز يلك طرر به

                                                 
  1/11/1397كميسيرن اقتصادي مجلس مرر  ( در 20جلسه بررسي آيين نامه ماده ) 1

 27/06/1396 ششم ويرايش -ياسالم ياز گزارش معاونت نظارت مجلس شررا نقل 2
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 غمر يعل آنها معرقات و يافتيدر التيتسه حجم و ماده نيا مشمرل يهاپرونده تعداد از يگزارش .1

 زانيم ستين مشخص لذا. است نشده داده قرار مجلس يپژوهشها زكمر ارياخت در گرفته صررت اتباتكم

 يالير حجم زا يبخش چه شده پرداخت يالير حجم و برده هاپرونده لك از ينسبت چه شده فيلكت نييتع يهاپرونده

 .باشنديم معرق و شده افتيدر يارز معادل و

 به مربرط يياجرا نامهنييآ در سرد يهانر  نييتع و يبده هيتسر و بازپرداخت يبرا شده نيتدو ساختار .2

 آن يفقه يهاجنبه در ينظر دقت نظر به و داشته بردن يربر شبهه شده ركذ نامهنييآ در هك ينحر به ماده نيا

 .است نگرفته صررت

 به ياديز اريبس فاتيتخف جاديا به منجر ها،يبده بازپرداخت نديفرآ و نر  در شده يطراح ساختار .3

 با شدت به يواردات ياالهاك متيق شيافزا ليدل به يارز نرسانات قبل از ياريبس. است شده التيتسه رندگانيگ

 در ليتسه اهداف نرانع به...  و ردكر رفع د،يترل از تيحما اما اند؛گشته منتفع و شده مراجه هاييدارا ارزش شيافزا

 ييجا ات يارشناسكريغ و يراصرليغ صررت به است، شده مرجب ،يارز رهيذخ حساب التيتسه بازپرداخت طيشرا

 رد مندرج طيشرا .شرد استهك آن حجم و زانيم از اي و افتد ريتأخ به اي ديرينگ صررت يبده هيتسر دارد انكام هك

 هيسرت را خرد يبده 1391 سال يارز بحران از قبل هاسال ديبا هك يافراد است شده مرجب نامهنييآ نيا

 نظربه گردن هينبت حساب خرش افراد ينرع به و گشته منتفع زين اند،نداده صررت نهيزم نيا در ياقدام يول كردنديم

 در تيشفاف عدم ،يالتيتسه مختلف يهاپرونده به مربرطه محاسبات شدن دهيچيپ همانند يليدال به رسديم

 ،(پرونده) طرح دركعمل و تيوضع با متناسب مقررات اعمال جهت هاپرونده نهيزم در يافك اطالعات نبرد قراردادها،

 منابع ختبازپردا است شده مرجب نامهنييآ در مندرج يارز يبده هيتسر طيشرا ،ياسيس اقتصاد ليدال يبرخ و

 مندرج يهابخشش و هاتيمعاف مشمرل استحقاق بدون يبرخ و نگرفته صررت يافك دقت با يارز رهيذخ حساب

 نمرد اركان ترانيمن را يارز نرسانات واسطه به هاپرونده يبرخ در افراد يبرخ شدن متضرر البته. شرند نامهنييآ در

 طيشرا مشمرل و اندنمرده افتيدر التيتسه يارز رهيذخ حساب جاديا يسالها رلط در هك يافراد همه قطعاً يول

 . اندنشده متضرر اند،شده يابالغ ديجد

 يمرارد همه نامهنييآ متن در هك دهديم نشان آن يبعد اصالحات و (20) ماده يياجرا نامهنييآ يبررس .4

 زمان اي محصرل فروش زمان ارز، افتيدر زمان طيشرا نمردن لحاظ بر يمبن است شده عنران ماده صدر در هك

 يگذار متيق يهاتيمحدود نبرد اي وجرد( يا هيسرما اي يا واسطه ،يينها) االك نرع ،(مررد حسب) طرح ليمكت

 در يرزا منابع نبرد اي وجرد الت،يتسه نندهكافتيدر ترسط عرضه و يگذار متيق ضرابط تيرعا و دولت ترسط

 ماده «1» تبصره در دولت يگذار متيق مرضرع صرفاً و. ندارد وجرد نامهنييآ متن در ،يمتقاض درخراست زمان

 هكنيا به ترجه با ايآ هك خصر  نيا در نيهمچن. است گرفته قرار ترجه مررد 11/5/1394 مصرب نامهنييآ( 3)

 يبندها و( 3) ماده نيگزيجا ريز متن» دارديم انيب هك 18/8/1395 مرر  نامهنييآ نيا آخر هياصالح «2» بند در

 از نظررم اگر. دارد وجرد ابهام است، يباق خرد قرت به اي و شرديم حذف هم (3) ماده تبصره «شرد يم آن

 ردنك لحاظ فتگ ديبا شرد شامل زين را ماده آنه تبصر آن، يبندها و يقبل نامهنييآ (3) ماده با شدن نيگزيجا

 نامهنييآ نيآخر در. است نگشته تيرعا حذف هم يارز ارانكبده هيتسر نديفرآ در يدولت يگذار متيق طيشرا

 :اند شده فيلكت نييتع ريز رهيش به يارز رهيذخ حساب به ارانكبده همه ياصالح

 يارز يهاحراله اي و ياسناد بروات /اعتبارات يهايپرداخت بابت التيتسه اقساط يينها هيتسر نر  و 3ماده»
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 :شرديم محاسبه ريز شرح به هك برد خراهد يزكمر كبان اعالم براساس ارزها ريسابه آن معادل اي و دالر هر يازا به

( سرد و اصل شامل) يپرداخت ارز واحد يك حال ارزش 3/7/1391 خيتار از قبل يپرداخت التيتسه (الف

 ،يارز صررت به قرارداد در مندرج سرد نر  حسب بر 3/7/1391 خيتار در

 اصل سرك از پس نامهنييآ نيا 5 ماده «الف»بند  تيرعا با 3/7/1391 خيتار از پس يپرداخت التيتسه (ب

 ،شده پرداخت مرتبط اقساط

 شصت و ستيدو و هزار دوازده نر  حسب بر( ب) و( الف) يبندها مرضرع يهايبده مجمرع( پ

 ،شرديم ليتبد الير به يزكمر كبان اعالم حسب بر ارزها ريسا به آن معادل اي و دالر هر يازا به الير( 12ر260)

 نزدهپا مأخذ به يتكمشار عقرد التيتسه سرد نر  حسب بر( پ) بند مرضرع يالير مبل  حال ارزش (ت

 يالير فرع و اصل عنران به حاصله مبل  و گردديم محاسبه يبده هيتسر زمان تا 4/7/1391 خيتار از درصد

 «.شرديم گرفته نظر در( پ) بند مرضرع محاسبات

 نييتع در( 20) هماد متن در مندرج مرارد همه ردنك لحاظ اساساً ايآ هك است نيا داشت ترجه ديبا هك ياتهكن

 و ريپذ انكام ا،آنه يباال تنرع و ها پرونده در مرجرد اطالعات به ترجه با يارز ارانكبده هيتسر نديفرآ و نر 

 گذارد؟يم يباق فيلكت نييتع بدون را يبده نيا عمالً و ردهك دهيچيپ اريبس را مرضرع اي و است؟ يياجرا

 متن در رركمذ مرارد اران،كبده هيتسر نديفرآ و نر  فيلكت نييتع در است مرظف دولت هك عبارت نيا ايآ

 لحاظ نامهنييآ در را... و يگذارمتيق يهاتيمحدود ،...(،ياواسطه) االك نرع... ارز، افتيدر زمان از اعم را ماده

 نيا هك ديبگر ترانديم دولت اي شرد؟ درج و ينيبشيپ نامهنييآ در ديبا مرارد نيا همه هك معناست نيبد د،ينما

 ينيبشيپ نامهنييآ رد...( اي هيتسر نديفرآ و نر  بر االك نرع ريتأث عدم مثال) مختلف ليدال به يول شد لحاظ مرارد

 لحاظ» عبارت ،يحقرق ارشناسانك نظرات براساس و نمرد ترانينم يقطع اظهارنظر خصر  نيا در است؟ نشده

 .است ربرداريتفس هك چرا ندارد تيقطع و صراحت ديشا و ديبا هك آنچنان «دينما

 ندگانريگ» هك دارديم انيب تبصره نيا. دارد وجرد ماده نيا 1 تبصره درخصر  يگريد سرال و ابهام .5

 با را شيگشا روز تميق به خرد يبده تا دارند فرصت ماه سه تا قانرن نيا ابالغ خيتار از ماده نيا مرضرع التيتسه

 نمرد برداشت ترانيم تبصره نيا از ايآ هك نيا است مطرح هك يامسئله. «ندينما فيلكت نييتع اي و هيتأد عامل كبان

 نر  ديبان و ندينما هيتأد شيگشا روز نر  با را خرد يبده شده مشخص زمان مدت در تراننديم ارانكبده هك

 تنها و ستا ابهام يدارا بند نيا در مندرج عبارت هك است نيا تيواقع ر؟يخ اي رديگ قرار عمل كمال يگريد

 اقدام تبصره نيا مطابق هك يارانكبده» است شده گفته تبصره نيا ادامه در چرن هك است نيا دارد وجرد هك يپاسخ

 نامهنييآ در مه ماده نيا التيتسه و «هستند ماده نيا التيتسه مشمرل باشند، نمرده خرد يبده فيلكت نييتع به

 نارك در «هيدتأ» عبارت از چرن يول. نمرد عمل نامهنييآ براساس ديبا عمالً پس است؛ شده ينيبشيپ آن يياجرا

 داده قرار كمال را شيگشا روز يبده قانرنگذار هك نمرد ترانيم را ريتفس نيا است نمرده استفاده «فيلكت نييتع»

 .ستين جمع قابل گذاشته دولت عهده بر را هيتسر نديفرآ و نر  هك ماده صدر با مسئله نيا هرچند است،

 از پس ماه سه مدت ظرف است مرظف ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت رركمذ ماده «3» تبصره براساس .6

 يزكمر مهيب و بهادار اوراق و بررس سازمان ران،يا ياسالم يجمهرر يزكمر كبان ياركهم با قانرن نيا بيتصر

 ترجه با. برساند رانيوز ئتيه بيتصر به و ندك هيته را ارز نر  نرسانات پرشش نامهنييآ ران،يا ياسالم يجمهرر

 ر  خطر از شررك اقتصاد وجه چيه به و برده يباق هنرز يميتحر طيشرا هكنيا و قانرن در شده نييتع يزمان بازه به
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 مكح هرچند .باشدينم هيترج قابل رركمذ نامهنييآ بيتصر و نيتدو در تعلل ست،ين دور يارز نرسانات مجدد داد

 باال، كسير ليدل به هك است داشته عنران يزكمر مهيب و داشته وجرد زينترسعه  پنجم برنامه قانرن در ماده نيا

 ابهام با ماده از بخش نيا ردكعمل اساس نيهم بر و دهند پرشش را متعارف حد از شيب نراسانات ترانندينم هامهيب

ارز  يبازار آت ياندازراه يارز و پرشش نرسانات نر  ارز ، بانك مركز يبازار آت يراه انداز ل عدميدر دال .روبروست

 .(1نر  ارز نمرده است يسازسانيكآن از جمله  يهانهيرا منرط به فراهم نمردن زم
 

 ياقتصاد يهابنگاه ه در گردشين سرمايژه تأميافتتاح حساب و -(21) ماده

 :  2( موضوع مادهالف

 ياواحوده ه در گوردشين سورمايژه توأميافتتاح حساب و ييدستررالعمل اجران يتدوجهت  يزكمر كبانبه ف يلكت

و  اركلدر حا يصادرات يهاتكان و شريبندانش  يها، بنگاهيدي، حمل و نقل، صنرف ترليشاورزك، ي، معدنيصنعت

ات يورن عملدر چوارچرب قوان( ن قانرنيخ ابالغ ايظرف مدت سه ماه از تارثر كشرر )حداك كيه بانكابالغ آن به شب

 .رركمذ ط و الزاماتيآن با شرا يبعدو اصالحات  8/6/1362بدون ربا )بهره( مصرب  كيبان

 لف و مرتبط:كم يب( نهادها

 شررك كيه بانك، شبيزكمر كبان

                                                 
 27/6/1396 ششم ويرايش -ياسالم ياز گزارش معاونت نظارت مجلس شررا نقل 1

 ،يكشواورز ،يمعودن ،يصونعت يواحدها يبرا داريپا گردش در هيسرما نيتأم منظرر به است مرظف رانيا ياسالم يجمهرر يمركز بانك و۲۱  ماده 2

 حداكثر ،(شرند يم دهينام «واحد» اختصار به  ماده نيا در كه) كار حال در يصادرات يها شركت و انيبن دانش يهابنگاه ،يديترل صنرف نقل، و حمل

 دهينام «ژهيو حساب» اختصار به كه) را گردش در هيسرما نيتأم ژهيو حساب افتتاح يياجرا دستررالعمل قانرن، نيا ابالغ خيتار از ماه  سه مدت ظرف

 شوبكه به و نيتدو ريز الزامات و طيشرا با آن يبعد اصالحات و 8/6/1362 مصرب( بهره) ربا بدون يبانك اتيعمل قانرن چارچرب در( شرد يم

 :دينما ابالغ كشرر يبانك

 حسواب نيوا هبو واحود فوروش از حاصل ديعرا از يبخش اي تمام. باشد داشته كشرر يبانك شبكه در «ژهيو حساب» كي تراند يم تنها واحد هر و الف

 هور يبورا «ژهيو حساب» افتتاح. است استفاده قابل واحد ازين مررد يها نهاده ديخر و يقانرن يها پرداخت يبرا صرفاً آن يمرجرد و شرد يم زيوار

 .ستين واحد آن ترسط يبانك يها حساب گريد انراع داشتن از مانع واحد،

 بوا مورتبط يقانرن يها پرداخت اي ديترل ازين مررد يها نهاده ديخر يبرا ازين مررد وجره حساب، صاحب درخراست حسب است مرظف بانك و ب

 يسورك زانيوم بوه واحود، ژهيوو حسواب يمرجرد يتكافر عدم صررت در نمرده، پرداخت واحد ژهيو حساب يمرجرد محل از را صادرات اي ديترل

 .دينما بدهكار را مزبرر حساب واحد، ژهيو حساب اعتبار سقف تا حداكثر و حساب

 بازپرداخت مبال  با ناسبمت و برده يجار حساب در اعتبار قالب در و ياعتبار حد نرع از رد،يگ يم قرار واحدها ارياخت در قيطر نيا از كه يالتيتسه

 قابل آن يها نامه نييآ و( بهره) ربا بدون يبانك اتيعمل قانرن سرم فصل در مصرح عقرد چارچرب در صرفاً التيتسه نيا. باشد يم تكرار قابل شده،

 .شرد انجام واحد «ژهيو حساب»به فروش از حاصل وجره يجيتدر زيوار قيطر از تراند يم التيتسه نيا بازپرداخت. است پرداخت

 آن تيوفعال آخور سواله سوه فروش نيانگيم( %۶۰) درصد شصت از است عبارت حساب افتتاح اول سال در واحد هر ژهيو حساب ياعتبار حد و پ

 براسواس بعود، يها سال يبرا واحد هر ژهيو حساب ياعتبار حد الير ارديليم پانصد سقف تا حداكثر و( كشرر ياتيمال امرر سازمان دييتأ مررد) واحد

 بوه آن وجوه كوه واحد قبل سال فروش با متناسب د،يرس خراهد اعتبار و پرل يشررا بيتصر به كه رانيا ياسالم يجمهرر يمركز بانك دستررالعمل

 .شرديم نييتع باشد، شده زيوار ژهيو حساب

 مرقت تيمحروم و تخلف مبل  برابر سه ينقد مهيجر به دادگاه يرأ با مجرم و شرد يم محسرب جرم ژه،يو حساب از رمجازيغ استفاده گرنه هر و ت

 .شد خراهد محكرم ژهيو حساب التيتسه از دائم اي

 نيتوأم يراستا در ياعتبار مؤسسات و ها بانك هيكل الزام يبرا را الزم يهيتنب و يقيتشر ريتداب است مرظف رانيا ياسالم يجمهرر يمركز بانك و ث

 نيوا در يبواراعت مؤسسوات و ها بانك عملكرد گزارش بار، كي ماه  شش هر نمرده، اتخاذ  ماده نيا مقررات چارچرب در واحدها گردش در هيسرما

 .كند ارائه ياسالم يشررا مجلس ياقتصاد رنيسيكم به را خصر 
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 رد: كج( عمل

هزار و  يكمصرب  "شررك ينظام مال ير و ارتقايد رقابت پذي( قانرن رفع مرانع ترل21ماده) ييدستررالعمل اجرا

جهت  11/8/1394مرر   225878/94بخشنامه شماره  يپرل و اعتبار ط ين جلسه شررايست و هشتميدو

 .1ه استشرر ابالغ شدك كيه بانكاجرا به شب

 ردكعمل گزارش بار، كي ماه  شش هر هك ردهك مرظف را يزكمر كبان قانرن نيا 21 ماده( ث) بند هكنيا رغم يعل

 نشده افتيدر يگزارش نرنكتا ند،ك ارائه ياسالم يشررا مجلس ياقتصاد رنيسيمك به را ياعتبار مؤسسات و هابانك

 ارتباط در هابانك يهماهنگ يشررا با هم هابانك از يمك تعداد و ستين ريپذ انكام هابانك با اتبهكم چرن. است

 2.هستند

 نظارت اونتمع ترسط قانرن نيا( 21) ماده يياجرا دستررالعمل ابالغ با همزمان، يبر اساس گزارش بانك مركز

 قرار ارك رردست در( است آن مرارد از يكي ژهيو حساب كه) انيمشتر هايحساب سامانه يانداز راه ،يمركز بانك

 ،هانكبا ليتما صررت در تا شد فراهم انكام نيا سيسرو وب بصررت 15/6/1396خيتار به تينها در و گرفت

 نيب فاصله نيا ليدل (.آنها اعتبار تيوضع هرشمند يبررس از پس) ابدي اختصا  يديترل يواحدها به خدمات نيا

 ثبت و احرال بتث به يدسترس جمله از ساختها ريز يسر كي به ازين سامانه يطراح يبرا كه برد نيا اجرا و قانرن

 از(. نندك يم طعق را اطالعات به يدسترس) نداشتند را الزم يهمكار يزكمر كبان با هاسازمان نيا اما برد اسناد

 يتيعالف چيه يصنعت يواحدها به خدمات ارائهدر خصر   هابانكه گزارش عملكرد، يزمان ته تا مذكرر خيتار

  .نداشتند

  يابيل و ارزيد( تحل

، يظارتن يرهابسط مراد قانرن برده و ابزارها و سازوكا ينرع دهد، دستررالعمل مزبرر صرفاًيها نشان ميبررس

ك بان يدجمررد ترجه د قانرن( يرغم تاك يكشرر )عل يآن در شبكه بانك ياجرا يمناسب برا يهيو تنب يقيتشر

 يدر اعطا يقبل ين ماده، همان ابزارهاياز ا ينظام بانك يپرل و اعتبار قرار نگرفته است و تلق يو شررا يمركز

 ن نامهييانرن و آالغ قن ماده صرفا  به ابينرو در عملكرد اياشخا  برده است و از ا يجاد اعتبارات برايالت و ايتسه

 بسنده شده است.  يياجرا

                                                 
 .يمركز بانك 26/06/1397 مرر  219214/97 شماره نامه اساس بر 1

 مجلوس نظوارت معاونت مقام قائم دريافتي 12/2/1396 مرر  35912/96شماره نامه پيرست گزارش براساس(:  21) ماده)الف(  بند خصر  در 2
 شوده ذكور ويوژه حسواب يك از بيش افتتاح عدم دسترر صراحتا پذير رقابت ترليد مرانع رفع قانرن( 21) ماده اجرايي دستررالعمل( 6) و( 5) ماده در

 .است شده ذكر بانكي حسابهاي ديگر انراع داشتن بردن بالمانع صراحتا مذكرر دستررالعمل( 8)ماده در نيهمچن. است
 يمركوز بانوك 11/08/1394 مورر  225878/94 شوماره ناموه پيرسوت( 21) ماده اجرايي العملدسترر براساس(: 21) ماده)ب(  بند خصر  در

 قالب در عتبار،ا سقف تا واحد به اعتباري مرسسه ترسط تسهيالت اعطاي: است آمده مذكرر اجرايي دستررالعمل( 10) ماده در ايران اسالمي جمهرري
 .باشد مي پذير امكان مرابحه يا و دين خريد عقرد از يكي
 يمركوز بانوك 11/08/1394 مورر  225878/94 شوماره ناموه پيرسوت( 21) ماده اجرايي العمل دسترر براساس(: 21) ماده)پ(  بند خصر  در

 شصوت عوادلم ويوژه، حسواب افتتاح اول سال در واحد هر اعتبار سقف: است آمده مذكرر اجرايي دستررالعمل( 19) ماده در ايران اسالمي جمهرري
 بيشوتر ريوال يلياردم پانصد سقف از اينكه به منرط باشد مي( كشرر مالياتي امرر سازمان تاييد)مررد  واحد فعاليت آخر ساله سه فروش ميانگين درصد
 .نباشد
 در ،مجلوس نظوارت معاونت مقام قائم دريافتي 12/2/1396 مرر  35912/96شماره نامه پيرست گزارش براساس(: 21) ماده)ث(  بند خصر  در
 ماده در است سيدهر اعتبار و پرل شرراي تصريب به 28/7/1394 تاريخ در كه پذير رقابت ترليد مرانع رفع قانرن( 21) ماده اجرايي دستررالعمل متن
 .است شده اتخاذ تشريقي تدابير مذكرر دستررالعمل( 16)
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 حساب رد باراعت"ن حساب همان كاركرد يان شده است كه اينگرنه بين قانرن ايمرثر ا يل عدم اجراياز دال يكي

 رد و( 1385 سال از) برده ريپذ امكان هابانك در قبال بنگاه را دارد كه ياز اعتبارين يساز همرار باهدف "يجار

. در پاسخ به ...(و شرد ديترل نهاده ديخر صرف صرفا مثال هك) است شده تر مشخص آن حدود قانرن، نيا 21 ماده

ن يو آن ا دارد آن با ياساس تفاوت كي  "گردش در هيسرما نيتام ژهيو حساب" ان داشت كهيد بين مرضرع بايا

 و ارزان ردشگ در هيسرما به معمرل هايحساب به نسبت سرد نر  ازيامت كي قيطر از بتراند نندهك ديترلاست كه 

 منابع آن در كه شرديم جاديا يا بسته چرخه كي كه است نيا ژهيو حساب ياقتصاد منطق(. ندك دايپ يدسترس آسان

 مزد و مهيب حق ختپردا انكام مثال) ندارد وجرد نشت اجازه اما است انتقال قابل يديترل يواحدها يتمام نيب يمال

 كه باشد كامل انرنق كي ماده نيا كه برد قرار ابتدا در و(. نه خانه ديخر انكام يول هست قيطرن يا از... و كارگر

 بر قرار يمركز انكب شنهاديپ با يول شرد اجرا بيتصر از بعد بالفاصله و نباشد دستررالعمل و نامه نييآ به وابسته

 بانك قانرن، بيتصر از بعد متاسفانه يول. دستررالعمل در گريد قسمت و باشد قانرن در آن قسمت كي هك برده نيا

( شرد ابطال كه)دنبر قانرن خالف گرچه كه داد رييتغ ينحر به مجلس با يقبل ترافق رغم يعل را دستررالعمل يمركز

 .شد خارج انتفاع زيح از 21 ماده كال يعني. نبرد هم الزم مطالب يحاو حال نيع در يول
 

 

 

 ياليو ر يالت ارزيپرداخت تسه به هابانكف يتكل -(22ماده )

 :1ماده موضوع( الف

 يدارا يهوااز طرحيوموررد ن ياليوو ر يالت ارزياسوتفاده از تسوه يهاهمزمان درخراست يبه بررس هابانكف يلكت

. ژهپورو يكويزيشورفت فيطورح و متناسوب بوا پ ياجورا يزمانبندو پرداخت بر اساس  يو مال ي، اقتصاديه فنيترج

 رر.كط مذيدر شرا افت هر گرنه سرديقرارداد و عدم درد مدت يتمدبه  هابانكن الزام يهمچن

 : مرتبط و لفكم يب( نهادها

 يربانكيغ يو مرسسات اعتبار هابانك

 ردكج( عمل

به  ياليو ر يزالت اريرا قبرل درخراست استفاده كنندگان از تسهيست زين يرين ماده چندان قابل اندازه گيعملكرد ا

ن يوا ياشده است و لذا ممكن است عدم اجور يو مال ي، اقتصاديه فنيصررت همزمان منرط به دارا بردن طرح ترج

ئوه ارا ،يهيهمچورن نقوص در طورح تورج يلويطرح به دال يالت بر اساس زمانبنديپرداخت همزمان تسه يعنيماده 

ن مواده يودر خصر  عملكرد ا هابانكاز  يتافيدر ين حال در پاسخ هاير آن باشد. در عيمدارك و مستندات و نظا

، مطوابق ياليو ر يالت ارزياستفاده از تسه يمتقاض يو اقتصاد ي، ماليه فنيترج يدارا يهاطرحان شده است كه  يب

مناسوب پرداخوت  يكويزيشورفت فيالت مصورب، منطبوق بوا پيده و تسهيب گرديو تصر ين و مقررات، بررسيقران

 گردد.يم

                                                 
 همزموان را يموال و ياقتصواد ،يفنو هيترج يدارا يها طرح ازين مررد يالير و يارز التيتسه از استفاده يها درخراست مرظفند ها بانك و۲۲  ماده 1

 يديترل تعهدات و قراردادها درخصر  هابانك نيهمچن. ندينما پرداخت پروژه يكيزيف شرفتيپ با متناسب و طرح ياجرا يزمانبند براساس و يبررس
 قيوتعل صوررت در باشود، شده شروع زين قرارداد مرضرع پروژه اي طرح ياجرا و كرده زيوار يزمانبند طبق را خرد آورده سهم ،يمتقاض كه يفيرتكليغ

 قبوال در خورد يقورارداد تعهودات يفوايا عودم و قيتعل يزمان بازه در سرد گرنه هر افتيدر عدم و قرارداد مدت ديتمد به ملزم شده، تعهد التيتسه
 .باشد يم خرد قرارداد طرف اي يمتقاض
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 يز موا بقوا يدر حوال اجراسوت ولون مواده يا هكرده اند كاعالم  يسپه و مل يهابانكبنا به مكاتبات صررت گرفته، 

ت اليشرر پرداخت مرحله بوه مرحلوه تسوهك كيه بانكافت نشده است. گرچه عرف شبيدر يگزارشتاكنرن   هابانك

ن يودر ا هوابانكشورر و تخلوف ك كيه بانكن ماده ترسط شبيامل اك يد علت عدم اجرايباشد، شا يطبق تعهدات م

 يقتصواداالن كوط ير از شوراي( بخاطر تاثيبده-يينه و دارايهز-)درآمد هابانكشه در عدم تعادل يشتر ريخصر ، ب

 شرر داشته باشد.ك

 يابيل و ارزيد( تحل

انرنگذار قز ترسط يآن ن يشرد و نظارت بر اجراينم يابيد ارزيو مف ين ضروريدر قران ياحكامن يچنب ياساسا تصر

 ست.يممكن ن

 

 يديتول يهابنگاه معوق التيتسه حساب هيتسو -(23)  ماده

 : 1ماده موضوع( الف

الت يسهته حساب يتسر يبه اقدام برا يو خصرص يدولت يا اعتباريو  يو مرسسات مال هابانكه يلكلف شدن كم

 (1392 -1389 يسالها ي)طيديترل يهامعرق بنگاه

 : مرتبط و لفكم يب( نهادها

 .يديترل ي، بنگاه هايو خصرص يدولت يا اعتباريو  يو مؤسسات مال هابانكه يلك

  :ردكج( عمل

ن و يتدو رانياج.ا. يزكمر كبان ياز سر "يمرسسات اعتبار يرجارين نامه وصرل مطالبات غييآ" ن خصر يدر ا

 كنبا يولد يجهت اجرا ابالغ گردشرر ك كيه بانكبه شب 7/7/1394مرر   184847/94بخشنامه شماره  يط

. دردنكه نارائن ماده ي( در مررد اكيك)به تف هابانكرد كدر خصر  علم يقيگزارش دق و وزارت اقتصاد يزكمر

 ت.رده اسن خصر  اقدام نميسپه در ا كفقط بان به معاونت نظارت مجلس، هابانك يهماهنگ يشررا طبق گزارش

 ديتمد مقدار هچ ،كبان هر هكنيا مررد در يقيدق آمار) ارسال نشده است يگزارش يدولت يهابانكر يسا يبرا يول

 ارديليم 76000 يلك رقم هكرده است، وجرد ندارد. بلكرداخت پ ديجد التيتسه قالب در اي ردهك استمهال اي ردهك

 .(گزارش شده است التيتسه ارائه در خصر  يكبان هكشب مجمرع لتزاما وجه بابت ترمان

ال يد راريليم 15062و  1395ال در سال يارد ريليم 6600حدود  ،(كبان 32)از  كبان 20 يآمار ارسالبق ط

 وجه التزام گزارش شده است. يبخشردگ 1396در سال 

ل پس از سا يكثر كه حداك ييبنگاه ها دهير گردكه در متن قانرن به صراحت ذكر است همانگرنه كالزم به ذ

ان كام زين يرنبعد از گذشت زمان قان، هرچند باشند ين ماده ميند مشمرل ايف نمايلكن تيين قانرن تعيب ايتصر

 بعضا وجرد داشته است. يت قانرنياستفاده از ظرف

 يثر بنگاه هاكد، ايل و رفع مرانع ترليتسه يارگروه ملكجلسات  ازبر اساس سرابق مرجرد و گزارشات واصله 

                                                 
 سال يط كشرر طيشرا ليدل  به كه يديترل يها بنگاه درخراست با مكلفند يخصرص و يدولت ياعتبار اي و يمال مؤسسات و ها بانك هيكل -23ماده   1
 امهوال ايو و استمهال داتيتمه از معرق شده اخذ التيتسه يبرا تاكنرن و انددهيگرد گذشته ديسررس يبده يدارا و مشكل دچار ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۹ يها

. نودينما معورق التيتسوه حساب هيتسر به اقدام ساله سه بازپرداخت و ماهه  شش تنفس دوره با و بار كي يبرا رهيمد هيئت دييتأ با اندنكرده استفاده
 مشومرل ،يديوترل بنگواه مرقوع بوه تعهودات انجوام صررت در و بازپرداخت دوره يانتها در و محاسبه جداگانه صررت به فرق التيتسه يهامهيجر

 .باشنديم ماده نيا مشمرل ندينما فيتكل نييتع قانرن نيا بيتصر از پس سال كي حداكثر كه ييها بنگاه. گردد يم يبخشردگ
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د استفاده ي( قانرن رفع مرانع ترل23در نظر گرفته شده در ماده ) يهات يارگروه مرصرف از ظرفكدر  مطرح يديترل

خرد به مرسسات  يط بدهيسال تنفس و پنج سال تقس يك يايارائه شده از مزا ينمرده و غالبا با ترجه به برنامه مال

 يت بخشردگشرر بابك كبان 25ن اطالعات واصله از يد بر اساس آخرينما يبهره مند شده اند. اضافه م ياعتبار

 7و در حدود  1396الت در سال يال از جرائم تسهيارد ريليهزار م 5/15الت، درحدود يه تسهير تاديجرائم تاخ

 .1قرار گرفته است. يشرر مررد بخشردگك كيه بانكترسط شب 1395الت در سال يال از جرائم تسهيارد ريليهزار م

 يابيل و ارزيد( تحل

ع بخش م به نفكحن يا يلزوما اجراه كدهد يها نشان ميه بررسكان داشت يد بيبا مكن حيا يت اجرايفكي يابيدر ارز

د يجد قرارداد كيا جرائم و وجه التزامها در يه آكنيا يعنيدارد.  يت اجرا بستگيفكيبه را ينبرده است زد يترل

ا يرد( ش يم يب بصررت تصاعدكنندگان بخاطر ربح مركديترل ينصررت بدهيه در اك) استمهال شده آورده شرد

صل و االوه رد بعكريم ديصررت گرفته، جرا يه در عمده استمهال هاكدهد يها نشان ميبررس ده شرد؟يه بخشكنيا

ن يااد شده است. هرچند يبه صررت مضاعف ز يشده و بده يد تلقيالت جديتسه يكالت در قالب يفرع تسه

 كانشرد و بيرب حساب مكز به صررت ميها نه پرداخت سرد به سپرده كن معنا ياست به ا يمرضرع چندوجه

ام كحرنه ان گيا ند.يكب محاسبه مكرندگان و هم سپرده گذاران به صررت مريالت گيتسه يا غلط هم برايدرست 

 .كننده باشد و نه به ضرر بانكد يه نه به ضرر ترلكم شرد يد تنظيبا يطرر

 

 يدولت يهابانك هيسرما شيافزا -(24) ماده

  :2ماده موضوعالف( 

 محل از شررك لك يدارخزانه به زيوار از پس شررك لك بردجه% 2 تا ساالنه يدولت يهابانك هيسرما شيافزا مجرز

 و آب تميق شيافزا اي مازاد امرال فروش اي ياهيسرما يهاييدارا كتمل يهاطرح فروش اي هانهيهز در ييجرصرفه

 .يانرژ يهاحامل

                                                 
 .باشد يم.ا.ا ج يمركز بانك ارتباطات اداره 02/07/1397 مرر  225949/97 شماره نامه اساس بر قسمت نيا 1

 ايو موازاد امورال فروش اي يا هيسرما يهاييدارا تملك يهاطرح فروش اي ها نهيهز در ييجر صرفه محل از شرد يم داده اجازه دولت به و۲۴  ماده 2
 از پوس را كشورر كول بردجوه( %۲) درصد دو تا ساالنه مصرف، مترسط اي مصرف يالگر از شيب مصارف يبرا يانرژ يهاحامل و آب متيق شيافزا
 شيافوزا مبلو  برابور سوه معوادل حوداقل مرظفند مذكرر يهابانك. دهد اختصا  يدولت يهابانك هيسرما شيافزا به كشرر  كل يدار خزانه به زيوار

 بازپرداخت اقساط با التيتسه ياستان و يمل يا هيسرما يهاييدارا تملك يهاطرح يتعاون اي يخصرص ،يردولتيغ دارانيخر به محل نيا از را هيسرما
 .شرد يم اعالم و نييتع كشرر يزير برنامه و تيريمد سازمان ترسط ها پروژه و ها طرح ستيل. ندينما پرداخت ساله پنج حداقل

 .دينما پرداخت التيتسه مذكرر يهاپروژه و ها طرح دارانيخر به ربط يذ عامل يهابانك قيطر از تا شرد يم داده اجازه زين يمل ترسعه صندوق به
 را پروژه اي و  حطر هر از يبردار بهره و ليتكم جهت ازين مررد منابع( %۲۰) درصد ستيب حداقل مجازند مذكرر يهاپروژه و ها طرح ديخر انيمتقاض
 .ندينما نيتأم

 و كاالهوا سوال نجواهپ مودت تا مدت بلند قرارداد عقد با كشرر يزير برنامه و تيريمد سازمان دييتأ با مرظفند ها پروژه و ها طرح يياجرا يهادستگاه
 صوررت در و نودينما پرداخوت انيز كمك آنها به اي يداريخر يتعاون اي يخصرص ،يردولتيغ بخش از را ها پروژه و ها طرح ياجرا از يناش خدمات

 .رسانند فروش هب خارج اي داخل در را ها پروژه اي و ها طرح ياجرا از يناش خدمات اي كاال ترانند يم ها پروژه و ها طرح دارانيخر از،ين عدم
 سوردآور و دار هيوترج انيوز كموك اي ارانهي پرداخت با را ياقتصاد هيترج فاقد يهاطرح شرد يم داده اجازه كشرر يزير برنامه و تيريمد سازمان به
 يناشو خدمات و اكااله ديخر يبرا يعمرم مناقصه يبرگزار و ها پروژه و ها طرح فروش يبرا يعمرم دهيمزا يبرگزار و يرقابت طيشرا تيرعا. دينما
 .است يالزام ها پروژه و ها طرح ياجرا از
 يمركوز بانوك و يلوم ترسوعه صندوق و ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت و كشرر يزير برنامه و تيريمد سازمان شنهاديپ با  ماده نيا يياجرا نامه نييآ

 .رسد يم رانيوز هيئت بيتصر به قانرن نيا ابالغ از پس ماه دو مدت تا حداكثر رانيا ياسالم يجمهرر
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 : مرتبط و لفكم ينهادهاب( 

 كبان ،يياراد و ياقتصاد امرر وزارت شرر،ك يزيربرنامه و تيريمد سازمان ،يدولت يهابانك ،يمل ترسعه صندوق

 رانيا ياسالم يجمهرر يزكمر

  :ردكعملج( 

 نيهمچن و 2يمل ترسعه صندوق گزارش طبق. 1است شده ابالغ و بيتصر يقانرن زمان در ماده نيا يياجرا نامهنييآ

 برده صفر يدولت يهابانكه يسرما شيافزا جهت راستا نيا در گرفته صررت ردكعمل ،يدولت يهابانك گزارش طبق

 .است

 :يابيارز و ليتحلد( 

 گسترش تجه در همراره حرزه نيا در نيفعال و يعمرم بخش منافع ،يعمرم انتخاب يتئرر براساس هك آنجا از

 يهانهيهز اهشك يبرا يازهيانگ تنهانه يعمرم بخش لذا دارد، قرار يعمرم بخش يهانهيهز شيافزا و دولت اندازه

 به ولتد فيلكت از صحبت آن در هك يقانرن مراد درخصر . است انتظار مررد آن سكع هكبل داشت نخراهد خرد

 بر هعالو هك يانرنق ماده نيا از دينبا لذا بط دارد،يت نامناسب دستگاه ذيمرجرد نشان از وضع ردكعمل آمده، انيم

 .مناسب داشت ردكعمل انتظار امدهين انيم به اجبار و فيلكت از يصحبت ،يعمرم بخش منافع و هازهيانگ با تضاد

 

 در بورس ياعتبار يبندرتبه يهاتكشر ياندازراه -(25) ماده

 :3ماده الف( موضوع

 ياعتبار يبندرتبه تكشر ياندازراه و بررس سازمان به مشاركت اوراق انتشار مجرز

 :مرتبط و لفكم يب( نهادها

 رانيوز ئتي، هييدارا و ياقتصاد امرر بهادار، وزارت اوراق و بررس سازمان

 :ردكج( عمل

 4ده و جهت اجرا ابالغ شده است.يران رسيئت وزيب هيبه تصر 27/3/1394خ يمربرطه در تار يينامه اجرانييآ

ن يو اساسنامه ا يبندت مؤسسات رتبهيس و فعاليطبق گزارش سازمان بررس و اوراق بهادار، دستررالعمل تأس

ن يده است. اوليره سازمان بررس و اوراق بهادار رسيئت مديب هيبه تصر 21/1/1395خ يمؤسسات در تار

 يتقاضا 4ن يد. همچنينمايم يس را طيصادر شده است و مراحل تأس يبندس مؤسسه رتبهيتأس يمرافقت اصرل

ره سازمان بررس يئت مديت هيباشد. و در نهايم يسازمان ارائه شده و در حال بررسافت مجرز به يد جهت دريجد

خرد را  يافت مجرز ظرف دو ماه تقاضايان دريبه بازار، متقاض يفراخران عمرم يو اوراق بهادار مقرر نمرده است ط

                                                 
 .رانيوز ئتيه 3/5/1394 مرر هو 52142ت /54418 شماره نامه بيتصر 1
 .16/11/1395 مرر   /4235/95 شماره به مجلس يهاپژوهش مركز به ارسال گزارش بر يمبتن 2
 ۱/۹/۱۳۸۴ مصورب رانيا ياسالم يجمهرر بهادار اوراق بازار قانرن( ۲۷) و( ۲۶) مراد تيرعا با شرد يم داده اجازه بهادار اوراق و بررس سازمان به 3

 نحره. دينما صادر را مشاركت اوراق انتشار مجرز مزبرر، يهاشركت ياعالم رتبه براساس  ياعتبار يبند رتبه يهاشركت يانداز راه و استقرار از پس

 بهوادار، اوراق و بوررس سوازمان و ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت شنهاديپ به كه است  يياجرا نامه نييآ مرجب به مذكرر اوراق نر  نييتع و ضمانت

 .رسد يم رانيوز هيئت بيتصر به و شرد يم هيته قانرن نيا ابالغ خيتار از ماه سه مدت ظرف حداكثر
 .رانيوز ئتيه 4/4/1394 مرر  هو52025 ترمان/41849 شماره نامه بيتصر 4
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ح يتصر 1397بهمن ماه  ن گزارش سازمان بررس و ارواق بهادار دريدر آخرند. يبه سازمان ارائه نما يجهت بررس

شركت  2ت از سازمان، مشغرل به كار شده است و يبا اخذ مجرز فعال ياعتبار يبندمرسسه رتبه 2شده است كه 

 اند.افت نمردهيدر يگر صرفا مرافقت اصرليد

جرد اشر ونمناسب ترسط  يان حذف ضامن مشروط به اخذ رتبه اعتباركام يبندت مؤسسات رتبهيپس از شروع فعال

از  يمرمفراخران ع ياوراق بهادار، ط يالمللنيب يبندرتبه يبرا يت مؤسسات خارجكدارد. درخصر  جلب مشار

 دعرت به عمل آمده است. ياركجهت هم يالمللنيب يبندتمام مؤسسات رتبه

 :يابيارز و ليد( تحل

، سازمان (25ه )ب آن وجرد نداشته است. طبق متن ماديدر تصرر ي، تأخيينامه اجرانييب آيخ تصريبا ترجه به تار

اده شده مان دار به آن سازكن ينبرده و صرفاً جراز ا يبندرتبه يهاتكل شركيلف به تشكبررس و اوراق بهادار م

ن زايمه با رابط و قضاوت در يابيارز يبرا ييار خرد سازمان قرار داده شده است جايه در اختكاست؛ لذا از آنجا 

ار وجرد انرن گذقه اگر كنيرد و آن اك يابيارزتران يممرضرع را  از يگريف وجرد ندارد. البته جنبه ديالكتحقق ت

نمرد يمب يرتص يست متن قانرن را به نحريبايص داده است ميد تشخيرا مرثر در رفع مرانع ترل ييهاتكن شريچن

 د. ينان حاصل نمايبررس و اوراق بهادار، اطملف شدن سازمان كها، با متكن شريل اكيه از تشك
 

 )صكوك( يدر خصوص انتشار اوراق بهادار اسالم يمقررات -(26) ماده

 : 1ماده موضوعالف( 

نك مان بررس، باساز يبرا ير اوراق بهادار اسالميها در انتشار اوراق مشاركت و ساهيمقررات و رو ين برخييتع

  هابانكو  يمركز

 : مرتبط و لفكم ينهادهاب( 

 رانيا ياسالم يجمهرر يزكمر كبان ،(يخصرص و يدولت از اعم) هابانك هيلك بهادار، اوراق بررسسازمان 

 :ردكعملج( 

، 1395 ماه رريشهر انيپا تا «يمال نظام يارتقا و ريپذ رقابت ديترل مرانع رفع قانرن» عملكرد گزارش براساس 

 و ياقتصاد امرر وزارت مجلس و يحقرق امرر معاون 04/10/1395 مرر  181815/93 شماره نامه رستيپ

 هيلك حاضر حال در 14/11/1397س سازمان بررس و ارواق بهادار مرر  يرئ يو گزارش عملكرد ارسال ،ييدارا

 ياسالم خزانه اسناد و مرابحه اوراق ليقب از( كرك)ص ياسالم بهادار اوراق ريسا و تكمشار اوراق هيثانر معامالت

ه اوراق ين سازمان، معامالت ثانريبر اساس گزارش ا .2شرد يم انجام بررس از خارج بازار اي بررس قيطر از صرفاً

                                                 
 قيوطر از صورفاً ياسوالم خزانوه اسناد و مرابحه اوراق ليقب از( صكرك) ياسالم بهادار اوراق ريسا و مشاركت اوراق هيثانر معامالت هيكل و۲۶  ماده 1

 .شرد يم انجام رانيا ياسالم يجمهرر بهادار اوراق بازار قانرن مرضرع بررس از خارج بازار اي بررس
 نقل كه است يخدمت اي اال،ك فروش از يناش يمال ييدارا در آن دارنده مشاع تيمالك دهنده نشان كه است يانتقال و نقل قابل بهادار اوراق مرابحه، اوراق

 .است شده حاصل مرابحه قرارداد اساس بر و برده زيجا شرعاً آن انتقال و
 از اعم) ها انكب ريسا ترسط شده منتشر مشاركت اوراق ديخر و يدولت يهابانك ترسط ديسررس از قبل ديبازخر قابل مشاركت اوراق انتشار و۱ تبصره
 .است ممنرع يدولت يهابانك لهيوس به( يخصرص و يدولت

 يم انجام كشرر يرلپ نظام تيريمد هدف با كه رانيا ياسالم يجمهرر يمركز بانك ترسط ديسررس از قبل ديبازخر قابل بهادار اوراق انتشار و۲ تبصره
 است مجاز شرد،

 27/06/1396 ششم ويرايش -ياسالم ياز گزارش معاونت نظارت مجلس شررا نقل 2
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ارد يليم 123،234( به مبل  يشبكه بانك يبهادار منتشره ترسط دولت از جمله اوراق سخاب )اسناد خزانه اسالم

ال، جمعا به مبل  يارد ريليم 98،119مبل  ال و اوراق مشاركت منتشر شده دولت در سنرات قبل به ير

 د. يگرد ين ماليد كه سبب كاهش نر  تأميه آغاز گرديال در بازار سرمايارد ريليم 221،353

 نتشارا جهت عامل يهابانك يبرا شده صادر يمجرزها تمام در يزكمر كبان اعتبارات لك تيريمد گزارش طبق

. است شده دكيتأ اوراق ديخر و ديبازخر تيممنرع و هيسرما بازار قيطر از هيثانر معامالت مرضرع بر اوراق

 از است ركذ به الزم خرد، ترسط يزكمر كبان منتشره بهادار اوراق ديسررس از قبل ديبازخر درخصر  نيهمچن

 نبرده يزكمر كبان تكمشار اوراق انتشار به يازين مرجرد، ياقتصاد يهاشاخص به ترجه با قانرن نيا ابالغ زمان

 .است

 آغاز 8/7/1394 خيتار از ياسالم خزانه اسناد عرضه بهادار، اوراق و بررس سازمان گزارش براساس نينهمچ

 بازار يارهاكزوسا بابت از( انتشار صررت در) يدولت اوراق ريسا اي اجاره اوراق سرك به فروش يبرا يمنع و شده

 الير ارديليم 351,679 مبل  1395 ماه آذر انيپا در يبده بهادار اوراق بازار لك ارزش. ندارد وجرد هيسرما

 و ياسالم زانهخ اسناد شامل) يدولت بهادار اوراق به مربرط آن الير ارديليم 260,895 مبل  نيا از هك باشديم

 هيلك رحاض حال در. است( هايشهردار تكمشار اوراق نيهمچن و دولت اجاره و مرابحه سلف، ت،كمشار اوراق

 ياسالم خزانه ناداس و مرابحه اوراق ليقب از( كركص) ياسالم بهادار اوراق ريسا و تكمشار اوراق هيثانر معامالت

 سهام فروش انكام فرابررس سرم بازار در نيهمچن. شرديم انجام بررس از خارج بازار اي بررس قيطر از صرفاً

 .است دهيگرد معامله و عرضه تكشر چند سهام و دارد وجرد يدولت يهاتكشر

 ليتحل و يابيارزد( 

 اوراق ديخر و يدولت يهابانك ترسط ديسررس از قبل ديبازخر قابل تكمشار اوراق ن ماده، انتشاريطبق تبصره ا

 طبق هك اردند وجرد يدولت يهابانك لهيوس به( يخصرص و يدولت از اعم) هاكبان ريسا ترسط شده منتشر تكمشار

بر  يبتنمه كاز آنجا  .ندارد وجرد تيممنرع نيا نقض از يگزارش خصر  نيا در. است شده اعالم ممنرع ماده

 نشده يزكمر كنبا ترسط ديسررس از قبل ديبازخر قابل بهادار اوراق انتشار درخصر  يفيلكن ماده تيدوم اه تبصر

 .داشت خصر  نيا در يابيارز ترانينم لذا است؛ شده اعطا آن مجرز صرفاً و
 

 

 

 هيسرما بازار تيتثب صندوق سيتأس -(28) ماده

 :1ماده موضوعالف( 

                                                                                                                                                         

 
 و۲۸  ماده 1

 ياجورا و ياقتصواد و يموال يهوابحران وقورع طيشورا در كشورر هيسورما بوازار يفرادستگاه اي يا سامانه مخاطرات كاهش و كنترل منظرر به و الف
 به هيسرما ازارب تيتثب صندوق ه،يسرما بازار حرزه در منصفانه رقابت طيشرا ترسعه و حفظ منظرر به و مذكرر طيشرا در يتيحاكم يعمرم يهااستيس

 چربچوار در و خورد اساسونامه طبوق و شورد يمو سيتأسو مسوتقل يحقرق تيشخص با بهادار، اوراق و بررس سازمان نظارت تحت يمال نهاد عنران
 عامول هيئوت سيرئ كشرر، يزير برنامه و تيريمد سازمان سيرئ ،يمركز بانك كل سيرئ ،ييدارا و ياقتصاد امرر ريوز از متشكل امنا هيئت مصربات
 .دينما يم تيفعال عامل هيئت ترسط بهادار اوراق و بررس سازمان سيرئ و يمل ترسعه صندوق
 .ديانم يم تيفعال آن يقانرن بازرس و حسابرس عنران به يحسابرس سازمان و برد خراهد آن عامل هيئت عهده بر صندوق اداره و۱ تبصره
 در سوپرده شوكل هبو را خورد يداخل منابع از يبخش تراند يم بهادار، اوراق و بررس يعال يشررا بيتصر با بهادار اوراق و بررس سازمان  و۲ تبصره
 عامل يهابانك در خرد يهاسپرده قيطر از را خرد ساالنه منابع از( %۱) درصد كي تا است مجاز زين يمل ترسعه صندوق. دهد قرار صندوق نيا ارياخت
 .كند يگذار سپرده صندوق نيا در
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 و نترلك منظرربه بهادار اوراق و بررس سازمان نظارت تحت يمال نهاد عنران به هيسرما بازار تيتثب صندوق سيتأس 

 بازار حرزه در منصفانه رقابت طيشرا ترسعه حفظ و شررك هيسرما يفرادستگاه اي ياسامانه مخاطرات اهشك

 هيسرما

  :مرتبط و لفكم ينهادهاب( 

 تيريمد ازمانس ،رانيا ياسالم يجمهرر يزكمر كبان ،ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت بهادار، اوراق بررس سازمان

 يحسابرس سازمان ،يمل ترسعه صندوق شرر،ك يزيربرنامه و

 : ردكعملج( 

 زمان به نسبت ريتأخ مين و ماه يك با بيتصر نيا چند هر .1است شده بيتصر هيسرما بازار تيتثب صندوق اساسنامه

با  .است تيفعال حال در بهادار اوراق بررس سازمان گزارش طبق و است گرفته صررت قانرن در شده فيلكت

 رييتغ نيو همچن ديجد يردهاكاركو  فيوظا يفايارائه شده جهت اصالح اساسنامه جهت ا شنهاداتيبه پ تيعنا

 (.2باشديم يمرضرع اصالح اساسنامه در دست بررس از،يمنابع مررد ن بيكتر

 يابيارز و ليتحلد( 

 شده لكيتش ياقتصاد و يمال يهابحران وقرع طيشرا تيريمد باهدف هك ستينهاد هيسرما بازار تيتثب صندوق 

 آن يهاييدارا ارزش و دهيرس بهادار اوراق و بررس سازمان دييتأ به صندوق نيا انكار و اساسنامه ساختار،. است

 ياصل هكيت رسد يم نظر به صندوق، نيا اساسنامه( 20) ماده براساس. 3است الير ارديليم 10,000 از شيب

 .باشد يداخل منابع بر صندوق نيا يمال هكيت برد مقرر هيكدرحال برد خراهد يسنرات بردجه بر صندوق نيا هيسرما

 نيا در يمل ترسعه صندوق يگذارسپرده مجرز درخصر  ،يمل ترسعه صندوق گزارش براساس است ركذ انيشا

 صندوق مناءا ئتيه درخراست عدم به ترجه با ه،يسرما بازار تيتثب صندوق اساسنامه( 20) ماده براساس صندوق

 شتهندا خصر  نيا در يردكعمل يمل ترسعه صندوق ،%1 تا يگذار سپرده جهت يمل ترسعه صندوق از تيتثب

 صندوق امناء ئتيه يسر از درخراست به يازين رسديم نظر به ماده، متن در شده صادر اجازه به باترجه البته. است

 .است نبرده تيتثب

 

                                                                                                                                                         

 اركان صندوق، لانحال و تيفعال مقررات و طيشرا زين و يمال يهابحران و يفرادستگاه مخاطرات ،يا سامانه مخاطرات يارهايمع و طيشرا و۳  تبصره
 و ياقتصواد ررامو وزارت شونهاديپ بوه كه است هيسرما بازار تيتثب صندوق اساسنامه مرجب به عامل هيئت و امنا هيئت اراتياخت و فيوظا و صندوق

 .رسد يم رانيوز هيئت  بيتصر به قانرن نيا ابالغ از پس ماه  سه مدت تا حداكثر ييدارا
 .رديگ يم قتعل دولت به ها يبده و تعهدات كسر از بعد آن يهاييدارا و امرال هيكل هيسرما بازار تيتثب صندوق انحالل صررت در و۴  تبصره
 .باشد يم معاف عرارض و اتيمال گرنه هر از ۱۳۹۵ سال يابتدا از هيسرما بازار حرزه در صندوق يهاتيفعال و۵  تبصره

 يمقررات راساسب و مذكرر يبازارها از كي هر در خرد شناور سهام زانيم براساس بررس از خارج يبازارها و بررس در شده  رفتهيپذ يهاشركت و ب
 خورد سهام از%(  ۱۰) درصد ده سقف تا ترانند يم رسد يم بهادار اوراق و بررس يعال يشررا بيتصر به بهادار اوراق و بررس سازمان شنهاديپ با كه
 .باشد يم يرأ حق فاقد است شركت ارياخت در سهام نيا كه يمادام. كنند ينگهدار شركت در خزانه سهام عنران تحت و يداريخر را
 نوهيهز عنوران  هبو شرند يم يسينر رهيپذ ياسم متيق از كمتر كه مذكرر بهادار اوراق يسينر رهيپذ يمعامالت متيق و ياسم ارزش التفاوت مابه و پ
 .شرد يم رفتهيپذ ياتيمال قبرل قابل

 .رانيوز ئتيه 1/7/1394 مرر هو 52318ترمان /85943 شماره نامه بيتصر 1
 27/06/1396 ششم ويرايش -ياسالم ياز گزارش معاونت نظارت مجلس شررا نقل 2

 27/06/1396 ششم ويرايش -ياسالم ياز گزارش معاونت نظارت مجلس شررا نقل 3
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 ياوراق بهادار اسالم ياتيمال يهاتيمعاف -(29ماده )

 1ماده موضوع( الف

اوراق  به ديجد يمال ي( قانرن ترسعه ابزارها و نهادها۱۲( و )۱۱(، )۷مقرر در مراد ) ياتيمال يهاتيمعاف ترسعه

 اوراق بهادار يو تمام كركص

  :مرتبط و لفكم يب( نهادها

 ياتيسازمان بررس و اوراق بهادار، سازمان امرر مال

 : ردكعمل( ج

 يهادارب اوراق يتمام و كركص اوراق خصر  در آن مرجب به و است يقانرن تيمعاف اجازه كي ماده نيا حكم

 تيمعاف د،شر يم منتشر رانيا ياسالم يجمهرر يزكمر كبان مقررات و ضرابط براساس و نيقران چهارچرب در هك

 الزم شررك ياتيمال امرر سازمان 16/3/94 مرر  | ۲۰۰-۹۴-۲۸ شماره بخشنامه يط و است مكحا مزبرر ياتيمال

 ت.اس شده االجرا

 

 اوراق بهادار ينقل و انتقال بازارگردان ياتيمال تيمعاف -(33ماده )

 2ماده موضوع( الف

 هادارب اوراق و سبرر نسازمامجرز از  يبازارگردانان دار ينقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردان ياتيمال تيمعاف

 ميمستق ياتهايمال قانرن رركم ۱۴۳ ماده درصد مين مقطرعات ياز مال

  :مرتبط و لفكم يب( نهادها

 ياتيسازمان بررس و اوراق بهادار، سازمان امرر مال

 : ردكعمل( ج

 اتيمال ،ياپايپا و هيتسر سامانه در اساس، نيا برسازمان بررس و اوراق بهادار،  يبر گزارش ارائه شده از سر يمبتن

 يراستا در نيهمچن. تاس شده لحاظ صفر سازمان از مجرز يدارا بازارگردانان يبازارگردان بهادار اوراق انتقال و نقل

 ارزش هب ييدارا حجم با يبازارگردان ياختصاص يگذار هيسرما صندوق ۳۵ تعداد قانرن، از ماده نيا ياجرا

 قانرن رركم ۱۴۳ ماده درصد مين مقطرع اتيمال پرداخت از هك هستند تيفعال حال در الير ارديليم 39،802

 .باشند يم معاف ميمستق ياتهايمال

 

 يارز تعهدات يالير يهاتفاوت نيتأم -(46) ماده

 : 1ماده موضوعالف( 

                                                 
رر تسهيل اجراي ( قانرن ترسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظ۱۲( و )۱۱(، )۷كليه معافيت هاي مقرر در مراد ) ۱۳۹۵و از ابتداي سال ۲۹ماده   1

در خصر  اوراق صكرك و تمامي اوراق بهاداري كه در چوارچرب  25/9/1388( قانرن اساسي مصرب ۴۴سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم )
 .قرانين و براساس ضرابط و مقررات بانك مركزي جمهرري اسالمي ايران منتشر مي شرد، حاكم است

 :شرد يم الحاق ميمستق يها اتيمال قانرن مكرر( ۱۴۳) ماده به( ۵) تبصره عنران به ريو تبصره  ز۳۳ماده   2

 اتيوخوت مالابوررس از پردامجرز از سازمان بررس و اوراق بهادار در بررس و فر يبازارگردانان دارا يو نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردان۵تبصره  

 .است معاف ماده، نيا( %۵/۰) درصد  مين مقطرع
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 واردات از ياشن پرداخت روز ارز نر  تا ارز يرسم نر  با يقطع يارز تعهدات از يناش يالير تفاوت نيتأم مجرز

 كبان يخارج يهاييدارا خالص يابيارز از حاصل مازاد حساب محل از 1391 سال انيپا تا خدمات و االهاك

 .يزكمر

  :مرتبط و لفكم ينهادهاب( 

 ياسالم يشررا مجلس ياقتصاد و محاسبات و بردجه و برنامه يهارنيسيمك ،رانيا ياسالم يجمهرر يزكمر كبان

 شررك محاسبات رانيد و

 : ردكعمل( ج

 :است ليذ شرح به ماده نيا خصر  در شده انجام اقدامات 2يزكمر كبان نامه طبق

 و يارز قرراتم و ضرابط با انطباق ثيح از آنها به يدگيرس و هاكبان از گذشته يارز تعهدات اطالعات افتيدر -

 معدن صنعت، توزار ثبتارش يهاسامانه اطالعات و يزكمر كبان در مرجرد مرتبط اطالعات به ترجه با) االك ورود

 ا.ا.ج كگمر و تجارت و

 _اند اشتهد را قانرن نيا( 46) ماده چارچرب در هيتسر يبرا الزم طيشرا هك_ يارز تعهدات اطالعات ارسال -

 آنها قيطبت و اطالعات ييآزمايراست جهت يزكمر كبان دييأت مررد يحسابرس سساتؤم اي يحسابرس سازمان يبرا

 .عامل كبان در مرجرد مستندات با

 ماده يايمزا از يمندبهره يبرا الزم طيشرا واجد، حسابرسان يدگيرس اساس بر هك ييهاسفارش ثبت ارسال -

 ضرابط تيعار از نانياطم يبرا) نندگانكديترل و نندگانك مصرف تيحما سازمان به اند، برده نظر مررد يقانرن

 رشسفا ثبت 259) مرارد از يبخش يدگيرس جهينت افتيدر و( مصرب يهامتيق اساس بر عرضه و يگذارمتيق

 دهينگرد افتيدر نرنكتا خصر  نيا در يدگيرس جهينت يول ارسال بهداشت وزارت يدارو و غذا سازمان به زين

 (.است

 يرزا مصارف و منابع يارز يحسابرس يهاگزارش ارسال به نسبت يزكمر كبان مستمر يهايريگيپ رغم به -

 هب 1396 آذر انيپا تا كبان نيا هك يمهلت و (1391-1390 يهاسال يارز مطالبات هيتسر جهت) هابانك

 و رانيا كانب پست ران،يا صادرات تجارت، ن،كمس ران،يا يمل ملت، يهابانك گزارش نرنكتا داد، عامل يهابانك

 .است يينها يدگيرس حال در هابانك ريسا يافتيدر يهاگزارش و نشده افتيدر هيسرما

 هاآن يرزا مطالبات هك دارو نندهك وارد يهاتكشر از يتعداد و يخارج ييمايهراپ يهاتكشر مطالبات هيتسر -

 نيهم بر و) 46  ماده ليذ تبصره در مندرج ينظارت مراجع يبرا ماهه سه مقاطع در آن ردكعمل ارسال و شده يقطع

 كبان يخارج يهاييدارا خالص يابيارز از حاصل مازاد حساب ار الير ارديليم 9.005 حدود برداشت اساس

 .(قانرن( 46) ماده با مرتبط يارز تعهدات يفايا يبرا يزكمر

                                                                                                                                                         
 تفواوت ،يخوارج يهواييدارا خوالص يابيارز از حاصل مازاد حساب محل از شرد يم داده اجازه رانيا ياسالم يجمهرر يمركز بانك به و۴۶  ماده 1

 يدگيرس از پس را ۱۳۹۱ سال انيپا تا خدمات و كاالها واردات از يناش پرداخت روز ارز نر  تا ارز يرسم نر  با يقطع يارز تعهدات از يناش يالير

 .دينما نيتأم الت،يتسه كننده افتيدر ترسط عرضه و يگذار متيق ضرابط تيرعا و كشرر به كاال ورود احراز از پس قيدق يحسابرس و اسناد به

 ليتشوك اقوالم ،يخوارج يهاييدارا خالص يابيارز از حاصل مازاد محاسبه نحره به مربرط اطالعات اتيجزئ شامل  ماده نيا ياجرا گزارش و  تبصره

 يهارنيسيكم هب رانيا ياسالم يجمهرر يمركز بانك ترسط بار كي ماه  سه هر تعهدات نيا شدن يقطع نحره ارز، يرسم نر  با يارز تعهدات دهنده

 .شرد يم ارسال كشرر محاسبات رانيد و ياسالم يشررا مجلس ياقتصاد و محاسبات و بردجه و برنامه
 17/06/1397مرر   212430/97به شماره   2
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 :يابيارز و ليتحلد( 

طالعات اافت يرن ماده، شامل ديم مندرج در اكمربرط به انجام ح، مراحل و ضرابط يبات قانرنيبخش اعظم ترت .1

ز ت ايها ترسط سازمان حمااز پرونده ياديمربرط، اعالم نظر بخش ز يهايو انجام حسابرس هابانكاز 

ان يا پاقرار دارد و ت يانيو... صررت گرفته است و در مرحله پا يگذارمتينندگان درخصر  ضرابط قكمصرف

 ه شده است.يط تسريواجد شرا يرن دالر از تعهدات ارزيليم 472معادل  1395آذرماه 

 يمركز انكب يليتحر وجره ايآ كه شرد مشخص و باشد قيدق يحسابرس ديبا ماده نيا ديق تنها رسديم نظر به .2

 نر  التفاوتابهم آن براساس و است؛ شده مصرف يمنظرر چه به و متيق چه به هابانك يداخل منابع اي و هابانك به

 .گردد پرداخت ارز

ده ركب نيذكا تيد يتائ يزكمر كه بانكست هابانك يگذشته مررد ادعا ين رقم مربرط به تعهدات ارزيمهمتر .3

و  يختالفابحث  يكشرد در قانرن در مررد ين اساس نمي، مررد اختالف است، بر اياز تعهدات ارز ياست و بخش

اده شرد ه ديسراجازه ت يرد، به راحتيقرار گ يياسناد مررد سردجر يدر بررس يريگسهلن است با كه ممك يا منبعي

 رد.يبه دقت مررد انجام قرار گ يو حسابرس ينترلك يندهايد فرآيو با

 

  يشاورزكبه بخش  ير تخصصيعامل غ يهابانك ييالت اعطاياز تسه يص سهميتخص -(۴۷) ماده

 :1ماده الف( موضوع

 همس معادل حداقل) خرد يياعطا التيتسه از يسهم صيتخص به يتخصص ريغ عامل يهابانك هيلك فيلكت

 ابالغ به ا.ا.ج يزكمر كبان و اعتبار و پرل يشررا فيلكت و يشاورزك بخش به( شررك اقتصاد در يشاورزك بخش

 ياسالم يشررا مجلس به گزارش ارائه و اقدام نيا دستررالعمل

 : مرتبط و لفكم يب( نهادها

 يزكمر كبان و اعتبار و پرل يشررا ،يتخصص ريغ عامل يهابانك هيلك

 :ردكعمل( ج

 بند ود يبالغ گردا 1394كه در سال  قانرن نيا ترأمان ياجرا هكنيا به تيعنا با ،يزكمر كبان گزارش اساس بر

ز ا يشاورزكدر خصر  سهم بخش  شررك يكبان هكشب در شررك لك 1394 سال بردجه قانرن( 11) تبصره( ح)

ه قانرن كنيا به ظرن امعانبا  .گرفت قرار يبررس مررد يياجرا و يحقرق نظر از مراتب شد، واقع ابهام مرردالت يتسه

 لك 1394 الس بردجه قانرن( 11) تبصره( ح) بند مخصص شررك يمال نظام ارتقاء و ريپذ رقابت ديترل مرانعرفع 

 5/8با سهم  شررك يكبان هكشب به 7/5/1394 مرر  116364/94 شماره بخشنامه يط مراتب و مستفاد شررك

 . ديگرد ابالغ درصد

 در يشاورزك بخش ديجد سهم ،يداخل ناخالص ديترل در يشاورزك بخش سهم رييتغ به تيعنا با آن متعاقب

                                                 
 بور كشورر، اقتصواد در يكشاورز بخش سهم معادل حداقل را خرد يياعطا التيتسه از يسهم مرظفند يرتخصصيغ عامل يها بانك هيكل -47 ماده 1

 .دهند اختصا  يكشاورز بخش به ساالنه، يمل ناخالص ديترل يرسم آمار نيآخر اساس

 را اقودام نيوا العمول دسترر قانرن نيا بيتصر از پس ماه  سه مدت ظرف حداكثر مكلفند رانيا ياسالم يجمهرر يمركز بانك و اعتبار و پرل يشررا

 و آب ،يكشاورز رنيسيكم به ماهه  شش صررت  به ها بانك كيتفك به را  ماده نيا عملكرد گزارش رانيا ياسالم يجمهرر يمركز بانك و كنند ابالغ

 .دينما يم ارائه ياسالم يشررا مجلس يعيطب منابع
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. شد ابالغ شررك يكبان هكشب به 18/10/1395 مرر  330417/95 شماره بخشنامه يطدرصد  11.6 معادل اقتصاد

 از درصد 15 حداقل دارد يم مقرر هك ترسعه ششم ساله پنج مهبرنا قانرن( 33) ماده( ذ) بند به ترجه با وجرد نيا با

 ديجد سهم اعالم ابد،ي اختصا  يشاورزك بخش به شررك يتخصص ريغ عامل يهابانك يياعطا التيتسه مترسط

 در، يزكمر كطبق اظهارنظر بان لذا. نداشت تيمرضرع گريد شررك يكبان هكشب به اقتصاد در يشاورزك بخش

رسد حكم قانرن برنامه هم يهرچند به نظر م .1است نبرده يكبان هكشب به مزبرر سهم ابالغ به يازين رياخ يهاسال

 د.يت دارد بر قانرن رفع مرانع ترلياولر يخر زمانألحاظ رتبه و به هم لحاظ ت

 8.5 مرق ،است شده داده 1396 آذر و خرداد و 1395 بهمن در يشاورزك رنيسيمك به هك ييگزارشها طبق

 هك شده حيتصر هكنيا ضمن(. ندارد وجرد نهيزم نيا در يكيكتف آمار يول) است شده تيرعا يلك بصررت درصد

 التيتسه درصد 2 ريز يخصرص يهابانك نصف باًيتقر) است آمده عمل به ماده نيا ياجرا از يمك استقبال

 (.اندهداد

 يسالها ماهه 12 يط يشاورزك بخش در ياعتبار مرسسات و هابانك يپرداخت التيتسه ريز جداول در

 :باشد يم مشاهده قابل 1397 سال ماهه 4 و 1396 و 1395

 1395 ماهه 12 يط يشاورزك بخش در ياعتبار موسسات و هابانك يپرداخت التيتسه جدول

 كبان
 مبلغ

 (الير ارديلي)م

 لك از سهم

 )درصد(

 6.2 48032 يدولت يتجار يهابانك جمع

 48.1 286245 يدولت يتخصص يهابانك جمع

 24.5 334276 يدولت يهابانك جمع

 5.9 111263 يخصوص يهابانك جمع

 0.9 21243 يدولت ريغ ياعتبار موسسات و يخصوص يهابانك جمع

 3.2 132506 يدولت ريغ يهابانك جمع

 8.5 466782 ياعتبار موسسات و هابانك لك جمع

 

 1396 ماهه 12 يط يشاورزك بخش در ياعتبار موسسات و هابانك يپرداخت التيتسه جدول

 كبان
 مبلغ

 (الير ارديلي)م

 لك از سهم

 )درصد(

 8.7 73458 يدولت يتجار يهابانك جمع

 49.3 310262 يدولت يتخصص يهابانك جمع

 26 383720 يدولت يهابانك جمع

 4.3 87258 يخصوص يهابانك جمع

 موسسات و يخصوص يهابانك جمع

 يدولت ريغ ياعتبار
21928 0.8 

 2.3 109186 يدولت ريغ يهابانك جمع

 8 492906 ياعتبار موسسات و هابانك لك جمع

                                                 
  يمركز بانك 26/06/1397 مصرب  219214/97 شماره نامه از مستخرج 1



32 
 

 

 1397 ماهه 4 يط يشاورزك بخش در ياعتبار موسسات و هابانك يپرداخت التيتسه جدول

 )درصد(لك از سهم (الير ارديلي)ممبلغ كبان

 6.8 18929 يدولت يتجار يهابانك جمع

 39.3 56005 يدولت يتخصص يهابانك جمع

 17.8 74934 يدولت يهابانك جمع

 4.5 27229 يخصوص يهابانك جمع

 موسسات و يخصوص يهابانك جمع

 يدولت ريغ ياعتبار
6971 1.1 

 2.7 34200 يدولت ريغ يهابانك جمع

 6.5 109135 ياعتبار موسسات و هابانك لك جمع

 .ا.اج يزكمر كبان اعتبارات لك اداره  18/06/1397 مورخ 207525/97 شماره نامه: منبع

 : يابيارزل و يتحلد( 

ن يبالت يع تسهيت ترزيت و كميفيدر خصر  ك ييآزما يت راستيش و نظارت مناسب با قابليپا يبه طرر كل

رد در الح خصبا صرفه و  عمرماً هابانكما وجرد ندارد و  يو بانك يدر نظام پرل ياقتصاد يهاربخشيبخشها و ز

 درا ي ورزندياستنكاف م بخش نيا به التيتسه ياعطا از مختلف يهابهانه به بعضا لذاكنند. ين خصر  اقدام ميا

 البته. شرد اتخاذ الزم ريتداب خصر  نيا در ديبا هكرد يگيم ش از حد صررت يب يريگسخت بخش نيا قهيوث قبرل

 يعطاا آن يمبنا بر هك شردينم ارائه( يخصرص) كبان به يمتقاض ترسط هيترج يدارا طرح اصالً هم يگاه

 لكمش با را ن بخشيا به التيتسه ياعطا هك مسئله كي يدر خصر  بخش كشاورز. رديبگ صررت التيتسه

 بخش زوج هم يليمكت و يليتبد عيصنا مثال هك) ندارد وجرد تيفعال رسته كيكتف هك است نيا ساخته مراجه

 بخش نيا جزء هم را( آن رامرنيپ يارهاك و سبك و يليتبد عيصنا) رهيزنج لك اگر چنانچه(. نه اي است يشاورزك

 .برد خراهد درصد 30حدود  يمل ناخالص ديترل از يشاورزك بخش سهم حساب نيا باگردد،  لحاظ

 

 يشاورزك حوزه يمال نيتأم در ليتسه -(51) ماده

  :1ماده موضوعالف( 

 يليمكت و يليتبد عيصنا و يشاورزك بخش يهاطرح يمال نيتأم در ليتسه

 :مرتبط و لفكم ينهادهاب( 

 رو.يوزارت ن و نفت وزارت ،يشاورزك جهاد وزارت رو،ين وزارت ،هابانك هيلك 

 :ردكعمل( ج

صررت گرفته در  يبر اساس بررس يول .1است شده ابالغ يكبان هكشب به يزكمر كبان يسر از مكن حيا

                                                 
 ياراضو يواگوذار يقراردادهوا ،يكشاورز يطرح ها يو محل اجرا يكشاورز يمفروز و مشاع اراض تيمالك يو بانك ها مكلفند اسناد رسم۵۱ماده   1

و  يبخوش كشواورز يوام هوا قوهيرا بوه  عنوران وث ييو اسناد منازل روسوتا يكشاورز يليو تكم يليتبد عيصنا ،يوزارت جهاد كشاورز يو دولت يمل

 ابيوو سوهام آنهوا كوه بوا پا يپروانه بهره بردار يمجاز دارا يكشاورز يو فروش چاه ها ديمربرط به خر ياسناد عاد هيكل ني. همچنرنديبپذ ييروستا

 رو،ين يمربرطه صرفاً نزد وزارتخانه ها يها يشده باشد در جهت خدمات رسان ميتبادل و تنظ ۱۳۹۲سال  انيتا پا يكشاورز يمربرطه و با حفظ كاربر

 شرند. يم يتلق يو نفت در حكم اسناد رسم يكشاورز جهاد
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 ينم انيروستائ از ياريبس چرنندارد  يمختلف، عملكرد مناسب يبا حضرر دستگاه ها يد مليت از ترليرن حمايسيكم

در  ييروستا يها قهيوث ثبت عدمبه خاطر  هكبل هابانك هيناحاز  صرفا نهل كمش نيا و بگذارند كبان نزد قهيوث ترانند

 دننك يقبرل نم هابانك دارد وجرد برگ كت سند هك يمرارد در يحت.  باشد يم يبه عنران سند رسمها دفترخانه

 (. ييسند روستا يبرا دارياز نبرد خر يناش باال كسير)بخاطر 

ال دو ه مثك يشاورزك نكيوجرد دارد. ل ياديز يها تياكش ييروستا يها قهينشدن وث رفتهيپذ خصر  در

 ند. ك يريگيرا پ تشياكتراند ش ينم ،دارد نيتار زمكه

 و گرفته صررت قهيوث رشيپذ فقره 85 شررك سطح در مجمرع در مختلف يهابانك از واصله گزارشات طبق

 يميلكت و يليتبد عيصنا ،يشاورزك بخش يهاطرح به قيطر نيا از التيتسه الير ارديليم 337440 مجمرع در

 گرفته صررت سپه كبان و تعاون ترسعه كبان قيطر از صرفاً يياعطا التيتسه هك افزود را نيا ديبا. است شده اعطا

 2.اندنداشته جهينت به منجر ردكعمل خصر  نيا در هابانك يمابق و

 :يابيارز و ليتحلد( 

 كيانبالت يسهافت تيالت دركاز مش يكير آن همراره يا نظايدر روستا  يشاورزك ينهايق اسناد زميمرضرع وثا

 دوقصن البه طرر مث شرد.ينم ينيش بين مرضرع پيا يمناسب برا يارهاكن سازويبرده است. متاسفانه در قران

 يول ديمان ضمانت ترانديم را رنديپذ ينم هابانك هك را ياسناد درصد، 0.7 افتيدر با( كرچك عيصنا) ضمانت

 . ز وجرد داردين يو مرانع هستند اطالع يبعمرما  زين ارك و ساز نيا از شاورزانك

 خشب نيا التيتسه به يدسترس نهيهز است، مك يشاورزك بخش به رغبت چرن يشاورزك ريغ يهابانك در

 يشاورزك كبان يها نامه نييآ در اما. ابديكاهش  يدر حرزه كشاورز التيتسه گرفتن به رغبت تا شرديباال برده م

 .است شده گرفته نظر در التيتسه ياعطا يبرا يبهتر طيشرا

 ابالغ هب 51 ماده درخصر ( سپه كبان و تعاون ترسعه كبان جز به) يرتخصصيغ يهابانك ردكعمل متأسفانه

 ردشانكعمل معد هيترج در خرد گزارش در هابانك نيا از ياريبس. ارائه نشده است يعملكرد و شده محدود قانرن

 يراستا جهت زمال اطالعات نبرد و نهيزم نيا در هابانك يخرداظهار ليدل به هك اندنمرده درخراست عدم به اشاره

 .نمرد اظهارنظر ادعا نيا صحت به نسبت ترانينم ييآزما

 ندارد، وجرد شررك سطح در گرفته صررت يتقاضا زانيم از يقيدق آمار نرع چيه زين ماده نيا با رابطه در

 نيتأم را تقاضاها درصد 100 ايآ هك برده ينحر به ماده نيا درخصر  ردكعمل داد صيتشخ ترانينم نيبنابرا

 صررت يتقاضاها درخصر  آمار وجرد عدم مرضرع نارك در. است شده شامل را آن از يكاند درصد اي نمرده

 شده ركذ قيوثا با التيتسه درخراست هكنيا. نمرد اشاره زين ماده نيا يياجرا ضمانت وجرد عدم به ديبا گرفته

 نشده گرفته نظر در كبان آن يبرا ييضمانت اجرا چيه باشد، ردهك افكاستن آنها رشيپذ از يكبان و گرفته صررت

 يشاورزك بخش در يگذارهيسرما به ورود يبرا هابانك ليتما عدم نارك در يياجرا ضمانت وجرد عدم. است

                                                                                                                                                         
 .يمركز بانك 26/06/1397 مرر  219214/97 شماره نامه اساس بر 1

به كليوه 26/05/1393مرر   174/93/3هاي منتهي به اطالعيه شماره بانك سپه طي اطالعيه 13/04/1396مرر 002د-گزارش شماره ج براساس 2

بالغ واحد هاي اجرايي بانك مرضرع پذيرش اسناد مالكيت مفروز و مشاع ارضي كشاورزي و ... به عنران وثيقه وام هاي بخش كشاورزي و روستايي، ا

 مبلو  پرداخوت قبال در اسناد اين از فقره 73 تعداد(، 1395)جاريميعي از سطح بانك در شش ماه نخست سال جساس آخرين آمار تشده است و برا

 .2است آمده در بانك رهن به وثيقه عنران به تسهيالت ريال ميليارد 99.604
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 يپرداخت التيتسه بازگشت عدم صررت در شده ركذ قيوثا سخت فروش نيهمچن و سرد نر  بردن نييپا براسطه

 .داشت نخراهد ردكعمل عدم جز ياجهينت

 

 يبندجمع

و  هادستگاه يابر يمتعدد فيوظا و فيالكت شررك يمال نظام يارتقا و ريرقابتپذ ديترل مرانع رفع قانرن در

 سازمان بهادار، اوراق و بررس سازمان ،يزكمر كبان ،ييدارا و ياقتصاد امرر وزارت شامل مختلف ينهادها

 يبرخ رفع جهت در يخصرص و يدولت يهابانك ،يزكمر مهيب ،يمل ترسعه صندوق شرر،ك يزيربرنامه و تيريمد

ردن بام و پراكنده د، فقدان اتحاد در مرضرعات احكيقانرن رفع مرانع ترل يژگيو .است شده ينيبشيپ ديترل مرانع

كام احب يصرت يعنيگردد يبرمن قانرن يب ايبه فلسفه تصر ين مسئله تاحدودياست كه ا يف قانرنياحكام و تكال

 .1393 يال 1391 ياز ركرد در سالها يرتررميخروج غ ياز برايمررد ن يقانرن

 يامهيب ،يارز ،يكنبا) يمال يبازارها حرزه به ميمستق طرر به هك يامكاح و فيالكت بر زكتمر با گزارش نيا در

. شد پرداخته نقانر نيا ياجرا جهت در گرفته صررت ردكعمل و اقدامات يابيارز به است، مرتبط( هيسرما بازار و

 برنشمردن و قيدق اتاطالع ارائه عدم بردن، يلك ليدل به ماده هر با مرتبط ينهادها از يافتيدر يهاگزارش متأسفانه

 تيمحدود و لكمش با را قانرن نيا ياجرا تيوضع قيدق يابيارز قانرن، در مندرج فيالكت املك يجراا عدم ليدال

 . است ساخته مراجه

در  قانرن نيا ياجرا در مختلف ينهادها و هاسازمان ردكعمل داد نشان گرفته صررت يهايبررس وجرد نيا با

. است سنده شدهبمراد صرفا به ابالغ قانرن بدون نظارت بر عملكرد  يو در برخ برده فيضع ،يمال يحرزه بازارها

 ردكر تداوماز  يشنا يرونيعرامل ب يبه برخ ترانيم در حرزه مررد اشاره قانرن نيا فيضع ردكعمل عمده ليدال از

 ينهادها و هادستگاه در يجد عزم نبرد اقتصاد، يقيحق بخش و يمال بازار بر آن اثرات و شررك اقتصاد در ينسب

 امكاح در اماتابه يبرخ و انسجام نبرد ،يندگكپرا قانرن، در يياجرا يهاضمانت ينيبشيپ عدم ت،يمسئرل يدارا

 ميتصم اتخاذ دنش يطرالن بر آن ياثرگذار و يياجرا يها نامهنييآ به ياساس ماتيتصم يبرخ نمردن احاله قانرن،

 . نمرد اشاره دولت در

 نيا املك و عيسر ياجرا به ينظارت يهادستگاه و ياسالم يشررا مجلس يجد ترجه و يريگيپ مجمرع، در

 نظر به يضرور اندشتهدا اهمال يقانرن امكاح ياجرا در هك يينهادها و هادستگاه با ينظارت برخررد نيهمچن و قانرن

  .رسديم

 

 

 

 

 

 (1وست )يپ
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 (الير ارديليم) هابانك تملك تحت سهام و مازاد امالك يواگذار (1)جدول 

 بانك فيرد

انجام شده از  يواگذار

تا  1394بهشت ماه يارد

 1396ماه  يد يابتدا

 يماهه از ابتدا 6عملكرد 

تا خرداد  1396ماه  يد
1397 

 1678 50415 تجارت 1

 15825 16146 رانيا يمل 2

 1102 12328 يكشاورز 3

 710 6452 سپه 4

 3211 3829 رانيصادرات ا 5

 6 2559 رانيتوسعه صادرات ا 6

 13056 2534 ملت 7

 4505 2350 صنعت و معدن 8

 9 1372 مسكن 9

 4028 1040 رفاه كارگران 10

 105 454 رانيپست بانك ا 11

 60 276 توسعه تعاون 12

 442951 99755 جمع كل

 رانيج.ا ا ييو دارا يوزارت امور اقتصاد يدولت يتهاكمه و شري، بيمعاونت امور بانك 2مأخذ: گزارش

 

                                                 
وزارت  يدولتو يبيموه و شوركتها ،يمعاونت امرر بوانك گزارش)منبع: مازاد امالك الير ارديليم 12942 مبل  و مازاد سهام الير ارديليم 31353 مبل  1

 (23/4/1397 خيبه تار 79055/62به شماره  رانيج.ا ا ييو دارا يامرر اقتصاد

 19/2/1397و تاريخ  1529به شماره 2


