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 كل كشور 1396بررسي اليحه بودجه سال 

 هاي دولتيافزايش سرمايه بانكـ «17»تبصره . 56

 
 

 
 

 

 یدهكچ

 نسبت كه است شده روبرو نامناسبی وضعیت با اخیر يهاسال در دولتی يهابانك سرمايه

 به. است وضعیت اين گوياي مذكور يهابانك سرمايه ايتفك استاندارد حد از ترنپايی

 شورك لك 1396 سال بودجه اليحه( «ج» و «ب» بندهاي) «17» تبصره در ، دلیل همین

 گذشته سال چند در. است شده ارائه دولتی يهابانك سرمايه افزايش براي پیشنهادهايی

 شور،ك مالی نظام ارتقاي و پذيرترقاب تولید موانع رفع قانون همانند قوانین برخی در نیز

 شده بینیشپی منظور همین به منابعی ،آن بعدي اصالحات و 1395 سال بودجه قانون

 و ياعتبار خطوط التزام وجه و سود كه است نيا درصدد «17» تبصره «ب» بند. است

 حساببه و دهیبخش را يمركز بانك از یمل و سپه ،يكشاورز يهابانك هايبرداشت اضافه

 هيسرما شيافزا شنهادیپ زین «ج» بند. دينما منظور هابانك نيا در دولت هيسرما شيافزا

 .است داده يابودجه هايرديف یبرخ از شده نیمع سقف تا را یدولت يهابانك

 ولی دارد ضرورت كنونی شرايط در دولتی يهابانك سرمايه افزايش هرچند

 آنها مهمترين كه بوده متعددي هايايراد داراي فوق، بندهاي در شده ذكر يهاروش

 :از عبارتند

 جملهاز اخیر يهاسالگزارش عملكرد قوانین مشابه تصويب شده در  فقدان -

 ،و اصالحات بعدي آن 1395 سال بودجه قانون «35»و  «19» تبصره



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _______________________________________ 

 

 

 

2 

 ،در اضافه برداشت از منابع بانك مركزي هابانكسوء بخشش تخلفات  آثار -

 ،ريزيو مغايرت با اصول بودجه سرمايه افزايش مختلف ابعاد شفافیت عدم -

 ،«متخلف به جايزه اعطاي» بر بند اين احكام ضمنی داللت -

 ،(مركزي)بانك  پولی سیاست بر)دولت(  مالی سیاست تسلط ايجاد -

 بانك بدهی بخشش به تكلیف) مركزي بانك منابع از دولت غیرمستقیم استفاده -

 .دولتی يهابانكافزايش سرمايه  جهت( مركزي بانك به

 خصوصدر قانونی متعدد اختیارات وجود همچنین و شده ذكر هايايراد به عنايت با

 ضوابط و اصول با مغاير تبصره اين «ب» بند دولتی، يهابانك سرمايه افزايش

 گزارش در مندرج اصالحات اعمال به مشروط نیز «ج» بند و بوده كارشناسي

 سرمايه افزايش خصوصدر نیز تكمیلي هايپیشنهاد. است پذيرش مورد

 .است شده ارائه دولتي يهابانك

 قانون د،یتول موانع رفع قانون( 16) ماده) گذشته یقانون مصوبات ياجرا تينها در

 كنار در یدولت يهابانك هيسرما شيافزا يبرا...( و آن اصالحات و 1395 سال بودجه

 یكنون نادرست يهاهيرو تكرار از يریجلوگمنظور به یدولت يهابانك يساختار اصالحات

 . است دیتأك مورد

 

 مقدمه

 قوانین) گذشته يهاسال مصوب قوانین در دولتی يهابانك سرمايه افزايشدرخصوص 

 یمختلف منابع( سنواتی بودجه قوانین و پذيررقابت تولید موانع رفع قانون همانند دائمی
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 به توانمی آنهاازجمله  هك است شده گرفته نظر در دولتی يهابانك سرمايه افزايش براي

 واگذاري از حاصل وجوه نفتی، درآمدهاي مازاد ،هابانك مازاد اموال فروش از حاصل منابع

 منابع شده، اداره وجوه و ارزي ذخیره حساب تسهیالت از برگشتی وجوه دولت، سهام

 . دكر اشاره... و ارز نرخ ریتسع از یناش

 ندارد، وجود احكام اين عملكرد از گزارشی هیچ كه وضعیتی در و فوق احكام بر عالوه

 .است گرفته قرار اشاره مورد هابانك سرمايه افزايش موضوع 1396 بودجه اليحه رد مجدداً

 سرمايه افزايش جهت بودجه اليحه واحده ماده «17» تبصره در مندرج بندهاي 

 :از است عبارت دولتی يهابانك

را حداكثر  يكشاورز و سپه ،یمل يهابانك هيسرما شودمی داده اجازه دولت بهـ  ب» 

آنها  یپرداختن يهاحساباز محل  الير( 50.000.000.000.000) اردیلیتا پنجاه هزار م

 و برداشتاضافه به مربوط التزام وجه و سود بابت رانيا یاسالم يجمهور يبه بانك مركز

 به رانيا یاسالم يجمهور يكه تاكنون در دفاتر بانك مركز یافتيدر ياعتبار خطوط

اقالم  ديیهمزمان و پس از تأ يمركز بانك. دهد شيافزا است، نشده منظور درآمد حساب

با توافق  هابانك. سهم ديدر دفاتر خود اقدام نما هاحسابمذكور نسبت به كاهش و اصالح 

 و برنامه سازمان و رانيا یاسالم يجمهور يمركز بانك ،يیادار و يوزارت امور اقتصاد

 .ديگرد خواهد نییتع كشور بودجه

 اردیلیم هزار كصديحداكثر تا  شودیم داده اجازه دولت به 1396 سال در ـ ج 

 ملكت ،ياهيسرما يهادارايی ملكت اعتبارات از الير( 100.000.000.000.000)

 یدولت يهابانك هيسرما شيافزا به را قانون نيمتفرقه ا هايرديفو  یمال يهادارايی

اختصاص  یالمللنیب ياستانداردها با قیمذكور در جهت تطب يهابانك يازهایمتناسب با ن
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 بانك ،يیادار و ياقتصاد امور وزارت مشترك شنهادیپ به بند نيا يیاجرا نامهنيیآدهد. 

 هیئت بيتصو به و هیته كشور بودجه و برنامه سازمان و رانيا یاسالم يجمهور يمركز

 .«رسدیم رانيوز

 «17» تبصره در مندرج پیشنهادهاي ارشناسیك ابعاد بررسی به گزارش اين در

 .شودمی پرداخته دولتی يهابانك سرمايه افزايش جهت 1396 سال بودجه اليحه

 

 ن موجودیدر قوان هابانكه يش سرمايافزا سابقه .1

 يبرا یو منابع هاروش، یاسالم ين مصوب مجلس شورایقوان یر در برخیاخ يهاسالدر 

 شوند.در ادامه معرفی مین آنها يده شده است كه مهمتريد هابانكه يش سرمايافزا

 از گزارشي تاكنون كه است آن احكام اين كلیهدرخصوص  مهم نكته

 اجراي موانع يا و آنها محل از يافته تحقق سرمايه افزايش میزان و آنها عملكرد

 .است نشده ارائه دولت سوياز آنها كامل

 

 1394 مصوب كشور يمال نظام يارتقا و ريپذرقابت دیتول موانع رفع قانون. 1-1

فروش اموال و سهام مازاد ه منابع حاصل از كاست  ( اين قانون عنوان شده16در ماده )

مشمول  يهامهیو ب هابانكفروش سهام مازاد دولت در از  حاصل ن منابعیو همچن هابانك
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 یدولت يهابانكه يش سرمايبه افزا 1با توجه به دو تبصره مندرج در اين ماده ،يواگذار

 منظور گردد.

 از و ( منابع50%) درصد پنجاه 1394 سال انيپا تا زین مزبور قانون( 18) ماده در

 تیعامل به يارز رهیذخ حساب محل از هك ی( منابع100%درصد ) صد ،1395 سال

 یط و شده یتعاون و یخصوص يهابخش به التیتسه ياعطا صرف یدولت يهابانك

شور ك لك يدارخزانه حساب به یقبل تعهدات سرك از پس شود،یم وصول یآت يهاسال

 عامل يهابانك همان تياولو با یدولت يهابانك در دولت هيسرما شيافزا جهت و زيوار

 شود. می منظور

 يجار اي مطالباتكارد ريال به اتیلیم هزار صديك تاه كاجازه داده شده است  عالوهبه

 حساب محل از التیتسه ياعطا بابت اشخاص از نشده( دیسررس یياعطا التیتسه )حصه

 هیئت بيتصو بامنابع حاصل  و منتشر شود يیادار بریمبتن اوراق بهادار ،يارز رهیذخ

 گردد. یدولت يهابانك هيسرما شيافزا صرف رانيوز

 

                                                 
 دولتیي هابانك مازادهاي دارايی و اموال فروش از حاصل التفاوتمابه( 100%د )درص صد معادل -«1» تبصره» .1

 لك داريخزانه به ان،گذارسپرده قطعی سود سهم سرك از پس فروشهاي هزينه و دفتري قیمت مبلغ به نسبت

 مالیات پرداخت از اين تبصره از حاصل شود. وجوهمی داده تخصیص كبان همان سرمايه افزايش جهت و واريز شورك

 است.  معاف دولت سهم سود و

 اساسی قانون (44) وچهارمچهل اصل لیكهاي سیاست اجراي قانون و لیكهاي سیاست رعايت با ـ«2» تبصره

هاي بیمه و هابانك در دولت سهام باقیمانده واگذاري از حاصل وجوه آن، بعدي و اصالحات 25/3/1387مصوب 

 ريزيبرنامه و مديريت سازماندارايی،  و اقتصادي امور وزارت تصويب به هك دستورالعملی با مطابق واگذاري مشمول

 دولتیي هابانك سرمايه افزايش به سنواتیهاي بودجه قالب در رسد،می ايران اسالمی جمهوري زيكمر كبان و شورك

 .«يابدمی اختصاص
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 كل كشور 1395قانون بودجه سال  .1-2

 اموال 1395 سال در هكشده است  داده اجازه دولت اين قانون به «19»تبصره در 

 مشمول آنها واگذاري و است شهرسازي و راه وزارت آن برداربهره هك را دولتی غیرمنقول

 از نیز مربوطه مصارف و باشدنمی اساسی قانونوچهارم چهل اصل لیك هايسیاست

 با نیست اساسی قانونوچهارم چهل اصل لیك هايسیاست «د»بند  «2» جزء مصاديق

 ريال (50.000.000.000.000) میلیارد هزار پنجاه سقف تا شورك موضوعه قوانین رعايت

 .دهد اختصاص نكمس كبان سرمايه افزايش جهت را حاصله درآمد و رسانده فروش به

م مندرج در كنیز مشابه ح 1395ماده واحده بودجه سال  «28» تبصره 

دارد ( مقرر مي1396اليحه بودجه  «17»تبصره تبصره مورد بررسي اين گزارش )

 جمهوري زيكمر كبان به سپه، و ملی شاورزي،ك يهابانك سرمايه افزايشمنظور به هك

 تسهیالت محل از هك منابعی مالی تأمین هايهزينه هكشده است  داده اجازه ايران اسالمی

 پايان تا وركمذ يهابانك توسط ايران اسالمی جمهوري زيكمر كبان اعتباري خطوط و

 میلیارد هزار پنجاه سقف تا را است شده ثبت هاحساب در و محاسبه 1394 سال

 منظور هابانك آن در دولت سرمايه افزايش حساب به ريال (50.000.000.000.000)

 وزير زي،كمر كبان لك رئیس از لكمتش ارگروهیك توسط هابانك از كهري سهم. ندك

شود. می تعیین شورك ريزيبرنامه و مديريت سازمان رئیس و ايیدار و اقتصادي امور

ی تفاوت كنیز با اند 1396 سال اليحه بودجه «17»تبصره ه مشخص است كگونه همان

سال  بودجه با قانون 1396 سال تفاوت اليحه بودجه م بودجه سال جاري است.كمشابه ح

 ه:كگذشته اين است 
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سود و وجه »شفاف تصريح به  نسبتاًبه صورت  «هاي تأمین مالیهزينه» عبارت اوالً 

 شده است.  «التزام

ها در اليحه بودجه سال ناظر بر زمان اين بدهی «1394 سال پايان تا»عبارت  ثانیاً

 حذف شده است. 1396

 

 كشور كل 1395 سال بودجه قانون اصالح قانون .1-3

ه يش سرمايافزادرخصوص  یحكم، كل كشور 1395 سال بودجه قانونحه اصالح يدر ال

 يبانك مركز یخارج يهايیادار ریاز محل حساب مازاد حاصل از تسع یدولت يهابانك

 ب شد:يل تصويذشرح به كهشنهاد شده بود یپ

 ارزيابی از حاصل مازاد حساب محل از شودمی داده اجازه دولت به -«35» تبصره»

 الزم منابع سرك از پس ايران، اسالمی جمهوري زيكمر كبان خارجیهاي ايیدار خالص

 مصوب شورك مالی نظام ارتقاي و پذيررقابت تولید موانع رفع قانون( 46) ماده اجراي براي

 مصادره يا و شده هكبلو يا و بالوصول ارزي منابع از ناشی تسعیر مازاد سرك و 1/2/1394

هاي هزينه تأمین براي الزم منابع بینیپیش و ايران اسالمی جمهوري زيكمر كبان شده

 از ايران اسالمی جمهوري زيكمر كبان مطالبات ،(اجرا صورت در) ارز نرخ سازيسانكي

 در دولت سرمايه افزايش و دولت ازها كبان اين قانونی مطالبات تسويه براي راها كبان

( 1.000.000.000) میلیارد كي تا تسهیالت سود بخشودگی همچنین و دولتیي هابانك

 ... ريال( 450.000.000.000.000) میلیارد هزار چهارصدوپنجاه سقف تا ثركحدا ريال،

  «....نمايد.  تسويهمطابق جدول پیوست 
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 1:زير استشرح به ي ملی، سپه و كشاورزي از جدول پیوستهابانكاطالعات مربوط به 

 

  1395  بودجهاصالحي  قانون« 35». پیوست تبصره 1جدول 

 2دولتي هايكبان سرمايه افزايش حدوددرخصوص 

 بانك

 مطالبات تسويه حداكثر

 جمهوري مركزي بانك

 هابانك از ايران اسالمي

 تسويه حداكثر

 قانوني مطالبات

 دولت از هابانك

 افزايش حداقل

 در دولت سرمايه

 هابانك

 0 8/93 8/93 ايران ملی

 5/13 5/31 45 سپه

 4/16 2/80 6/96 كشاورزي

 

 

 

 

 

 شورك توسعه ششم برنامه. 1-4

میسیون تلفیق برنامه ششم با كه در مصوبه كشور كاليحه برنامه ششم توسعه ( 31)ماده 

 يهابانك یه برخيش سرمايافزا يز برایر شده است نك( ذ22در ماده ) كتغییرات اند

                                                 
1  . http://dolat.ir/detail/283240 

ها اشاره كرده و اطالعات ساير بانكهاي مورد بحث را بانك ذكر است كه اين جدول صرفًا شايان .2

 در قانون موجود است.

ــالح بودجه    ــرط عدم افزايش پايه      عالوه 1395در قانون اصـ بر قوانین قبلی، با شـ

به میزان        يه  ما ــر جازه افزايش سـ مان براي    74/1و  35/1پولی، ا یارد تو هزار میل

 هاي سپه و كشاورزي داده شده است.بانك
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شده  ینیبشیل پيذشرح به یاحكام 1(ايران كبانشاورزي، ملی و پستك)سپه،  یدولت

پس از بررسی در صحن علنی مجلس به كمیسیون تلفیق ارجاع گرديد و در ه كاست 

 اين ماده حذف گرديد. 18/10/1395بررسی نهايی اين ماده در كمیسیون تلفیق مورخ 

 يهابانكه يش سرمايافزامنظور به شودی( اجازه داده مي)بانك مركز به دولت (الف 

 ل را انجام دهد:يران اقدامات ذيابانك پست ، سپه ویمل، يكشاورز

توسط  يبانك مركز يكه از محل خطوط اعتبار یمنابع یمالن یمأت هاينهيهز .1

ده به حساب يثبت گردها محاسبه و در حساب 1394ان سال يمذكور تا پا يهابانك

 تأيیدموظف است پس از  يبانك مركز د.يه دولت در آن بانك منظور نمايش سرمايافزا

 يهابانكد. سهم يدر دفاتر خود اقدام نما هاحساباقالم مذكور نسبت به كاهش و اصالح 

 2... . شود.می نییو سازمان تع ي، بانك مركزدارايیو موصوف با توافق وزارت امور اقتصاد 

 

 هااز نظر سرمايه و بدهي هيش سرمايمشمول افزا يهابانكت موجود یوضع .2

اليحه بودجه سال  «17»تبصره م مندرج در كح یابيد در ارزيكه با يیاز محورها یكي

ط ياز نظر شرا ي، سپه و كشاورزیمل يهابانكت یمورد توجه قرار گیرد، وضع 1396

                                                 
 میسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اضافه شده است.كدر  كبانپست .1

 سقف تا كشور موضوعه قوانین رعايت با را است اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت آن برداربهره كه غیرمنقولی اموال. 2

 . نمايد منظور ايران بانكپست در دولت سهم سرمايه افزايش به را حاصله درآمد و رسانده فروش به ريال میلیارد هزار 10

 همكاري و تعاون براي الزم اجرايی بستر كردن فراهم و مردمی مشاركت يارتقا منظوربه است موظف دولت (ب

 از برنامه اول سال از تعاون توسعه بانك سرمايه افزايش به نسبت تعاونی اقتصادي هايتشكل قالب در مردم حادآ

 افزايش حساب به مركزي بانك مطالبات و ساالنه سود و اجتماعی رفاه و كار تعاون، وزارت مازاد اموال فروش محل

 .نمايد منظور بانك در دولت سرمايه
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 يتجار يهابانكژه يوبه یدولت يهابانك یطور كلبه ها و حقوق صاحبان سهام است.یبده

ر در یاخ يهاسالدر  یو سالمت بانك ياترازنامه يهاشاخص( از نظر ی)سپه و مل یدولت

 ساختار نظیراين مسئله معلول بسیاري از عوامل  اند.قرار داشته یت نامطلوبیوضع

 نگرش و هابانك نيا در يتكشر تیمكحا ضوابط و اصول با رمنطبقیغ و نامناسب

اغلب  تیوضع است شده موجب هك است يدولت يهابانك به دولت حیرصحیغ

 یبرخ .ردیبگ ياديز فاصله استاندارد و مطلوب تیوضع از يدولت يهابانك

 ر نشان داده شده است:يدر جدول ز هابانكن يمهم مربوط به ا يهاشاخص
 

 درصد( 8ي دولتي )حداقل استاندارد هابانكفايت سرمايه ك. نسبت 2جدول 

 1393-1391ي هاسالمتوسط 

 هيسرما تيكفا نسبت بانك

 یمنف یمل

 46/2 سپه

 47/5 يكشاورز

 87/4 مسكن

 65/5 بانكپست

 86/30 صادرات توسعه

 90/11 معدن و صنعت

 .هابانكي مالی حسابرسی شده هاصورت :مأخذ

 

دهنده وضعیت ي نشانهاشاخصی از كه يكفايت سرمايه كنسبت  2در جدول  

اساس ه بايد بركاست ) كحسب ريسشده بر موزون هايايیدار نسبت به كسرمايه بان
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ي دولتی نشان داده شده هابانكدرصد باشد( براي  8زي حداقل كمر كدستورالعمل بان

ه كتوسعه صادرات و صنعت و معدن  كه مشخص است به غیر از دو بانكگونه است. همان

فايت كي دولتی از نظر هابانكند، ساير دار ي دولتی راهابانكل كهاي ايیدار می ازكسهم 

بند ی از داليل ارائه پیشنهاد مندرج در كه يكند دار سرمايه در وضعیت نامطلوبی قرار

بهبود نسبت  و نهايتاً هابانكاين اليحه افزايش سرمايه اين  «17»تبصره  «ج»و  «ب»

 فايت سرمايه است.ك

زي از بابت سود كمر كشاورزي به بانكي ملی، سپه و هابانكبدهی  4و  3در جداول 

اين  1.نشان داده شده است هابرداشتو وجه التزام خطوط اعتباري )قراردادها( و اضافه

 ه:كآمار بیانگر اين هستند 

 هابرداشت، وجه التزام و اضافهقراردادها ها بابت سودل بدهيكمجموع  .1

ه اين كهزار میلیارد ريال است  86بالغ بر  1394تا پايان سال  كبان سهبراي اين 

 22هزار میلیارد ريال رسیده و رشد  105به بیش از  1395مبلغ در پايان مهرماه 

 دهد.درصدي را نشان مي

 التزام بابت وجهي مزبور بیشترين بدهي را هابانكسپه در بین  كبان .2

 است.داربرداشت اضافه

 است. «سود اعتبار در حساب جاري»بیشترين بدهي مربوط به جزء  .3

                                                 
ور از كي مذهابانكهاي برداشتهاي مربوط به خطوط اعتباري و اضافهسود و وجه التزام بدهی . اين آمار صرفا1ً

 دهد و اصل بدهی مورد نظر نبوده است.زي را نشان میكمر كبان
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اعطا نموده  هابانكاين جزء در واقع سود خطوط اعتباري است كه بانك مركزي به 

است. شايان ذكر است كه منشأ بخش قابل توجهي از اين خطوط اعتباري، 

كنترل نرخ سود منظور به ست كه بانك مركزيهابانكهاي پیشین برداشتاضافه

ها برداشتبانكي و كاهش التهاب بازار در جذب سپرده، اقدام به تبديل اضافهبین

 است.كرده به خطوط اعتباري 

 

 1394زي تا پايان سال كمر كي منتخب دولتي به بانهابانكبدهي  ياجزا. 3جدول

 سپه شاورزيك ملي ايران كنام بان

 سود قراردادها

 6،597 27،491 22،685 سود اعتبار در حساب جاري

 1،702 18،865 1،264 سود ساير قراردادها

 8،299 46،356 23،950 جمع سود قراردادها

 5،570 1،508 1،138 برداشتوجه التزام اضافه

 13،869 47،864 25،088 1394ها تا پايان سال ل هزينهكجمع 
 .ايران زي جمهوري اسالمیكمر كبان مأخذ:
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 1395زي تا پايان مهرماه كمر كي منتخب دولتي به بانهابانكبدهي  ياجزا. 4 جدول

 سپه شاورزيك ملي ايران كنام بان

 سود قراردادها

 9،869 31،355 28،744 سود اعتبار در حساب جاري

 2،334 20،057 1،504 سود ساير قراردادها

 12،203 51،412 30،248 جمع سود قراردادها

 5،570 1،540 4،056 برداشتاضافهوجه التزام 

 17،773 52،952 34،304 1395ها تا پايان مهرماه ل هزينهكجمع 
 .همان :مأخذ

 

 («ج»و « ب»بندهاي حه بودجه )يال «17»تبصره مفاد  ينقد و بررس .3

 .گیردمی قرار بررسی و نقد مورد« 17» تبصره مفاد بخش اين در

 

 تبیین مفاد تبصره. 3-1

مقرر داشته است  یدولت يهابانكه يش سرمايافزادرخصوص  «17»تبصره  «ب»بند متن 

 يهابانككه  يو خطوط اعتبار هابرداشتمه( اضافه يكه مجموع سود و وجه التزام )جر

عنوان درآمد به يبدهكار هستند )و تاكنون در دفاتر بانك مركز يمذكور به بانك مركز

ه دولت در يافته و معادل آن سرماين بند كاهش يتا سقف مندرج در ا 1(،ثبت نشده است

 ر(يصورت نشان داده شده در شكل زابد. )بهيش يافزا هابانكآن 

                                                 
 1392هاي بعد از زي براي سالكمر كه چون هنوز ترازنامه بانكعنوان درآمد اين است منظور از ثبت نشدن به .1

 است و قابلیت اصالح دارد. عنوان درآمد شناسايی  نشدهنهايی و بسته نشده است، لذا برخی از اقالم سود و... به
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 ه اين سودها و وجهكدلیل آنبهتأثیر است بیزي كمر كدر ترازنامه باناين اقدام 

و  استو به شكل سود وارد ترازنامه نشده عنوان درآمد شناسايی نشده ها هنوز بهالتزام

واقع با درماند. زي باقی میكمر كزي در ترازنامه بانكمر كبه بان كاصل بدهی بانفقط 

 اضافه برداشت و وجه التزام  خطوط اعتباري زي معادل سودكمر كم، بانكاين ح

ي مزبور افزايش سرمايه هابانكتا در  كنداعطا مي، به دولت منابعي هابانكاين 

 واقع اين اقدام نوعي تملك درآمدهاي بانك مركزي توسط دولت است.در دهد.

 ملكه از محل اعتبارات تكاين تبصره نیز پیشنهاد شده است  «ج»بند در 

 ،ن قانونيمتفرقه ا هايرديفو  يمال يهادارايي ملك، تياهيسرما يهادارايي

 يدولت يهابانكه يش سرمايافزا ارد ريال بهیلیكصد هزار ميمعادل حداكثر 

 ه نقد و ارزيابی آن در بخش بعد ارائه خواهد شد.ك. اختصاص داده شود

 سرمايه دولت 

 هادارايی هابدهی

 ترازنامه اصالحي بانك دولتي

تسهیالت اعطايی، 

 ..ها و.گذاريسرمايه

بدهی به بانك 

مركزي )سود و 

 وجه التزام ..(
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 ي دولتيهابانكداليل موافقان افزايش سرمايه  .3-2

داليلی نیز براي ضرورت شده در بخش قبلی، االت و ايرادات اساسی اشاره كنار اشكدر 

 گردد.مطرح می 1سوي موافقانازي دولتی هابانكافزايش سرمايه 

 در دولتي يهابانكه كگردد اين است آنچه بیشتر در اين خصوص استدالل می

 عدم دولتي، متعدد تكالیف همچون زيادي مشكالت با گذشته يهاسال

 حقیقي و حقوقي اشخاص غیرجاري مطالبات و دولت هايبدهي بازپرداخت

 با ايسرمايه نظر از هابانك اين است شده موجب كه اندبوده مواجه غیردولتي

سال گذشته  دوي دولتی در هابانكی از كه يكبه نحوي  شوند روبرو جدي هايچالش

ند كرو شرايط فعلی ايجاب میاينقابل توجهی روبرو شده است، از نسبتاًاي با ضرر سرمايه

اقدام به  «ج»بند زي و يا منابع مندرج در كمر كها به بانبخشش بدهی ه از طريقك

 گردد. هابانكافزايش سرمايه دولت در اين 

 

 «17»تبصره  «ج»و « ب»بندهاي ب يتصو ياساس هايايراد .3-3

بند در  شاورزيكملی، سپه و  یدولت يهابانكه يش سرمايافزا يشنهاد ارائه شده برایپ

به اختصار  الًيبوده كه ذ یاساس هايراديا يادار «ج»بند ي مندرج در هاروشو ساير  «ب»

 شود:یاشاره م

                                                 
 95/323087 شماره نامه) تبصره اين پيرامون خود اظهارنظر در ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك .1

 با بخش، اين در شده اشاره داليل برخي و هابانك اين موجود شرايط به توجه با ،( 12/10/1395 مورخ

 .است دهكر موافقت دولتي هايبانك سرمايه افزايش خصوصدر «17» تبصره
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 «17»تبصره  «ج»و « ب»بندهاي وارد بر  كمشتر اشكاالت .3-3-1

 خصوص نيا در عملكرد گزارش ارائه عدم و يقبل متعدد نیقوان وجود( الف

 يهابانكه يش سرمايافزادرخصوص ل ارائه شد، یهمانطور كه در بخش اول گزارش به تفص

 ،ده استیرس یاسالم يب مجلس شورايبه تصو يگذشته احكام متعدد يهاسالدر  یدولت

ر مجلس درباره یژه در ارتباط با مصوبه اخيوهن خصوص بيگزارش عملكرد شفاف در ا یول

به دولت اجازه داده شد كه با استفاده  یكه با لحاظ شروط 1395قانون اصالح قانون بودجه 

 یدولت يهابانك هيش سرماياقدام به افزا يبانك مركز یخارج يهايیادار ریاز منابع تسع

 ، تاكنون ارائه نشده است.دينما

 بودجه جداول در هيسرما شيافزا زانیم شفاف ذكر عدم (ب

ريزي است. در اين تبصره )بندهاي ی از اصول اساسی بودجهكاصل شفافیت در بودجه ي

 بینی نشده است:اي ابهام بوده و شفافیت الزم در بودجه پیشدار موارد زير( «ج»و « ب»

 «ج»بند و  «ب»بند ي دولتی از محل هابانكمیزان دقیق افزايش سرمايه  -

ه بدون اجازه و اطالع مجلس شوراي كدر افزايش سرمايه  هابانكاز  كسهم هري -

 صورت خواهد گرفت.اسالمی 

ها تا پايان )بدهی «ب»بند زمان بدهی ناشی از سود و وجه التزام مندرج در  -

 .است؟( كچه زمانی مال
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 «17»تبصره  «ب»بند االت مختص كاش .3-3-2

 متخلف يهابانك به زهيجا ياعطا چرخه مخرب (الف

 ياستگذاریعنوان سبه يبانك مركزك ابزار يعنوان برداشت بهاضافهمه )وجه التزام( يجر

مات پرخطر یتواند مانع از تصمیاست كه م یات بانكیو كنترل در حوزه نظارت بر عمل

جاد شود يه اين روياگر ا یول ،شود یبانك يهايیادار الت و انبساطیتسه يدر اعطا هابانك

تبديل به افزايش سرمايه را  را ببخشد و آن هابانكم ئجراكه دولت بتواند با مصوبه مجلس 

نكه يگردد )فارغ از امی هابانك یانضباطیق بيموجب تشو اين اقدام بانك نمايد، يقیناً

الزم  یپشتوانه كارشناس قطعاًلذا دولت بوده است يا بانك مورد نظر(،  یانضباطیعامل ب

ي هابانكچرخه مخربی را در  هابانكه يش سرماين مدل افزايا یطور كلرا نداشته و به

 يه صوريش سرمايك افزاي صرفاًشده و  هابانكموجب تشويق تخلف رده و كدولتی ايجاد 

 .نخواهد كرد یز كمكیمشمول ن يهابانك يتوانمندساز به گردد وتلقی می

شتر تخلف یگذشته ب يهاسالكه در  یحه، هر بانكين بند از اليا يدر صورت اجرا

شتر منتفع یه كرده، بيخود را كمتر تسو يهایداشته و بده يشتریبرداشت بكرده و اضافه 

 شود.یم

 تملك منابع بانك مركزي توسط دولت استاجازه  واقعدر ن حكميب ايتصو (ب

اساس شود. برمحسوب می يبانك مركز يیادار ،يبه بانك مركز هابانك یح آنكه بدهیتوض

د و از آن محل يتملك نما یرا به نوع يبانك مركز يیادار ددار ن تبصره دولت در نظريا

 ياندازواقع دستشنهاد دریپ نتیجه اينش دهد. يافزا یدولت يهابانكه خود را در يسرما

و بر استقالل بانك مركزي خدشه  به عنوان خزانه دوم است يدولت به منابع بانك مركز

 كند.وارد می
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  هاي پولي و اعتباريسیاست تشديد سلطه مالي بر( ج

بوده، با  یبه شبكه بانك یبخشانضباط يكه برا هابانكبا  يبانك مركز يتمام قراردادها

دولت  یسلطه مالواقع اين اقدام مصداق كامل و دررود میاين نوع افزايش سرمايه از بین 

 است. يبر بانك مركز

 

 «17»تبصره  «ج»بند اشكاالت مختص  .3-3-3

 و مالي ايهاي سرمايهاييدار كتخصیص غیرشفاف و نامطلوب منابع تمل (الف

اين تبصره براي جابجايی اعتبارات حاصل از  «ج»بند براساس  داده شده به دولت اجازه

 ،دومونجاهپخالف اصول  ،هاي متفرقهاي، مالی و رديفهاي سرمايهايیدار كتمل

به دولت اختیار داده شود تا از  زيرا در عمل پنجم قانون اساسی استوسوم و پنجاهوپنجاه

هاي مالی يا از اعتبارات تخصیص داده شده به هريك از هاي تملك دارايیهريك از رديف

هاي عمرانی كه خودش صالح بداند، بكاهد و اين منابع را صرف افزايش سرمايه طرح

رشده غیرشفاف بوده كهاي ذبخشی از مصارف بودجه از محل كه به نحوينمايد.  هابانك

قرار  كدام بانكها، به چه میزان و براي از اين محل كدام يكاز  و مشخص نیست دقیقاً

بدين ترتیب در عمل صالحیت تصويب بودجه توسط  است افزايش سرمايه داده شود.

دوم( مشخص بودن حدود اعتبارات مصوب و)موضوع اصل پنجاهمجلس شوراي اسالمی 

پنجم( قانون ومصوب )موضوع اصل پنجاهو سوم( و نظارت بر اعتبارات )موضوع اصل پنجاه

 اساسی مخدوش خواهد شد. 
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اند و ل تخصیص اعتبارات مواجه شدهكهاي عمرانی با مشي اخیر طرحهاسالدر 

دلیل نبود منابع مالی ناگزير ه بهكنمايد هايی را ايجاد میدولت همواره از اين طريق بدهی

گردد، در اين شرايط برداشت از محل اين اعتبارات و تخصیص به انتشار اوراق مالی می

دلیل به ارشناسی الزم را نداشته وكمنطق  هابانكغیرشفاف آن به حساب افزايش سرمايه 

اي ناگزير به انتشار اوراق يندهآي آتی به نحو فزهاسالمحدوديت در اعتبارات، دولت در 

 بدهی خواهد شد.

  هاي مالياييدار كافزايش سرمايه از محل تمل التكمش (ب

ه در اين بند اشاره شده است( كهاي مالی )آنگونه ايیدار كافزايش سرمايه از محل تمل

مصوبات برنامه براساس  ال است. ايراد اساسی نخست اين استكي اشادار به داليل متعدد

هاي قطعی دولت براي بازپرداخت بدهیه انتشار اوراق مالی كششم توسعه مقرر شده است 

حال دولت با اين پیشنهاد  .صورت پذيرد 1395به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پايان سال 

ه میزان نامشخصی را براي افزايش سرمايه كند كسب میكاين اختیار را  «ج»بند در 

هاي عدم تعادل ه با توجه به اجازه انتشار اوراق براي رفعكي دولتی منظور نمايد هابانك

م بر اقتصاد قرار كودي حاكواقع دولت منابع بخش غیردولتی را در شرايط راي دربودجه

ي دولتی منظور نمايد. هابانكذب نموده و به حساب افزايش سرمايه خود در جاست 

ن است كهاي مالی ممايیدار كتمله افزايش سرمايه از محل كچالش ديگر اين است 

ل یدلبه) هابانكهاي يیادار انجماد، موجب هابانكدلیل رسوب اوراق مالی در ترازنامه به

 ( شود.اي از محل اوراقهيمنابع سرما یعدم نقدشوندگ
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 آن تبع به و آنها سرمايه اهشك دولتي، يهابانك به لیفكت معیوب چرخه (ج

 نادرست هايمحل از سرمايه افزايش

ه دولت به كی از اين واقعیت است كي دولتی حاهابانكنگاهی به وضعیت بدهی دولت به 

ت وزيران و ساير ئالیفی از طرق متعدد قانونی و مصوبات هیكنحو غیرمنضبط هرساله ت

التفاوت نرخ مین مابهأعنوان مثال تولی بدهی خود را )به ،ندكبار می هابانكبه  هاروش

شود ه موجب میكنمايد مزبور تسويه نمی كلیفی( به بانكترجیحی يا تسود تسهیالت 

اهش نسبت كنار ساير عوامل درونی، از نظر سرمايه با محدوديت مواجه گردد )كدر  كبان

صوري  ارشناسی و بعضاًكي غیرهاروشگردد از ه به تبع آن ناگزير میكفايت سرمايه و...( ك

ه با افزايش سرمايه كاقدام به افزايش سرمايه نمايد. از طرفی هیچ تضمینی وجود ندارد 

الیف دولتی( كدوباره به داليل بیرونی )ت كحتی در آينده نزدي هابانكي مزبور، اين هابانك

اي مواجه ل محدوديت سرمايه و الزامات سرمايهكمديريت داخلی با مشو يا داليل سوء

 ياندازشود، دستیم كه احتماالً به دولت داده يابر اين اساس در كنار اجازه نگردند.

حداقل  هابانكت فعلی اين یز منع شود تا وضعیمشمول ن يهابانكمجدد دولت به منابع 

 در میان مدت دچاره مخاطره نشود.

 «الملليتطبیق با استانداردهاي بین»ابهام در عبارت  (د

تطبیق با استانداردهاي ه اين افزايش سرمايه در جهت كدر اين بند اشاره شده است  -

ه استاندارد كصورت خواهد پذيرفت. در اين خصوص اين توضیح الزم است  الملليبین

( است BCBSی بال )كمیته نظارت بانكسرمايه، استاندارد  كفايت المللی در شاخص بین

يعنی  ،نیم درصد( استو)دوازده 5/12( 3منشتر شده )بازل ه براساس آخرين استاندارد ك
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، سرمايه كريسبراساس  هاي محاسبه شدهايیداردرصد از 5/12بايد حداقل معادل  كبان

عدم بازبینی و روزآمدسازي دلیل به داشته باشد )طبق تعاريف و اجزاي مشخص شده(، ولی

نسبت مورد نظر براي  حداقل نونكاهم 1،زيكمر كباناين شاخص در مقررات موجود 

 ابهام «المللیاستانداردهاي بین»درصد است. بنابراين عبارت  8 در ايران فايت سرمايهك

مللی در حوزه لاي مزبور را به استاندارد بینهابانكه كد، زيرا اگر هدف دولت اين باشد دار

منابع ه بايد صورت پذيرد، كنمايد فارغ از اصالحات مقرراتی زيادي  كسرمايه نزدي

زيرا  ،باشد و هم میزان آن بايد بسیار زياد باشد مناسبهاي نیز بايد هم از محل ايسرمايه

 ند. دارمللیلاي دولتی فاصله بسیار زيادي به استانداردهاي بینهابانك

 

 بندي و ارائه پیشنهادجمع

 روند سه سال اخیر اما ،كند عمل ریگضربه عنوانبه تواندمی بانك هيسرما آنكه وجود با

و تبديل آن به  يمركز بانك از برداشت اضافه كشور يهابانك ریگضربه كه دهدیم نشان

هاي )از محل هابانكه يش سرمايط افزاين شراي. در ابانك هيسرما نه است و خط اعتباري

د يجاد نمايا یدولت يهابانكدر  یمدت حركت مثبتكوتاهمناسب( هرچند ممكن است در 

و وجود امكان اضافه برداشت از منابع بانك  يت نامطلوب اعتباريريدر مد هابانكه يرو یول

                                                 
ه منطبق با استاندارد كاست هبانكفايت سرمايه كنامه فايت سرمايه آيینكخصوص زي دركمر كآخرين مقررات بان .1

رعايت نشده  هابانكهاي گذشته اين نسبت در همه ه البته در طول سالكابالغ شده است  1382( در سال 1بازل )

 است.
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ن رفتن یي دولتی، موجب از بهابانكالیف به كت ودولت  مالی باطیضاننار بیك، در يمركز

  شود.یم هابانكه يش سرمايمثبت افزا آثار

ي گذشته هاسالنیز همانند برخي قوانین  1396در اليحه بودجه سال 

بیني و دولتي پیش يهابانكبراي افزايش سرمايه  ي غیرمتعارفيهاروش

تبصره  «ج»و « ب»بندهاي پیشنهاد شده است. با توجه به بررسي ابعاد مختلف 

زياد مطرح شده االت و ايرادات كشور و اشكل ك 1396اليحه بودجه سال  «17»

 همانند:

نار عدم شفافیت منابع كرد مصوبات قانونی گذشته در كعدم شفافیت در عمل -

 بینی شده در اين تبصره؛پیش

 ؛هابانك هيسرما شيافزا نهیزم در متعدد مصوبات وجود رغمیعل هابانك وضعیت بهبود عدم -

ه كزي كمر كي مزبور به بانهابانكهاي افزايش سرمايه از طريق بخشش بدهی -

 كمديريت و برداشت از منابع باناي سوءدار يهابانكانضباطی، تشويق موجب ايجاد بی

 ؛(«ب»شود )در بند زي میكمر

 دامكه هركاي و مالی هاي سرمايهيیادار كافزايش سرمايه از محل اعتبارات تمل -

 .(«ج»بند اي مصارف مشخص در جداول بودجه هستند )دار

 د:شوپیشنهاد مي

 .گردد حذف 1396 بودجه اليحه «17»تبصره  «ب»بند  .1

 ياصالح ساختار بانكدار برنامه هابانكه ينه كمك به سرمایب هر مصوبه در زميقبل از تصو

 يسازو شفاف یه مالیت بني، تقويورتا منجر به رشد بهره بايد اعالم و اجرايی شود
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ل كردن اموال یف و میبه مفهوم ح یصورت هر كمكنير ایمزبور شود. در غ يهابانك

 1.است یاقتصاد مقاومت یكل يهااستیس «19»و « 9» يهار با بنديالمال بوده و مغاتیب

 ياهيسرما يهاييادار از محل اعتبارات تملك صرفاًز ین «17»تبصره  «ج»بند  .2

ه و سهم هر يش سرمايافزازان یمرديف مشخص در جداول بودجه، ن ییو با تع

كه ارقام افزايش سرمايه به نحوي ه مناسب است.يش سرماين افزايبانك در ا

صورت شفاف در جداول بودجه ذكر گردد تا مشخص گردد با كسر از به هابانك

 كدام رديف يا طرح عمراني، افزايش سرمايه صورت خواهد پذيرفت.

ي دولتي هابانكانه سرمايه یرويه مشخص و استانداردي براي افزايش سال .3

ي غیرمتعارف و بعضاً صوري در قوانین مختلف و هاروشطراحي شود تا از 

پراكنده پرهیز گردد. يك راه پیشنهادي اين است كه افزايش سرمايه از محل 

 ي دولتي صورت پذيرد.هابانكژه و مالیات پرداختي سود وي

 افزايش براي توانمي نیز تكمیلي پیشنهادهاي برخي موجود، وضعیت به توجه با .4

 :باشد ذيلشرح به تواندمي حلراه يك كه نمود ارائه دولتي يهابانك سرمايه

هاي موضوع ي دولتی از محل فروش دارايیهابانكدولت مجاز است پس از افزايش سرمايه 

( قانون رفع موانع تولید و ارتقاي نظام مالی كشور و انتشار گزارش عملكرد 16ماده )

                                                 
 عبارتند از: بندهاي مذكور . 1

شور با هدف پاسخگويی به نیازهاي اقتصاد ملی، ايجاد ثبات در كنظام مالی  جانبهاصالح و تقويت همه -«9»بند 

 .اقتصاد ملی و پیشگامی در تقويت بخش واقعی

هاي هاي فسادزا در حوزهها و زمینهسازي آن و جلوگیري از اقدامات، فعالیتسازي اقتصاد و سالمشفاف -«19»بند 

 . ...ي و پولی، تجاري، ارز
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كل  1395قانون بودجه سال  «35»و  «19»هاي موجب تبصرهبه هابانكافزايش سرمايه 

لی، سپه و ي مهابانكژه از سود وي خود كشور و اصالحات بعدي آن، مالیات و سهم

را پس از واريز به خزانه، به حساب افزايش سرمايه دولت در اين  1395كشاورزي در سال 

 منظور نمايد.  هابانك
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