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 هاجاري بانكوصول نشدن مطالبات غير داليل

 واحد نفعذي. مسئله 3 

 

 

 

 
 

 

 يدهكچ

 وصول عدم و جاریغير مطالبات باالی درصد و افزايش بحث ايران، يكبان نظام در موجود التكمش از يكي

 توزيع خوردن هم به موجب ،اقتصادی آناكار عنصر كي عنوانبه جاریغير مطالبات است. آن مؤثر و مناسب

 اين اصلي علل از يكي .باشدمي مختلفي علل دارای و گرددمي يكبان تسهيالت توليدی ردكارك و درآمد

 ديگركي با هك است اشخاصي به اعتباری مؤسسات و هابانك توسط النك تعهدات و تسهيالت اعطای موضوع،

 به تواندمي مسئله اين رعايت و شناخت عدم .شوندمي ناميده واحد نفعیذ اصطالحاً و بوده ارتباط در

 است، شده شناخته بازار( كريس اجزای از يك)ي زكتمر كريس عنوان با هك كبان كريس توجه قابل افزايش

 آن مختلف هایحلراه نيز و مسئله اين و تأثيرات ابعاد اهميت، بررسي به گزارش اين در لذا .گردد منجر

 در امر اين توجه قابل تأثيرگذاری همچنين و آن اهميت و موضوع ابعاد بررسي از بعد .است شده پرداخته

 به مربوط التكمش هك است آن از يكحا آمده دستبه نتايج است. شده بيان مشخصي نتايج ايران، اقتصاد

 و مقرراتي التكمش ساختاری، التكمش ناظر، مقام التكمش دسته چهار در توانمي را واحد نفعانیذ

 نفعیذ به مربوط التكمش حل برای پيشنهادی ارهایكراه ميان از .كرد خالصه يكبان درون التكمش

 مقام عنوانبه زیكمر كبان توسط واحد نفعانیذ شناسايي سامانه اندازیراه پيشنهاد رسدمي نظر به واحد،

 مؤسسات و هابانك پيشنهادی، اركراه اين در .بود خواهد مطلوب و مناسب اریكراه شور،ك پولي بازار ناظر

 متقاضي، واحد نفعانیذ استعالم به نسبت تسهيالت، گونههر اعطای از قبل بود خواهند لفكم اعتباری

 توجه قابل ساماندهي به منجر سامانه اين اندازیراه .نمايند اقدام شده تعيين حدود به توجه با و اقدام

 .شد خواهد كشور يكبان نظام در صحيح گذاریسياست انكام همچنين و هابانك

 

 مقدمه

 كريس ها،كريس اين از يكي هستند، روبرو مختلفي هایكريس با ي،كبان نظام و هابانك معمول، طوربه

 توسط تسهيالت اين بازپرداخت عدم از تسهيالت دهندهارائه یهابانك هك امعن اين به است، اعتباری

 ایعمده بخش هك است بيشتری كريس دارای زماني بازپرداخت، عدم اين .هستند نگران خود مشتريان

 .شود زكمتمر هستند، واحدی شخص مكح در هك اشخاصي يا و واحد شخص كي دست در تسهيالت، از

 مجموعه از سهام يدخر هك طوریبه دارد وجود نيز بورس همانند از نهادهای مالي، بسياری در مسئله اين
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 مؤسسات و كبان در جهت اين از لذا 1.دهدمي افزايش را مالي ابهامات خطر ،واحد نفعیذ یهاشركت

 هدف با و آمده، حساب به ياطياحت مقررات ينترمهم از 2النك تعهدات و تسهيالت مسئله ،اعتباری

 يكي بنابراين، .گيردمي قرار بررسي مورد (اعتباری هایريسك انواع از يكي) تمركز يسكر از پيشگيری

 آنان زكتمر كريس به توجه با اشخاص، به تسهيالت پرداخت برای بهينه حد يينتع يدی،كل نكات از

 ،هستند واحدی شخص مكح در هك را اشخاصي يا و شخص هر به يالتتسه پرداخت سقف حد، ينا است.

 پرداخت و نبوده پرداخت قابل يانمشتر همه به تسهيالت اينفرض بر اين است كه  البته .كندمي مشخص

 با .شودمي انجام اقساط بازپرداخت برای اشخاص توانمندی از اطمينان حصول و يسنجاعتبار از پس آن

 ديگر و تسهيالت دريافت برای (يحقوق يا يقي)حق شخصي كه هنگامي شودمي مالحظه توضيحات اين

  :آورند عمله ب را ذيل هایبررسي يدبا اعتباری مؤسسه يا بانك كند،مي مراجعه بانك به اعتباری خدمات

 مشابه، موارد و كنترلي و مديريتي مالكيتي، روابط موجببه كه دارند وجود ديگری اشخاص آيا .1

  باشند؟ كرده دريافت تسهيالت بانك از قبالً و بوده مشتركي منافع دارای وی با

 تعيين ایگونهبه تعهدات و تسهيالت ميزان بايد اشخاص اين شناسايي از پس وجود، صورت در .2

  .نرود فراتر واحد نفعذی هر برای مقرر سقف از كه شود

 مالي وضعيت شدن نامطلوب صورت در اقدام اين پيامد فوق، موضوعات به توجه عدم صورت در

 به منجر تواندمي مشترک، منافع دارای اشخاص ديگر با وی ایزنجيره پيوند دليلبه ،تسهيالت گيرنده

 برای را تسهيالت گيرندگان نهايت، در كه باشد، يكديگر به آنها مشكالت تسری و 3دومينوآثار  ايجاد

 موضوع اين در مهم تعريف دو بنابراين، .كرد خواهد روبهرو دشواری با بانك به اقساطشان بازپرداخت

 :دارد وجود

 مجموعه يك صورتبه آنها با بايد مشترک، منافع بودن دارا دليلبه كه اشخاصي مصاديق تعيين .1

  .كرد رفتار «كل» و «واحد»

 مصون را بانك كه سطحي در كالن تعهدات و تسهيالت گونهاين جمعي و فردی سقف تعيين  .2

  4.بنمايد تمركز ريسك از

 1351 سال مصوب كشور، بانكي و پولي قانون (34) ماده «4» بند اساسبر باال، مطلب به توجه با

 ايران اسالمي جمهوری مركزی بانك چهآن از بيش باشندنمي مجاز هابانك اسالمي، شورای مجلس

 تسهيالت حقوقي، يا حقيقي اشخاص به ،نمايدمي تعيين خاص هاینامهآيين يا هادستورالعمل موجببه

 باشد،مي توجه مورد دنيا كشورهای در بيشوكم كه قانوني حكم اين وجودی فلسفه .نمايند اعطا اعتبار يا

                                                 
1. http://aiin.ir/index.php/news/8848-2015-07-07-05-59-56 

2. Large Exposure 

3. Domino Effect 

  .کالن تعهدات و التیتسه دیجد نامهنییآ یشکافکالبد . 4

 https://www.tabm.ir/NewsView.aspx?t=4&id=299 
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 سبد به بيشتر بخشيتنوع جامعه، آحاد از بيشتری تعداد به بانكي منابع تخصيص امكان از ستا عبارت

 گروهي يا شخص يك حول هابانك منابع تمركز از ناشي هایزيان رساندن حداقل به و هابانك اعتباری

 نظارت مراجع اساس، همين بر .شوندمي تلقي واحد نفعذی تعبيری به كه يكديگر با مرتبط اشخاص از

 معيني سقف و حد ،واحد نفعذی هر به ايجاد يا و اعطا قابل تعهدات و تسهيالت نمايندمي مراقبت بانكي

 بانكي ادبيات در و هستند بيشتر مشخصي حد از كه تعهداتي و تسهيالت مجموع همچنين و باشد داشته

 1.دهد تخصيص خودبه را هابانك منابع از محدودی بخش ،باشندمي كالن تعهدات و تسهيالت به موسوم

 ،هابانك هك است اين ميالدی، 2008 سال مالي هایبحران مهم هایدرس از يكي راستا همين در

 نترلك و گيریاندازه درستيبه را آنان با مرتبط یهاگروه و واحد نفعذی افراد به اعطايي تسهيالت

 2.نندكنمي

 روابط يا و رابطه به صرفاً و نيست مثبتي و منفي بار هيچگونه دارای خود یخود به واحد نفعذی

 ايران مانند بزرگي اقتصادی هایبنگاه .دارد اشاره بانكي نظام در حقوقي و حقيقي اشخاص بين خاصي

 يك بانكي نظام نظر از هستند فراوان مجموعهزير یهاشركت دارای كه هاييبنگاه تمام و مپنا خودرو،

 يرهزنج از سازنده و مثبت مفهوم يك واحد نفعذی اينجا، در اما .دهنديم يلتشك را واحد نفعذی گروه

 يقيحق افراد از ایمجموعه كه شود مطرح چالش يك عنوانبه تواندمي آنجا از واحد نفعذی است. يدتول

 در و كرده يافتدر تسهيالت شود،يم مطرح واحد نفعذی يفتعر در كه يروابط از استفاده با يحقوق يا

 موضوعي .نمايد تحميل كشور يبانك نظام به را یاعتبار یباال يسكر 3ومينوييد يرتأث واسطهبه نتيجه

 هایدستورالعمل براساس ناظر نهاد يك عنوانبه تا داشت آن بر را ايران اسالمي جمهوری یمركز بانك كه

 كالن تعهدات و يالتتسه نامهيينآ ينتدو به اقدام ،هابانك اعتباری ريسك مديريت برای بال كميته

 هابانك در يانمشتر يرسا بر یمشتر يك نكول ينوييدوم اثر از يریجلوگ یبرا یمركز بانك واقعدر .كند

 شناخت در هابانك اگر حال است. كرده مطرح تعهدات و تسهيالت نامهآيين در را واحد نفعذی از يفيتعار

 ،دارند قرار واحد نفعذی یلوا تحت كه يانمشتر از دست آن نكول صورت در نكنند، عمل موفق نفعانذی

 بازگشت عدم يجهنت در و قرارداد ينچند از نكول با قرارداد يك از نكول با بودن روروبه یجابه بانك

 واحد، نفعذی شناسايي در هابانك موفقيت عدم يعني امر، اين شد. خواهد روروبه منابع از ييباال حجم

 جانبههمه تقويت و اصالح خصوصدر را مقاومتي اقتصاد ليك هایسياست «19» و «9» بندهای تحقق

 و هافعاليت اقدامات، از جلوگيری و آن سازیسالم و اقتصاد سازیشفاف همچنين و شورك مالي نظام

 شورك اقتصاد زيرا ؛ندكمي مواجه ستكش با را غيره و ارزی تجاری، پولي، حوزه در فسادزا هایزمينه

 .باشد اقتصاد لك ستكش مفهوم به تواندمي زمينه، اين در يكبان نظام ستكش و است محوركبان

 ،IFW پيشنهادی روابط و بال ميتهك تعاريف، و لياتك نگاه از واحد نفعیذ مسئله ابتدا گزارش اين در

                                                 
 .10/5/1391 مورخ كالن، تعهدات و تسهیالت نامهآيین .1

2. PDM NETWORK Monthly Newsletter, 2014. 

3. Domino Effect 
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 و النك تعهدات و تسهيالت در آن سهم قانوني، نگاه از ايران در مسئله اين بررسي به سپس ؛شودمي بررسي

 خواهد پرداخته مختلف شرايط در نفعیذ افراد شناسايي ملزومات و شورك در واحد نفعیذ شناسايي نحوه

  .شودمي بحث شورك در واحد نفعیذ مسئله عمده هایآسيب و التكمش نيز انتها در .شد

 

 واحد نفعيذ مسئله .1

 .گيردمي قرار بررسي و بحث مورد آن شمول دامنه و واحد نفعذی ممفهو گزارش اين اول بخش در

 

   تعاريف و لياتك .1-1

 تعريف .1-1-1

 نفعیذ و 2مرتبط اشخاص مفهوم دو 1،كالن تعهدات و التيتسه با رابطه در يالمللنيب يبانك اتيادب در

 داردمي بيان مرتبط اشخاص تعريف در خود، بانكيارچوب نظارتي در چ بال كميته .شونديم مطرح 3واحد

يا وابستگي  متقابل روابط دارای يكديگر با كهافراد  از گروه يك بهرا  تسهيالتاست يك بانك  ممكن» كه

 از يكديگر با همزمان افراد اين كه دارد وجود فراوانياحتمال  كه طوریبه ،داده باشد باشندمي ابلمتق

 «واحد ريسك»به بيان ديگر، يك گروه از افراد مرتبط دارای يك  ؛شوند ناتوان تسهيالت پرداخت

 4.«باشندمي واحد نفعذی يك آنها گويي و باشندمي

 اسالمي جمهوری زیكمر كبان ،16/8/1392 مورخ نامهآيين در كالن تعهدات و تسهيالتهمچنين 

 هر برای به/ شده، ايجاد /اعطايي تعهدات و تسهيالت خالص مجموع» :گرددمي تعريف چنين ايران

 برای حد اين .باشد اعتباری مؤسسه پايه سرمايه درصد 10 معادل حداقل آن ميزان كه واحد نفعذی

 هك شخاصيا خرد تسهيالت همچنين .«باشدمي شعبه هایدارايي مجموع درصد 3 خارجي، بانك شعبه

 النك تعهدات و تسهيالت جزو برسد، النك حد به مجموع در اگر نيز شوند،مي محسوب واحد نفعیذ

 شوند.مي محسوب

 حقيقي شخص كي» :است شده بيان چنين واحد نفعیذ تعريف ،الذكرفوق نامهآيين در همچنين

 روابط از برخورداری واسطهبه هك حقوقي يا حقيقي شخص چند يا دو» يا و «مستقل طوربه حقوقي يا

 كريس معرض در را اعتباری مؤسسه توانندمي ديگری، نحو هر به يا و نترليك مالي، مديريتي، يتي،كمال

 بازپرداخت عدم به منجر و يابد تسری ديگری به بتواند آنها از يكي التكمش هك ترتيب بدين دهند، قرار

 5.«شود آنها تعهدات يا و تسهيالت موقعبه ايفای يا

                                                 
1. Large Exposure 

2. Connected Counterparties 

3. Single Counterparty 

4. Basel Committee on Banking Supervision, 2013. 
 .242553/92 شماره ،16/8/1392 مورخ ايران، اسالمي جمهوري مركزي بانك كالن، تعهدات و تسهیالت نامهآيین .5
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 . موارد مرتبط 1-1-2

 اساسبر .است وابسته واحد و تابعه واحد گردد،مي مطرح واحد نفعذی بحث در هك مفاهيمي از يكي

 بيش كه است حقوقي شخص تابعه، واحد ،1392 سال در مشابه صورتبه و 1391 سال مرتبط نامهآيين

 ديگر شخصبه متعلق غيرمستقيم يا و مستقيم طوربه ،آن رأی حق ایدار سرمايه يا و سهام درصد 50 از

 يا سهام درصد 50 حداكثر و درصد 20 حداقل كه است حقوقي شخص وابسته، واحد همچنين .است

 1.است ديگر شخص به متعلق غيرمستقيم يا و مستقيم طوربه آن، رأی حق ایدار سرمايه

 يهدفگذار. 1-1-3

 مينهك به منجر بايد مختلف، قيدهای به توجه با الن،ك تعهدات و تسهيالت ميزان لي،ك منطق به توجه با

 بايد مربوطه قيود و داریكبان نظام زكتمر كريس هدف تابع اين گردد. هدف تابع كي ردنك حداقل و

 ،لذا .شود گرفته نظر در مشابه موارد و جامعه النك شرايط تسهيالت، اعطای توان مناسب، مالي تأمين

 كبان زكتمر كريس اهشك بايد النك تعهدات و تسهيالت هاینامهآيين از اصلي هدف رسدمي نظر به

 .باشد

 

 بال تهيكم اصول در واحد نفعيذ بررسي. 2-1

 بال ميتهك در واحد نفعذي مسئله براي ضروري معيارهاي .1-2-1

 یبرا ياساس اصول» سند گانه 25 اصول در كه یبازنگر يط بال يتهكم ميالدی، 2012 سال سپتامبر در

 موضوع به سند ينا نوزدهم اصل داد. ارتقا اصل 29 به 25 از را اصول اين داشت، «يبانك مؤثر نظارت

 كه كندمي پيشنهاد ناظر مقامات به اصل اين در بال كميته .كندمي اشاره كالن تعهدات و تسهيالت

 هایمحدوديت 2،واحد نفعانذی يا نفعذی با رابطه در تعهدات و يالتتسه يزانم كردن محدود منظوربه

  :است ذيل شرحبه خالصه طوربه بال كميته منظر از اصل اين ضروری معيارهای .كنند تنظيم را احتياطي

 يك انجام برای را هاييسياست و يندهاآفر كه خواهندمي هابانك از ناظران يا مقررات قوانين، .1

 خط باالی اقالم از ناشي هایيسكر .باشند داشته بانك سطح در تمركز ريسك مهم علل از جامع بررسي

  .شوندمي محاسبه هايندآفر اين در نيز مشروط تعهدات هایريسك همچنين و ترازنامه زيرخط و

 يك و شده زمانبندی برنامه يك اساسبر بانك، ياطالعات هایسيستم كه كننديم يينتع ناظران .2

 و ييشناسا يراحتبه را يگروه و واحد نفعانیذ به كالن تعهدات و تسهيالت اعطای فعال، مديريت

  .يدنما اجماع

                                                 
 .122342/91 شماره ،10/5/1391 مورخ ايران، اسالمي جمهوري مركزي بانك كالن، تعهدات و تسهیالت نامهآيین .1

 و هستند مشترک ،تیمالک ای یمال لحاظ از که هاشرکت از یگروه ای و افراد شامل است ممکن مرتبط یتجار یهاطرف .2

 .(بال تهیکم گانه29 اصول از 19 اصل از برگرفته) باشد گرید مشابه بیترک نوع هر از ای
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 بر كه ريسك قبول قابل سقف تعيين يندهایآفر و بانك ريسك مديريت هایسياست ناظر، .3

 كاركنان با منظم ارتباط با و شتهگذا اثر سرمايه قدرت و ريسكي هایمشخصه و بانك یپذيرريسك

  .نمايدمي تعيين را ،شوديم يسرم مربوطه

 اطالعات سازیمتمركز به موظف را بانك كه آوردمي دستبه را اطالعاتي منظم طوربه ناظر، .4

 .كندمي توانمند، يبررس جهت ی،ارز تعهدات و يالتتسه ای،منطقه بخشي،

 ريسك كنندهبازتاب مقررات و قوانين ،واحد نفعانیذ به یاعتبار تعهدات و تسهيالت به توجه با .5

 ناظر توسط اختصاصي طوربه «هم به متصل نفعانیذ گروه» يك به مربوط تعهدات و تسهيالت واقعي

 .شوندمي تعريف

 نفع،ذی يك به كالن تعهدات و تسهيالت به توجه با ياطياحت صورتبه ناظران و مقررات قوانين، .6

 مربوط معامالت و مطالبات همه شامل منظور ينا یبرا تعهدات و تسهيالت .كننديم يمتنظ را يالزامات

 بايد چگونه مؤسسه ارشد يريتمد كه كنندمي تعيين ناظران .است ترازنامه خط زير و خط باالی اقالم به

 .نباشند مجاز حد از فراتر جمعي و فردی لحاظ از تا كند پايش را هامحدوديت اين

 يسكر مهم یتمركزها يرتأث كه خواهندمي هابانك از ناظران يسك،ر يريتمد اهداف منظوربه .7

 .بگيرند نظر در خود بحران آزمون هایبرنامه در را

 كالن تعهدات و تسهيالت با رابطه در نيز را ديگر معيار يك ضروری معيار 7 برعالوه كميته اين

 :كندمي مطرح

 موارد از كه هستند ملزم هابانك گروهي، يا انفرادی تجاری هایطرف اعتباری ريسك با رابطه در

 :كنند تبعيت زير

  .شود تعريف كالن تسهيالت عنوانبه بانك سرمايه درصد ده حداقل (الف

 غيربانكي خصوصي تجاری طرف به انفرادی كالن تسهيالت ميزانبعد از تعريف تسهيالت كالن،  (ب

  باشد. بانك يهسرما درصد پنجوبيست تجاری، شركای از گروهي يا

 واحد نفعيذ مورد در بال تهيكم راتييتغ نيآخر .1-2-2

 ينقوان ينتدو و يهته یبرا را چارچوبي 1،يگزارش يط بال كميته ميالدی، 2014 سال آوريل 15 در

 چارچوب ينا ينهمچن كرد. يادهپ را آن يمل صورتبه بتوان تا هكرد مشخص واحد نفعذی به مربوط

  :كندمي تأكيد نكته دو بر خالصه طوربه و شده يشنهادپ واحد نفعذی متناقض ينقوان از رهايي یبرا

 هابانك كه 2النيك تعهدات و تسهيالت با رابطه در ملي ناظران به گزارش ارائه به هابانك اجبار .1

  .هستند فعال 4واحد نفعانذی از گروهي يا و 3واحد نفعذی با ارتباط در

                                                 
1. Large Exposures Framework Standard Final 

2. Large Exposure 

3. Single Counterparties 

4. Counterparties Groups Of Connected 
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 نفعذی به كبان توسط تسهيالت قالب در 1اول جزء سرمايه از درصد 25 از بيش اعطای ممنوعيت .2

  2.واحد

 

 3مالي اطالعات چارچوب كرديرو با واحد نفعيذ ييشناسا بهبود راهكار .3-1

 مفهوم بررسي با 4،است گرفته صورت كانفورماتي خدمات شركت در سناب گروه در كه مطالعاتي طي

 با آنها نگاشت يقطر از است، شده مشخص مالي اطالعات چارچوب در كه اشخاص با اشخاص ایداده

 روابطي مربوطه، نامهآيين در مرتبط اشخاص مصاديق طورهمين و نامهيينآ در واحد نفعذی يقمصاد

 خاطربه كرد. اضافه مرتبط اشخاص و واحد نفعذی روابط هایمصداق به توانمي كه است شده پيشنهاد

 قالب در گزارش يشنهادیپ روابط به فقط يجهنت در است، واحد نفعذی حاضر يقتحق موضوع ينكها

 ایداده مفهوم با ارتباط در اشخاص بين رابطه 91 آن از قبل يول شد. خواهد پرداخته واحد نفعذی

 شامل يكپارچه و جامع اطالعاتي چارچوب كلي طوربه .شودمي بيان مالي اطالعات چارچوب در اشخاص

 همچون يالمللينب یاستانداردها یسازپياده از كه است مالي مؤسسات وكاركسب هایمدل از ایمجموعه

 صنعت در يچارچوب ينچن يطراح از ياصل هدف كند.يم يبانيپشت ... و 6اسآرافآی و 5باسل بال يا

 یفناور حوزه كارشناسان و يمال كاروكسب ينمتخصص ينب یكاربرد مشترک زبان يك يجادا ي،مال

 مفهوم یبرا 7،اشخاص با اشخاص رابطه 91 يمال اطالعات چارچوب يكل طوربه است. بوده اطالعات

  است. شده بيان روابط اين از برخي زير جدول در است. كرده ييشناسا اشخاص یاداده

 

  

                                                 
1. Tier1 Capital 

2. «Capital 1Tier» اریمع نیمهمتر یاصل هیسرما .است یاصل هیسرما ای و مرغوب هیسرما ای و اول جزء هیسرما یمعنا به 

 .دارد را ینیبشیپ رقابلیغ و یاحتمال یهاانیز جذب ییتوانا و  است بانک یمال پشتوانه دهندهنشان

3. Information Framework (IFW) 

 ،یرزاق نیحس و یمیرح محسن ،ییایریب سادات هیهان  ،IFW کردیرو با مرتبط اشخاص و واحد نفعیذ ییشناسا بهبود .4

 .1393 ماهآذر

5. Basel 

6. IFRS 

7. IP/IP 
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 اشخاص با اشخاص ياداده مفهوم روابط برخي .1 جدول

 گريد شخص طرف از اقدام 

 گريد شخص به مشاوره 

 تيصالح دييأت 

 ستفاده  دييتأ  توسط  یبندطبقه از ا

 گريد شخص

 كپارچهي نظارت و مقررات از تيتبع 

 یاهيسرما منافع یدارا 

 كنترل حق فاقد سهام یدارا 

 ازين مورد یهامهارت داشتن 

 گريد شخص ازيامت حق بودن دارا 

 گريد شخص معرف 

 ميمستقريغ تيريمد 

 گريد شخص مفسر 

 گريد شخص حسابدار 

 گريد شخص با یتجار يوابستگ 

 گريد شخص يندگينما 

 ابيارز 

 شخص كي انتصاب 

  گريد شخص با یتجار يوابستگ داشتن 

 يارتباط نقطه نياول عنوانبه شعبه 

 گريد شخص با

 گريد شخص ياصل نقش یفايا 

 گريد شخص يآت ياحتمال داريخر 

 گريد شخص هيتصف ريمد 

 گريد شخص توسط شده ثبت 

 گريد شخص ناظر 

 گريد شخص با یشاونديخو رابطه 

 گريد شخص مسئول 

 گريد شخص فروش نقطه 

 گريد شخص سهامدار 

 

 گريد شخص به منافع یواگذار 

 مجاز ركاريتعم 

 معامله ارياخت ضيتفو 

 شخص توسط كه تراست كي نفعیذ 

 شوديم تيريمد گريد

 گريد شخص یكارگزار 

 گريد شخص توسط شدن يگواه 

 گريد شخص فرزند 

 گريد شخص بيرق 

 گريد شخص از يجزئ 

 گريد شخص رمجموعهيز 

 گريد شخص با رابط 

 گريد شخص مانكاريپ 

 گريد يمال مؤسسه یكارگزار 

 گريد يمال مؤسسه يپوشش بانك 

 گريد شخص یمشتر 

 گريد شخص يرسمريغ همسر 

 گريد شخص تكفل تحت  

 اورژانس مواقع در گريد شخص رابط 

 گريد شخص به( خدمات و)كاال  فروشنده 

 گريد شخص ثروتمند یمشتر 

 گريد شخص يوص 

 گريد شخص یامهيب یادعا كنندهيگواه 

 گريد شخص یبرا يابيارز صدور 

 گريد شخص تيريمد 

 يشغل تيموقع كي اِشغال 

 گريد شخص مالك 

 گريد شخص بارهدر اطالعات هيته 

 گريد شخص نيجانش 

 گريد شخص والد 

 گريد شخص يحيترج رابط 

 گريد شخص برادر/خواهر 

 گريد شخص شده ثبت ندهينما 

 ديگر شخص)تابعه(  يفرع شركت 

 گريد شخص كارمند 

 شخص يشغل تيموقع 

 شخص كي تعهدات قبول 

 گريد شخص يمال زيربرنامه 

 عام طورهب شخص كي كيشر 

 شخص كي ضامن 

 شخص كي يسرپرست 

 شخص كي وارث 

 شخص كي یبرا اطالعات گردآورنده 

 شخص كي كاروكسب يمعرف 

 شخص كي به یگذارهيسرما مشاوره 

 شخص كي ليوك 

 محدود طورهب شخص كي كيشر 

 شخص كي یبرا فروش شعبه 

 شخص كي یبرا يابيبازار واحد 

 شخص يك عضويت 

 شخص كي يابيبازار ندهينما 

  بهادار اوراق معامالت یكارگزار 

 گريد شخص به وابسته 

 گريد شخص برخط ندهينما 

  قيطر از گريد شخخخخص با  ارتباط 

 ياجتماع شبكه

 گريرابط مجاز شخص د 

 گريد شخص يحام 

 گريد شخص همسر 

 گريشخص د نيام 
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 یاداده مفهوم روابط با مرتبط اشخاص و واحد نفعیذ یانامهيينآ يقمصاد به 1مطالعه ينا ادامه در

 هدف واقعدر .شودمي پرداخته تطبيقي طوربه ي،مال اطالعات چارچوب از برگرفته اشخاص، با اشخاص

 اشخاص و واحد نفعیذ یهابخشنامه در موجود بالفعل روابط يهكل معادل یسازمشخص ار،ك اين از

 .باشدمي اند،نشده يمعرف هابخشنامه ينا در تاكنون كه یابالقوه روابط ييشناسا ينهمچن و مرتبط

 نفعیذ روابط يقمصاد از تواندينم اشخاص با اشخاص شده يمعرف رابطه 91 يتمام كه است يهيبد

 يا و واحد نفعذی مصاديق بيانگر كه روابطي جداسازی برای نتيجه در .باشد مرتبط اشخاص يا و واحد

 انطباق هانامهآيين طريق از شده تعريف مصاديق با مجموعه اين رابطه 91 تمامي است، مرتبط اشخاص

 گردد.يم يمترس انطباق ينا با مرتبط یهانگاشت و شوديم داده

  اشخاص یاداده مفهوم در اشخاص با اشخاص روابط كليه شناسايي با و پژوهش اين ادامه در

 در شده يمعرف مرتبط اشخاص و واحد نفعیذ يقمصاد با اشخاص روابط ينب نگاشت امكان رابطه(، 91)

 گروه دو ينا ينب رابطه يينتع ينگاشت ينچن انجام از هدف شود.يم فراهم 2بانك مركزی یهانامهبخش

 ينبد باشد.يم يبانك ارشد مشاوران يمت توسط مرتبط( اشخاص و واحد نفعیذ روابط اشخاص )روابط

 مرتبط يا و معادل روابط متعدد، جلسات در گروه دو هر روابط يهكل يقدق و يمفهوم يبررس با منظور

 رابطه 91 از برخي با واحد نفعیذ يقمصاد نگاشت يجهنت ،2 جدول در ينهمچن گردد.يم مشخص

 نفعیذ روابط انواع 2 جدول اول ستون در است. شده داده يشنما يزن اشخاص یاداده مفهوم يدرون

 يشنما باشد،مي واحد نفعذی رابطه معادل كه اشخاص بين روابط مقابل ستون در و شده معرفي واحد

  است. شده داده

 

 واحد نفعانذي روابط انواع .2 جدول

 اشخاص نيب رابطه نوع واحد نفعيذ رابطه نوع فيرد

 حقوقي يا حقيقي شخص 1
 عام طورهب شخص يك شريك

 محدود طورهب شخص يك شريك

 مالكيتي روابط دارای حقوقي و حقيقي اشخاص 2

 ایسرمايه منافع دارای

 ديگر شخص فرزند

 ديگر شخص زيرمجموعه

 ديگر شخص تكفل تحت

 ديگر شخص همسر

 ديگر شخص (تابعه) فرعي شركت

 ديگر شخص مالك

 مديريتي روابط دارای حقوقي اشخاص 3
 ديگر شخص طرف از اقدام

 ديگر شخص زيرمجموعه

                                                 
 همان .1

 .باشدمي ،173772/89 شماره و 242553/92 شماره بخشنامه دو ،مركزي بانك يهابخشنامه از منظور . 2
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 اشخاص نيب رابطه نوع واحد نفعيذ رابطه نوع فيرد

 مالي روابط دارای حقوقي و حقيقي اشخاص 4

 ديگر شخص امتياز حق بودن دارا

 ديگر شخص با تجاری وابستگي

 ديگر شخص فرزند

 ديگر شخص زيرمجموعه

 ديگر شخص مشتری

 ديگر شخص تكفل تحت

 شخص يك ضامن

 ديگر شخص سهامدار

 ديگر شخص همسر

 ديگر شخص (تابعه) فرعي شركت

 ديگر شخص به (خدمات و كاال) فروشنده

 ديگر شخص مالك

 كنترلي روابط دارای حقوقي و حقيقي اشخاص 5

 ديگر شخص فرزند

 ديگر شخص زيرمجموعه

 ديگر شخص تكفل تحت

 ديگر شخص سهامدار

 ديگر شخص همسر

 ديگر شخص (تابعه) فرعي شركت

 ديگر شخص مالك

  مصاديق ساير 6

 

 يشنهادپ كالن تعهدات و يالتتسه نامهآيين در شدن اضافه یبرا را يرز بالقوه روابط يقتحق ينا 

 :دهديم

 (.باشد شخص تكفل تحت والد اگر خصوصبه) است گريد شخص والد شخص كي .1

 .است گريد شخص ياحتمال كنندهكنترل اي داريخر ندهيآ در شخص كي .2

 .است گريد شخص توسط شده ارائه خدمات و محصوالت كنندهافتيدر شخص كي .3

 .است گريد شخص فرزند شخص كي .4

 (.باشد دهيچيپ و اديز یتجار روابط يوابستگ كه یموارد در خصوص)به گريد شخص با یتجار يوابستگ .5

 ازيامت حق ،يحقوق اي يقيحق شخص كي كه یموارد )در گريد شخص ازيامت حق بودن دارا .6

 (.باشد داشته را يحقوق شخص كي

 طرف از اقدام مجوز يحقوق اي يقيحق يشخص كه یموارد )در گريد شخص طرف از اقدام .7

 (.باشد داشته یگريد يحقوق اي يقيحق شخص
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 يمشخص یاداده گاهيپا كنندهيمعرف قيتحق نيا در آمده دست به جينتا كه است ذكر به الزم *

 .ستين

 

 ايران در واحد نفعيذ بررسي .2

 .گيردمي قرار تحليل و بررسي مورد كشور بانكداری در آن به مربوط مطالب و واحد نفعذی بخش اين در
 

 ايران در هابانك جاريغير تسهيالت از واحد نفعيذ سهم .2-1

 كبان تعهدات و تسهيالت از توجهي قابل بخش خود، ماهيت به توجه با الن،ك تعهدات و تسهيالت اصوالً

 واحد نفعیذ مسئله رسدمي نظر به همچنين 1.دهدمي يلكتش را هابانك جاریغير مطالبات همچنين و

 داشت. خواهد جاریغير مطالبات از توجهي قابل سهم ايران، خاص شرايط و خود ماهيت به توجه بانيز 

 مطالبات مجموع از است، شده منتشر مركزی بانك سویاز اخيراً كه آماری برپايه راستا، همين در

 اميرمنصور گروه به مربوط تنها ريال ميليارد هزار 30 بر بالغ يمل بانك ريالي ميليارد هزار 130 جاریغير

 در كه شوديم شركت چند قالب در واحد نفعذی نفر 30 به مربوط يگرد ريال ميليارد هزار 50 و ياآر

 50 همچنين باشد؛مي عمده گروه دو اين به متعلق جاریغير مطالبات از ريال ميليارد هزار 80 مجموع

 )رضايي، دهندمي اختصاص خود به را جاریغير مطالبات از درصد 33 هم به مرتبط شركت يا گروه

 بانكي، نظام به مديونين هایبدهي تركيب برمبني كشورمان پولي مقامات اظهارات به نگاهي با (.1393

 به متعلق هايبده ينا از يتوجه قابل سهم كه يافت يمدرخواه فعلي، ناقص اطالعات به توجه با البته و

 اخذ به اقدام شخص چندين قالب در كه تعداد اين موارد، برخي در .است ارانكبده از محدودی تعداد

 شوند.مي شناخته واحد نفعیذ مصداق دهد،مي ارائه مركزی بانك كه تعاريفي طبقبر اند،كرده تسهيالت

 بدهكار واحد نفعذی 500 اسامي فهرست ،ايران اسالمي جمهوری دولت اعالم طبق ،1394 سال در

 عامل مدير همچنين 2.است شده استخراج مختلف يزمان تواتر در كشور يبانك شبكه بدحساب عمده

 3.است نفر 30 دست در بانك اين مطالبات از ريال ميليارد هزار 50 حدود كه است كرده اعالم ملي بانك

 اين جاریغير مطالبات درصد 70 است، داشته هارسانه با كه ييگوگفت يط در يزن سپه بانك عامل يرمد

 خود واحد اننفعیذ تعداد 1392 سال در نيز ملت كبان 4.است ردهك اعالم نفر 254 به محدود را بانك

 درصد 80 تا 60 حدود ي،كبان نظام لك به نگاهي با امروزه طرفي از 5.است ردهك اعالم گروه 13000 را

                                                 
 از كالن تعهدات و تسهیالت سهم رسدمي نظر به موضوع، اين در ،1392 سال در بانك چند به مربوط آمارهاي بررسي با .1

 هايپژوهش مركز به كه مركزي بانك گزارش طبقبر همچنین .باشد درصد 30 حدود در بانكي نظام در تعهدات و تسهیالت كل
 از درصد 50 باالي كالن تعهدات و تسهیالت سهم داراي 1392 سال در بانك چهار است، شده داده اسالمي شوراي مجلس

 .اندداده تشكیل را تعهدات و تسهیالت كل

2. http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=266719 

 .(الف) یخبر گاهیپا ،1393 بهشتیارد 26 . 3

4. http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930414000199 
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 رابطه با كامالً افراد ينا يعني است يحقوق يا يقيحق افراد از نفر 400 ياراخت در كشور كالن یهاوام

 1.دارند تسلط هابانك بر یقو

 

 واحد نفعيذ با مرتبط قوانين روند بررسي .2-2

 شورك يكبان نظام در النك تعهدات و تسهيالت خصوصدر مدوني ضوابط اخير سال 10 طي هر چند تنها

 رابطه اين در ،1351 سال مصوب شورك يكبان و پولي قانون در هك داشت توجه بايد اما است، شدهتدوين 

 حقوقي، يا حقيقي اشخاص به اعتبار اعطای» است: آمده چنين وركمذ قانون (34) ماده «4» بند در

 خواهد تعيين خاص هاینامهآيين يا دستورها موجببه ايران اسالمي جمهوری زیكمر كبان آنچه از بيش

  2.«است ممنوع رد،ك

 1388 سال در كشور بانكي نظام نظارتي و اعتباري پولي، هايسياست. 2-2-1

 واحد نفعذی هر به تعهدات و تسهيالت مجموع حداكثر :است آمده چنين هاسياست اين از (26) ماده در

 سال در بانك هر پايه سرمايه درصد ده غيرتوليدی واحدهای برای و درصد پانزده توليدی واحدهای برای

 و تسهيالت كاروساز از توانندمي هابانك الذكرفوق حد از بيش تعهدات و تسهيالت برای شود.مي تعيين

 از سنديكا عضو یهابانك از يك هر كه اين بر مشروط كنند، استفاده )كنسرسيومي( سنديكايي تعهدات

 و تسهيالت اعطای است بديهي .نكنند تجاوز تعهدات ايجاد و تسهيالت اعطای در ماده اين در مقرر حد

 هابانك اعتباری هایمقام از يك هر اختيارات حدود حسب فوق، مقرر حد از كمتر ميزان به تعهدات ايجاد

 نفعذی هر تعهدات و تسهيالت مجموعدر ضمن  شد. خواهد انجام هابانك داخلي نظامات چارچوب در

 بود. خواهد مركزی بانك اختيار حوزه در پايه سرمايه درصد بيست تا واحد

 1390 سال در كشور بانكي نظام نظارتي و اعتباري پولي، هايسياست. 2-2-2

 تعهدات و تسهيالت مجموع» است: آمده چنين ،20/10/1390 مصوب پولي هایسياست (17) ماده در

 پايه سرمايه درصد 5 و 15 معادل ترتيببه غيرتوليدی و توليدی واحدهای برای واحد نفعذی هر به

 موافقت كسب به منوط شده، اشاره هایسقف از خارج تسهيالت اعطای .شودمي تعيين اعتباری همؤسس

 موظفند اعتباری مؤسسات» :است آمده چنين نيز ،«1» تبصره در همچنين .«بود خواهد مركزی بانك

 10 از حقخوقي اشخخاص بخرای واحد نفعذی هر به تعهدات و تسهيالت مجموع هك نندك اتخاذ ترتيبي

 تسهيالت اعطای نكند. تجاوز ريال ميليارد 30 از حقيقي اشخاص برای و ثبتي پرداختي سرمايه برابر

 .«بود خواهد مركزی بانك مجوز به منوط فوق سقف از بيش

 

                                                 
1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941110000923 
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 رانيا در كالن تعهدات و التيتسه هاينامهنييآ. 2-2-3

 تسهيالت و اعطايي تسهيالت گروهي و فردي هايسقف» با مرتبط بخشنامه بررسي )الف

 1 1380 سال در «النك

 برای است، شده تصويب 1380 سال در هابانك النك كريس نترلك منظوربه هك بخشنامه، اين در

 و جداگانه صورتبه كبان هر برای و گرديده مقرر اعطايي تسهيالت هایسقف حقوقي و حقيقي اشخاص

 بخش از قسمتي در مثال برای .است شده گرفته نظر در مشخصي سقف هابانك ليهك برای همچنين

 هابانك ليهك توسط اعطايي تسهيالت لك جمع حال، هر به» است: آمده چنين بخشنامه اين «الف»

 (9) نه از تواندنمي ،بند( اين در شده اشاره ضوابط رعايت )با حقيقي شخص هر به (كبان آن )شامل

 اعطايي تسهيالتخ  تبصره» است: آمده چنين نيز آن بعد تبصره در همچنين .«نمايد تجاوز ريال ميليارد

 .«گرددمي منظور شخص آن به اعطايي تسهيالت جزء نيز حقيقي شخص فلكت تحت فرزندان و همسر به

 :هك داردمي بيان حقوقي اشخاص مورد در بخشنامه اين از «ب» بخش چهارم بند در همچنين

 نود از تواندنمي نيز حقوقي شخص هر به (كبان آن )شامل هابانك ليهك يياعطا تسهيالت لك جمع»

 مرتبط هایبخشنامه اولين از يكي عنوانبه را بخشنامه اين توانمي مجموع در .«نمايد تجاوز ريال ميليارد

 دانست. واحد نفعذی مسئله و النك تعهدات و تسهيالت با

 13822 سال الن،ك تعهدات و تسهيالت نامهآيينبررسي  (ب

 را یانامهآيين ی،اعتبار يسكر كنترل جهت هابانك به كمك یبرا ايران اسالمي جمهوری یمركز بانك

 آمده چنين نامهآيين اين در كرد. منتشر تبصره 6 و ماده 7 در كالن تعهدات و يالتتسه عنوان تحت

 واحد نفعذی هر به مربوط تعهدات و تسهيالت مانده مجموع الن،ك تعهدات و تسهيالت از منظور» :است

 پايه سرمايه درصد 5 و اعتباری اتمؤسس و غيردولتي یهابانك در پايه سرمايه درصد 10 از كه باشدمي

  .«كندمي تجاوز دولتي یهابانك در

 حقيقي اشخاص واحد، نفعذی از منظور» است: آمده چنين واحد نفعیذ تعريف در نامهآيين اين در

 التكمش هك طوریهب باشند،مي ارتباط در هم با نحوی به مديريتي و مالي نظر از كه هستند حقوقي يا

 ذيل موارد .آورد فراهم را اعضا ساير بازپرداخت در احتمالي التكمش بروز موجبات تواندمي كهري مالي

 :است حقوقي و حقيقي شخص چند يا دو بين ارتباط وجود دهندهنشان هك است مصاديقي جملهاز

  .آنها فلكت تحت افراد و همسر و حقيقي اشخاص .1

 افراد و همسر )شامل حقيقي شخص كي به متعلق آنان سهام درصد 50 حداقل هك هاييشركت .2

 ضوابط مشمول گذاریسرمايه یهاشركت به متعلق یهاشركت .است حقوقي شخص يا (وی تكفل تحت

                                                 
 اعتباري كمیسیون كالن، تسهیالت و اعطايي تسهیالت گروهي و فردي هايسقف مورد در ،28/3/1380 مورخ بخشنامه 1.

 .ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك
 اداره اعتباري سساتؤم و هابانك بر نظارت كل مديريت كالن، تعهدات و تسهیالت نامهآيین ،29/11/1382 مورخ نامهآيین . 2

 .ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك ،بانكي مقررات و مطالعات
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  .شوندنمي بند اين

 دارند سهام يكديگر در غيرمستقيم يا مستقيم صورتبه درصد 50 از بيش كه ييهاشركت گروه .3

  .باشد مشترک آنها مديره تئهي اعضای اكثر يا و

 جهت را ديگری مصاديق ر،كالذفوق موارد برعالوه تواندمي اعتباری مؤسسه يا كبانخ  تبصره

 .بگيرد درنظر واحد نفعذی ييشناسا

 سرمايه درصد 20 از نبايد واحد نفعذی هر به تعهدات و تسهيالت مجموع ثركحدا ،نامهآيين اين در

 تسهيالت مجموع ثركحدا همچنين .نمايد تجاوز (غيردولتي يا دولتي) اعتباری همؤسس يا كبان هر پايه

 درصد 50 از هكاين بر مشروط باشد،مي پايه سرمايه برابر 8 اعتباری همؤسس يا كبان هر النك تعهدات و

 .ننمايد تجاوز غيردولتي و دولتي تعهدات و تسهيالت لك

 13881 سال در ،(1382) النك تعهدات و تسهيالت نامهآيين از« 1-3» بند اصالحيه بررسي (ج

 1388 سال خرداد در يدیجد بخشنامه يط ،1382 سال نامهيينآ از واحد( نفعیذ يف)تعر« 1-3» بند

 مورد تریگسترده صورتبه تعريف اين جهت، اين از گرديد. ابالغ هابانك به و شد ييراتيتغ دستخوش

 نفعیذ روابط تعريف، اين در است. گرفته قرار مجزا تعريف مورد آن هایبخش انواع و گرفته قرار بحث

 برای هك است؛ شده تقسيم مصاديق ساير و مالي مديريتي، يتي،كمال روابط اصلي بخش چهار به واحد

 ت،كشر نترلك توان تي،كشر گروه از تعاريفي اصالحيه، اين ادامه در است. گرديده ركذ مواردی كي هر

  است. شده ارائه تابعه تكشر و مالحظه قابل نفوذ

 يالتهتس از متفاوت تعاريف اجرا، ضمانت نبود ؛است بوده التكمش برخي دارای نامهآيين اين البته

 با مرتبط وثايق و كريس به توجه عدم ،هابانك بودن دولتيغير يا دولتي حسببر النك تعهدات و

 موارد اين از واحد نفعذی مصاديق و داخلي نترلك دقيق تبيين عدم و الن،ك تعهدات و تسهيالت

 2.باشدمي

  3 1392  و 1391 سال در النك تعهدات و تسهيالت نامهآيين اصالحيه بررسي (د

 ماهمرداد در آن جديد نسخه و بوده همراه تغييراتي با ،1391 سال در النك تعهدات و تسهيالت نامهآيين

 نامهآيين صرفاً و شده منسوخ آن با مرتبط قبلي موارد تمام نامهآيين اين در .شد ابالغ هابانك به 1391

 شامل ،تهيه شده است شورهاك برخي مقررات بررسي با هك نامهآيين اين بود. خواهد اجرا قابل وركمذ

  4.باشدمي اصالحات برخي

 .داد قرار بررسي مورد را مربوطه مختلف هایبخش ،كيكتف به و مفصل طوربه نامهآيين اين .1

                                                 
 نظارت کل مديريت كالن، تعهدات و تسهیالت نامهآيین از «1-3» بند اصالح واحد، نفعذي تعريف ،13/4/1388 مورخ بخشنامه .1

 .ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك ،بانکي مقررات و مطالعات اداره ،اعتباري مؤسسات و هابانک بر
 .1392 آبادي،غني .2
 مقررات، كل مديريت كالن، تعهدات و تسهیالت نامهآيین ،16/8/1392 مورخ نامهآيین  همچنین و ،10/5/1391 مورخ نامهآيین .3

 ايران. اسالمي جمهوري مركزي بانك بانكي، مقررات و مطالعات اداره پولشويي با مبارزه و بانكي مجوزهاي

 .1392 آبادي،غني .4



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

15 

 .گرديد استفاده «اندوخته و سرمايه مجموع» از «پايه سرمايه» شاخص جایبه .2

 حدود به نسبت النك تعهدات و تسهيالت و گرديده لحاظ تعهدات و تسهيالت كريس درجه .3

 .است گرديده امستثن آنها، كريس درجه با متناسب مقرر

 .هابانك يتكمال نوع از نظر قطع النك تعهدات و تسهيالت از سانكي تعريف ارائه .4

 در آن نسخه آخرين داشت، اعمال نامهآيين اين بر مركزی بانك كه تغييراتي آخرين طيدر نهايت 

 اين ابتدای در است؛ شده انجام عمده تغيير چند نسخه اين در .يدگرد ابالغ 1هابانك به 1392 ماهآبان

 ايجاد/اعطا سقف افزايش منظوربه جديد، اصالحيه در :است شده بيان چنين تغييرات اين نامهآيين

 يافته تغيير «پايه سرمايه» مبنای به كالن تعهدات و تسهيالت محاسبه مبنای تعهدات، و تسهيالت

 5 از كالن تعهدات و تسهيالت جمعي سقف ،هابانك اعتباری ظرفيت ارتقای هدف با همچنين 2.است

 اصالحي، موارد از ديگر يكي .است نموده پيدا افزايش پايه سرمايه برابر 8 به اندوخته و سرمايه برابر

 بدون كه باشدمي سرمايه كفايت نامهآيين مطابق تعهدات مورد در تبديل ضرايب مجدد يافتن امكان

 منظوربه اين، برعالوه گذاشت، خواهد كشور بانكي شبكه اعتباری ظرفيت افزايش بر مثبتي آثار شك

 ابهامات برخي خارجي، مشابه منابع نيز و ملي توسعه صندوق منابع از خصوصي بخش استفاده تسهيل

 منابع محل از اعطايي تسهيالت» و «ملي توسعه صندوق محل از تسهيالت» ثبت نحوه مورد در موجود

  3.است گرديده مرتفع هابانك مالي هایصورت در «...( و ريفاينانس و )فاينانس خارجي

 1394 و 1392 سال در هاشركت به تسهيالت برخي ياستثنا ـ(ه

 یهاپروژه شامل كشور ينفت و يصنعت پروژه 4 اعتبار، و پول یشورا ،1392 سال ماهدی 3 تاريخ در

 يترعا از را آذر يدانم و يندارخو يدانم توسعه طرح ي،جنوب پارس 13 و 17 ،18 یفازها با مرتبط

 زیكمر كبان ،1392 سال اسفندماه 22 تاريخ در 4.كرد امستثن كالن تعهدات و يالتتسه نامهيينآ ضوابط

 دولتي، مؤسسات به مربوط ايجادشده/اعطايي تعهخدات و تسخهيالت هك گرفت تصميم ایبخشنامه طي

 امستثن 1392 سال النك تعهدات و تسهيالت نامهآيين شمول از را دولتي یهاشركت و دولت به وابسته

  5.ندك

 برخي مالي، تأمين تسهيل هدف با ،15/1/1394 مورخ بخشنامه در اعتبار، و پول شورای همچنين

                                                 
 مسئله اين علت .است شده استثنا آن از الحسنهقرض هايبانك و بوده دولتيغیر و دولتي هايبانك به خطاب نامهآيین اين .1

 موضوع از منطقا   و پردازندمي الحسنهقرض خرد هايوام پرداخت به معیني سقف تا الحسنهقرض هايبانك كه است اين هم
  .باشندمي خارج بخشنامه اين

 + شده پرداخت هیسرما :شامل یاصل هیسرما .یلیتکم هیسرما و یاصل هیسرما مجموع :از عبارتند هابانک در هیپا هیسرما .2

 + سهام صرف (+بانک به متعلق سهام و ثابت یهایداراي یابیارز دیتجد اندوخته ياستثنابه) هااندوخته ریسا +یقانون اندوخته
 مطالبات ريذخا شامل نیز  یلیتکم هیسرما (.شود کسر یاصل هیسرما از مبلغ ستیبایم انیز صورت در است یهیبد) انباشته سود

  .باشدمي سهام یابیارز دیتجد از یناش اندوخته + ثابت یهایداراي یابیارز دیتجد اندوخته + (عام) الوصولمشکوک

http://account20.blogfa.com/cat-1.aspx?p=2 

 مراحل اين گزارش اين در لزوما   است، گرديده مطرح نامهآيین اين براي كه اصالحي مراحل مورد در كه است ذكر به الزم .3

 .گرديد خواهد ارائه خودبه مربوط قسمت در نگارنده نقدهاي و نشده، تلقي مثبت

  (اقتصاد یایدن روزنامه در منتشره) بخشنامه کی راتییتغ ریس بر یمرور .4

http://rahbarcbbanker.ir/Show.php?SID=124 

 یهاشرکت و دولت به وابسته ،یدولت مؤسسات شدن امستثن ;22/12/1392 مورخ 377466/92 شماره بخشنامه - 28 .5

 .ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك سايت کالن، تعهدات و التیتسه نامهنییآ مفاد شمول از یدولت
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 تعهدات و تسهيالت نامهآيين استناد به كه اقتصادی بزرگ مؤسسات و نهادها زيرمجموعه یهاشركت از

 اندبوده خود بين متقابلي معنادار همبستگي فاقد اما شدند،مي محسوب واحد نفعذی مصاديق از كالن

 یهاشركت شدن امستثن با» :است آمده چنين مربوطه نامهآيين در است. ردهك امستثن نامهآيين اين از را

 و اجتماعي تأمين سازمان اسالمي، انقالب مستضعفان بنياد اقتصادی؛ بزرگ هایمجموعه و نهادها ذيل

 يك هر كه اين به مشروط واحد نفعذی به مربوط ضوابط رعايت از )ره( امام حضرت فرمان اجرايي ستاد

 يك عنوانبه باشند،مي آنها تابعه واسطه بدون و مستقيماً كه آنها زيرمجموعه اقتصادی هایهلدينگ از

  .«شودمي موافقت گردند، منظور واحد نفعذی

 زيكمر كبان ابالغي هاينامهآيين تغييرات سير شناسيآسيب (و

 موارد با همراه و زياد نبايد تغييرات اين اما شود. ارزيابي مثبت تواندمي ،نامهآيين كي انسجام و ميلكت

 .است كريس افزايش یامعن به النك تعهدات و تسهيالت نامهآيين در استثنا شود. انجام فراوان یاستثنا

 واحد نفعیذ بخشنامه يارهایمع براساس يكديگر با (ج و ب الف،) شركت سه كنيميم فرض مثال برای

 را خود پايه سرمايه درصد 20 بايد بانك مشتری، بر تمركز ريسك از پيشگيری برای شوند. محسوب

 تسهيالت شركت سه به مجموع در بود خواهد مجاز بانك كه است مقداری عدد اين .كند محاسبه

 شركت دو و مادر شركت (الف) شركت شود فرض اگر حال .كند ايجاد تعهد آنها برای يا كرده پرداخت

 به هاشركت از يك هر برای واحد، نفعذی مصاديق از آنها كردن امستثن صورت در باشند، آن تابعه ديگر

 تعهد بانك برای يا دريافت تسهيالت بانك پايه سرمايه درصد 20تا كه شودمي فراهم فرصت اين تنهايي

 تسری و هاشركت از يكي برای مشكل بروز صورت در ترتيب، اين به كه شودمي مالحظه .كند ايجاد

 از باالتری حجم با بانك تسهيالت، بازپرداخت برای آنها ناتواني نتيجه در و ديگر یهاشركت به مشكل

 چند اين زمينه در .يابدمي افزايش بانك اعتباری ريسك ديگر عبارتبه شده و مواجه جاریغير مطالبات

 :شودمي مطرح نقد

 از ناشي تمركز ريسك مورد در بال یبانكدار بر نظارت يتهكم اصول و موضوع ياتادب در .1

 نهاد يا غيردولتي دولتي، نظر از هابانك مقابل طرف یهاشركت بين تفاوتي كالن، تعهدات و تسهيالت

 .شود برخورد يكسان ایرويه با هاشركت اين همه با بايد رو،ايناز .ندارد وجود بودن دولتيغير عمومي

 سال نامهآيين 1.است الملليينب یاستانداردها با شكاف يجادا اخير، هایبخشنامه به ايراد، اولين بنابراين،

 مجموع سقف ردنك برابر 8 مبنای همچنين و پايه سرمايه به محاسبه مبنای تغيير و زیكمر كبان 1392

 از هدف اوالً هك چرا 2.شد خواهد جاریغير مطالبات افزايش به منجر نظر اين از قطعاً الن،ك تسهيالت

                                                 
  :آدرس ،(اقتصاد یایدن روزنامه در منتشره) بخشنامه کی راتییتغ ریس بر یمرور .1
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 سقف نییتع اریمع بازل، یبانکدار بر نظارت تهیکم توسط ،2013 سال در ،یمال یهابحران لیدلبه نامه،آيین اين خالفبر .2

 نیشتریب از که هیسرما از بخش آن يا و ،Eligible Capital) طیشرا واجد هیسرما به هیپا هیسرما از کالن تعهدات و التیتسه

 .است يافته رییتغ است، پايه سرمايه از كمتر حتي كه (است برخوردار هاانیز جذب یبرا تیقابل
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 بخش هكاين به توجه با و است بوده كبان كريس اهشك اصوالً الن،ك تعهدات و تسهيالت نامهآيين ارائه

 ردنك استثنا لذا 1،دهدمي تشكيل دولت از هابانك مطالبات را هابانك جاریغير مطالبات از توجهي قابل

 به منجر واحد، نفعذی مسئله و النك تعهدات و تسهيالت نامهآيين شمول از دولتي یهاشركت برخي

 هك شود توجه تهكن اين بايد به باال، مطالب اساسبر .شد خواهد جاریغير تعهدات و تسهيالت افزايش

 20 سقف تا حداكثر و است شده تبديل اول جزء سرمايه به پايه سرمايه بال كميته پيشنهاد طبقبر

 شود. داده يالتتسه نفعیذ گروه هر به يدبا مؤسسه ثابت يهسرما درصد

 تسهيالت ارائه در توزيعي عدالت بحث گردد، رعايت بخشنامه اين در بايد هك اتيكن از يكي .2

 جهت در تسهيالت اين از بتواند دولتي بخش با همگام خصوصي بخش حداقل هك طوریبه .است النك

 هك عمومي يا و دولتي یهاشركت هكاين به توجه با متأسفانه اما .گردد مندبهره مناسب گذاریسرمايه

 هایاستثنا و تغييرات لذا هستند، برخوردار زيادی تابعه و وابسته یهاشركت تعداد از اندشده استثنا

 .شد خواهد دولتي و خصوصي بخش بين در يكبان منابع توزيع در عدالت عدم به منجر وركمذ

 و تسهيالت نامهآيين از دولت، به وابسته نهادهای و يردولتيغ يعموم یهانهاد شدن امستثن .3

 ،هاشركت اين زياد تعداد به توجه با ،النك تعهدات و تسهيالت متقاضيان افزايش بر افزون الن،ك تعهدات

 به توجه با تسهيالت اين افزايش و شد خواهد نيز النك تعهدات و تسهيالت تصاعدی افزايش به منجر

 جهت اين از را زكتمر كريس قطعاً ديگر،كي به نهادها اين از كي هر تابعه فراوان یهاشركت وابستگي

  2.داد خواهد افزايش

 هایهزينه افزايش به منجر و برده بين از را قانوني ثبات مقررات، و قوانين رركم تغيير اصوالً .4

 خواهد قوانين، بعدی تغييرات برمبتنيي انتظارات مختلف آثارمنجر به  همچنين و شده سيستم در تطبيق

 خواهد يكبان ساختارهای و افزارنرم يطراح يا يدخر مستلزم يمقررات ينچن سازیيادهپ مثال برای شد.

 و نامهيينآ يتموضوع اصوالً مرتبط، اتمؤسس و نهادها از حجم اين ردنك امستثن ديگر جهت از بود.

 عدم عمالً و مرتبط عوامل سردرگمي به منجر نهايت در موارد اين لذا ،برديم سؤال  يرز را آن ياثربخش

  3.شد خواهد بخشنامه اين یآارك تأثير

قانون اساسي،  وچهارمچهل اصل های كليسياست ،ی كشوراقتصاد ليك هایسياست از يكي .5

 رقابت توان و رشد افزايش و ييآارك ارتقای هدف با خصوصي، بخش دست به اقتصاد سپردن برمبني

 مقاومتي اقتصاد ليك هایسياست «9» بند تحقق باعث شورك فعلي شرايط در اصل اين .باشدمي داخلي،

                                                 
  :آدرس ،(اقتصاد یایدن روزنامه در منتشره) بخشنامه کی راتییتغ ریس بر یمرور .1
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 بايد منطقا   را بحث اين اوال   اما .شودمي پوشانده دولت، وسیلههب موارد بسیاري در ريسك اين كه گردد بیان است ممكن .2

 حجم ثانیا   و بود خواهد تضاد در اقتصاد در دولت كاركرد با اصوال   موارد اين در دولت ورود كه چرا كرد، بیان موضوع اين از فارغ
 چه اساسبر ستین مشخص و است توجه قابل هابانک یجارریغ مطالبات مجموع در هایدولت نشده پرداخت مطالبات
 پنجم و چهارم برنامه نیقوان روح با یاهیرو نیچن اعمال اينكه بر عالوه .است شده انجام یریگمیتصم نیا یکارشناس پشتوانه

 .دارد قرار تعارض در یخصوص بخش قیتشو و تیحما در

 .(اقتصاد یایدن روزنامه در منتشره) بخشنامه کی راتییتغ ریس بر یمرور .3
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 مسئله اين مقاومتي، اقتصاد به كمك در هابانك نقش اهميت به توجه با و جهت اين از .گرددمينيز 

 اخير، هایسال در بحث مورد نامهآيين رركم تغييرات با متأسفانه اما .داشت خواهد را چندان دو اهميتي

 با دولتي بخش به يكبان منابع هدايت ،های كلي اقتصاد مقاومتياصل و همچنين سياستاين  خالفبر

 برعالوه شوند،مي متریك جاریغير تسهيالت به منجر دولتي حمايت علتبه هاشركت اين هك توجيه اين

 اين ييآاركنا هایهزينه پرداخت به منجر خصوصي، بخش نقش مستقيم اهشك و دولت نقش افزايش

 نهايتاً مسئله اين و گرددمي اقتصاد در دولت دوچندان مداخله ديگر عبارتبه و دولت جيب از ،هاشركت

 .شد خواهد مولد توليد عدم و اقتصادی هایبخش تمامي در پايدار رشد اهشك به

 به منجر نهايتدر و يكبان سيستم هایسياست بهبود به منجر دولت، از زیكمر كبان استقالل .6

 1.است اصل اين مخالف دولتي هایسازمان بودجه تأمين منبع به هابانك تبديل اما .گرددمي پايدار رشد

 اعتبار و پول شورای دولتي ساختار مركزی، بانك استقالل عدم نامه،آيين اين فراوان تغييرات ،متأسفانه

 زيان به بانك آن كه شده موجب مركزی بانك نظارتي و پولي گذاریسياست وظايف تداخل نيز و

 كند؛ يپوشچشم خود نظارتي وظايف از دولت، اقتصادی مشكالت رفع جهت در و پولي هایسياست

 شود،مي ريسك افزايش به منجر كه مقرراتي در ناموجه تغييرات اعمال به توانمي موارد اين جملهاز

 2.ردك اشاره

 3مرتبط اشخاص نامهآيين. 4-2-2

 واحد نفعذی مسئله و النك تعهدات و تسهيالت به مربوط بحث ذيل را نامهآيين ايننتوان  هرچند شايد

 مراحل در هك نامهآيين اين بود. خواهد مفيد ،کمشتر مسائل برخي علتبه آن بررسي اما ،داد قرار

 ترجيحي مالي تأمين منبع به اعتباری مؤسسه كي تبديل از جلوگيری منظوربه است، شده اصالح مختلف

 حقيقي اشخاص مرتبط، اشخاص از منظور نامهآيين اين در است. شده تدوين آن با مرتبط اشخاص برای

 توانندمي نظارتي و مديريتي يتي،كمال شخصي، روابط داشتن نظير انحا از نحوی به هك هستند حقوقي و

 قابل نفوذ يا و نموده نترلك اعمال اعتباری مؤسسات هایگيریتصميم بر مستقيمغير يا مستقيم طوربه

 خود ترجيحي مالي تأمين منبع به تبديل را اعتباری مؤسسات هك ایگونهبه باشند، داشته ایمالحظه

 نامهآيين اين در .گيرد قرار وركمذ اشخاص منافع الشعاعتحت اعتباری، مؤسسه منافع ترتيب بدين و كرده

 هك است شده بيان جمعي، محدوديت در است. شده گرفته نظر در جمع برای و افراد برای محدوديت دو

                                                 
 همانگونه نامه،آيین اين از هاشركت اين شدن امستثن صورت در حتي رسدمي نظر به ها،بانك در ريسك مديريت اساسبر .1

 تسهیالت با ارتباط در بانك اين ريسك مديريت نبايد است، شده واقع اشاره مورد نیز كشورها برخي قانون در مسئله اين كه

 .(BANK NEGARA MALAYSIA, 2013) گردد واقع مغفول مذكور هايشركت

  :آدرس ،(اقتصاد یایدن روزنامه در منتشره) بخشنامه کی راتییتغ ریس بر یمرور .2
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 با مبارزه و بانكي مجوزهاي مقررات، كل مديريت مرتبط، اشخاص تعهدات و تسهیالت نامهآيین ،5/8/1394 مورخ نامهآيین .3

 ايران. اسالمي جمهوري مركزي بانك بانكي، مقررات و مطالعات اداره پولشويي
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 اعتباری مؤسسه پايه سرمايه درصد 40 از نبايد مرتبط اشخاص به تعهدات و تسهيالت خالص مجموع

 1 ند.ك تجاوز

 برخي هك است اين النك تعهدات و تسهيالت بحث با نامهآيين اين با مرتبط مسائل از يكي

 نامهآيين دو هر با مطابق بايد جهت اين از و گيرند؛مي قرار نامهآيين دو هر مشمول هاشركت

 تسهيالت حجم به نسبت را باالتري محدوديت هابخشنامه از يكي هك صورتي در و گردد رفتار

 .قرار گيرد نظرمد بخشنامه آن باشد، گرفته نظر در

 

  كشور در واحد نفعيذ ييشناسا نحوه .2-3

 بازدهي اعتباری، ريسك تمركز از جلوگيری معوق، مطالبات ايجاد از ممانعتهمانطور كه بيان شد 

های نامههمانگونه كه در آيين را مصارف مديريت چالش به مربوط هایشاخص بهبود و هادارايي مطلوب

 با 2.كرد ذكر واحد نفعذی اطالعات تجميع فوايد از توانميمربوطه نيز مورد توجه قرار گرفته است، 

 تكفل، تحت افراد اطالعات هويتي، اطالعات هستند موظف هابانك واحد، نفعذی هاینامهآيين به توجه

 اطالعات (،هاآن سهام ميزان )مانند سهامداران اطالعات تغييرات، آگهي آخرين ،هاشركت ثبتي اطالعات

 )شامل ضامنين اطالعات و حقوقي و حقيقي گيرندگانتسهيالت وثايق اطالعات مديره، هيئت اعضای

  .كنند تجميع نفعذی یهاگروه شناسايي برای را (ضمانت ميزان و هويتي اطالعات

 در .اندهرفت واحد نفعذی سامانه یاندازراه سراغ به كشور در ،1390 سال از پيشتاز یهابانك برخي

 ايجاد برای هابانك .اندنموده اقدام سامانه ينا از استفاده و سفارش سراغ به نيزها بانك يرسا بعد، مرحله

 افزارینرم یهاشركت از و كرده سپاریبرون را افزارنرم طراحي اينكه يا خود، اعتباری ريسك كنترل بستر

  اند.نموده نفعانیذ ييشناسا به اقدام يسازمان درون صورتبه ينكها يا و اندگرفته كمك

 ارسال به اقدام هستند، واحد نفعذی سامانه دارای كه كشور یهابانك از بعضي حاضر حال در

 ارسال به ملزم را هابانك مركزی بانك .كنندمي مركزی بانك به واحد نفعذی سامانه هایگزارش اطالعات

 اتمام از بعد هفته يك ظرف دارند فرصت هابانك و است كرده انهيماه صورتبه واحد نفعذی گزارشات

 جهت هابانك كه هاييداده و اطالعاتي بانك .كنند ارسال مركزی بانك برای را واحد نفعذی گزارش ماه،

 موجود هایساختزير به توجه با بانكي هر و است متفاوت گيرندمي بهره آن از واحد نفعذی شناسايي

 كشور، یهابانك از بعضي در .گيردمي بهره آن از تعهدات و تسهيالت و مشتريان اطالعات ثبت در

 از يا معموالً كه هابانك قبيل اين در .است گشته تجميع متمركز سامانه وسيلهبه مشتريان اطالعات

 سامانه اندازیراه جهت را هاييگذاریسرمايه اينكه يا و است نگذشته زيادی زمان آنها تأسيس قدمت

 تعاريفي طبق مشتريان هایداده و شده متصل متمركز سامانه به واحد نفعذی سامانه اند،كرده متمركز

                                                 
 .1394 ،ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك مرتبط، اشخاص تعهدات و تسهیالت نامهآيین .1

 .16 ص ،1392 ملت، پرتو نشريه 2.
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 گيرد.مي قرار كاویداده مورد است، داده واحد نفعذی از مركزی بانك كه

 مشتريان اطالعات نيستند، متمركزی اطالعاتي سامانه دارای كه نيز كشور یهابانك از بعضي در اما

 شده آوریجمع ... و ضمانتنامه ريالي، ارزی، هایسامانه مانند ،كبان آن اطالعاتي موجود هایسامانه از

 هابانك از بعضي در متمركز سامانه وجود عدم .شودمي انجام اطالعات اين اساسبر كاویداده فرآيند و

 مشتری اطالعات وجود علتبه ،مرتبط افزارهاینرم از استفاده با را واحد نفعذی شناسايي تواندمي

 و مشتريان اطالعات كردن وارد در انساني اشتباهات احتمال و مختلف هایسامانه در ایجزيره صورتبه

 مشكل با ها،سامانه تمام در (ملي )كد فرد به منحصر كد با مشتری يك شناسايي عدم احتمال نتيجه در

 .سازد مواجه

 وجود هابانك در واحد نفعیذ سامانه با رابطه در كه ياساس مشكل مذكور، مشكالت از نظرصرف

 يبانك يستمس داخل واحد نفعانیذ مذكور افزارنرم از استفاده با توانندمي فقط هابانك كه است اين دارد

 را خود يانمشتر يمال و يكنترل يريتي،مد يتي،مالك روابط كه بود ندهنخوا قادر و كرده ييشناسا را خود

 حجم بتوانند هابانك اگر كه دارد اهميت جهت آن از موضوع اين كنند. ييشناسا يبانك نظام كل در

 براساس تواننديم كنند، محاسبه يبانك يستمس كل در واحد نفعذی قالب در را خود یمشتر تعهدات

 بازگشت تا كرده يالتتسه یاعطا به اقدام آن مشابه موارد ساير و وثايق مالي، وضعيت مشتری، ريسك

  .يندنما ينيبيشپ را خود منابع

 واحد نفعذي هايسامانه با آشنايي .1-2-3

 اهداف همان ها،سامانه اين اهداف است. شده طراحي واحد نفعذی شناسايي برای مختلفي هایسامانه

 نونكاهم باشد.مي كريس مديريت همان عمده صورتبه يعني ،مقررات و قوانين و هاسامانه ديگر ليك

 برخي هستند؛ هاسامانه اين مشتريان از تجارت و قوامين پارسيان، ملت، هایكبان جملهاز هابانك برخي

 مختصر صورتبه بخش اين در 1.باشندمي هاسامانه اين از استفاده دنبال به انصار كبان همانند نيز هابانك

 را هاسامانه اين مهم هایبخش و اناتكام 2.شودمي بررسي هاسامانه اين برخي امكانات و كاركردهای

  3:برشمرد چنين اجمالي صورتبه توانمي

 ،مشتريان ميان شده تعريف پايه روابط مختلف انواع مديريت .1

 ،آن به مربوط بخشنامه ضوابط اساسبر مرتبط اشخاص مديريت .2

 ،داده سطح نواقص و موجود یهاگروه ها،رابطه مورد در هوشمند هایپيشنهاد .3

 ،كبان جاری وضعيت برمبتني گزارشات توليد .4

 ،شعب و ستاد در توسعه قابليت .5

                                                 
 http://www.hooshodanesh.com/News/56 :منبع انصار بانك در واحد نفعیذ سیستم معرفي .1

 http://hooshodanesh.com/Products/5 ر.ك: مثال براي .2

 و الكترونیك بانكداري انهیسال همايش پنجمین حاشیه در ها،شركت برخي عملكرد نمايشگاه از شده استفاده اطالعات .3

 .پرداخت هاينظام
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 ،هاشركت ثبت و احوال ثبت نظير سازمانيبرون هایسامانه ساير با تعامل انكام .6

 ،)حقوقي( ملي شناسه - )حقيقي( ملي دك اساسبر حقوقي و حقيقي اشخاص سازیسانكي .7

 ،حقوقي و حقيقي اشخاص جستجوی .8

 ،قرارداد ريز به و سرجمع صورتبه مستقيمغير و مستقيم تعهدات ها،بدهي نمايش .9

 ،گزارش قالب در تعهدات و هابدهي مانده و نفعذی گروه یهاشركت نمايش .10

  :پردازش براساس نفعذی یهاگروه يلكتش .11

 حقوقي و حقيقي سهامداران -

  مديره هيئت اعضای -

 (وی فلكت تحت اشخاص و همسر با حقيقي )شخص فلكت تحت افراد -

 تعهدات و تسهيالت ضامنين -

 ...) و هانسرسيومك ،مالحظه قابل نفوذ )نظير كبان توسط شده ارائه یاكات قابل هایداده ساير -

 هاسامانه جانبي اناتكام برخي ●

 :از عبارتند هاسامانه اين جانبي امكانات برخي

 گراف صورتبه واحد نفعذی اشخاص ارتباط ميزان و نحوه نمايش .1

 نمايش حال در گزارش طريق از مرتبط اطالعات به دسترسي قابليت .2

 اربرانك دسترسي مديريت و باال امنيت .3

 2تلفن همراه 1هایبرنامه از استفاده با واحد نفعذی استعالم دريافت .4

  واحد نفعيذ ييشناسا ازين مورد يهاداده .2-2-3

 در مذكور حاالت از هريك برای مشتريان، مالي و كنترلي مديريتي، مالكيتي، روابط شناسايي منظوربه

 اجمالي مرور ضمن ادامه در .است نياز متفاوتي اطالعاتي اقالم به كالن، تعهدات و تسهيالت نامهآيين

 بررسي مورد را آن یاحصا و شناسايي جهت نياز مورد اطالعاتي اقالم مذكور نامهآيين در موجود روابط

 :داد خواهيم قرار

 مستقل طوربه حقوقي يا حقيقي شخص .1

 :شامل مالكيتي روابط دارای حقوقي و حقيقي اشخاص .2

 :تابعه یواحدها با یو تكفل تحت افراد و همسر اتفاق به يقيحق يشخص .2-1

 شود فراهم اشخاص (تكفل تحت افراد و )همسر بستگان شناسايي امكان. 

 تعهدات و تسهيالت نامهآيين تعاريف طبق اشخاص وابسته و تابعه واحدهای شناسايي امكان 

 .شود فراهم (حقوقي اشخاص سهامداران شناسايي امكان ديگر عبارتبه) كالن

                                                 
1. Application 

2. Android, ios 
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 :آن وابسته و تابعه یواحدها با يحقوق يشخص .2-2

 تعهدات و تسهيالت نامهآيين تعاريف طبق اشخاص وابسته و تابعه واحدهای شناسايي امكان 

 .شود فراهم (حقوقي اشخاص ناسهامدار شناسايي امكان ديگر عبارتبه) كالن

 درصد حاصلضرب ينكها بر مشروط يحقوق يا يقيحق شخص يك وابسته يا و تابعه یواحدها .2-3

 :باشد درصد 20 حداقل مزبور شخص توسط هاآن تملك

 تعهدات و تسهيالت نامهآيين تعاريف طبق اشخاص وابسته و تابعه واحدهای شناسايي امكان 

 .شود فراهم (حقوقي اشخاص سهامداران شناسايي امكان ديگر عبارتبه) كالن

 :شامل مديريتي روابط دارای حقوقي اشخاص .3

 .باشند مشترک هاآن يرهمد يئته یاعضا سومدو حداقل كه يگرید يحقوق شخص با يحقوق شخص .3-1

 شود فراهم حقوقي اشخاص مديره هيئت اعضای شناسايي امكان. 

 .باشند مشترک هاآن يرهمد يئته يسرئ كه يگرید يحقوق شخص با يحقوق شخص .3-2

 شود فراهم حقوقي اشخاص مديره هيئت اعضای شناسايي امكان. 

 :شامل مالي روابط دارای حقوقي و حقيقي اشخاص .4

 یو تكفل تحت افراد و همسر با يقيحق شخص .4-1

 شود فراهم اشخاص (تكفل تحت افراد و )همسر بستگان شناسايي امكان. 

 ييدارا يا يانهسالمد آدر درصد 75 حداقل ضمانت يزانم كه آنكه بر مشروط عنه مضمون با ضامن .4-2

 .باشند متقابل ضمانت دارای مزبور اشخاص كه دارد مصداق يصورت در فوق رابطه عكس باشد. ضامن

 طرفين تعهدات ميزان یاحصا و يكديگر قبال در اشخاص ضمانت قراردادهای شناسايي امكان 

 .گردد فراهم آن در

 گردد فراهم اشخاص ساليانه درآمد شناسايي امكان. 

 گردد فراهم اشخاص دارايي شناسايي امكان. 

 شخص يانهسال ناخالص مدآدر درصد 50 از يشب برآنكه مشروط )ب( شخص با )الف( شخص .4-3

 ندارد. مصداق فوق رابطه عكس شود. تأمين )ب( شخص توسط )الف(

 باشند.مي امستثن فوق، قاعده شمول از استخداميروابط  دارای اشخاصخ  تبصره

 گردد فراهم اشخاص ساليانه درآمد شناسايي امكان. 

 گردد فراهم ساليانه درآمد ميزان شناسايي در اشخاص درآمدی منابع شناسايي امكان. 

 باشد. يحقوق شخص يك یأر حق يهسرما يا سهام از درصد 20 حداقل یدارا يكهر كه ياشخاص .4-4

 شود فراهم حقوقي اشخاص سهامداران شناسايي امكان. 

 .باشد واحدی درآمدی منبع از هاآن از يكهر يانهسال ناخالصمد آدر درصد 50 از يشب كه ياشخاص .4-5
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 باشند.نمي فوق قاعده مشمول هستند، ويژگي چنين دارای استخدامي روابط واسطه به كه اشخاصيخ  تبصره

 گردد فراهم اشخاص (ناخالص يا خالص از )اعم ساليانه درآمد شناسايي امكان. 

 يا خالص از )اعم ساليانه درآمد ميزان شناسايي در اشخاص درآمدی منابع شناسايي امكان 

 .گردد فراهم (ناخالص

 :شامل كنترلي روابط دارای حقوقي و حقيقي اشخاص .5

 یدارا ینحو به كه يحقوق شخص با یو تكفل تحت افراد و همسر اتفاق به يقيحق شخص .5-1

 باشد. يحقوق شخص آن یآرا درصد 20 از يشب یأر حق

 شود فراهم اشخاص بستگان شناسايي امكان. 

 شود فراهم حقوقي اشخاص سهامداران شناسايي امكان. 

 درصد 20 از يشب یأر حق یدارا یهرنحو به كه يگرید يحقوق شخص با يحقوق شخص .5-2

 باشد.يم آن یآرا

 شود فراهم حقوقي اشخاص سهامداران شناسايي امكان. 

 و مالي هایياستس یراهبر به قادر كه يگرید يحقوق شخص با يحقوق يا يقيحق شخص .5-3

 .باشد آن سود تقسيم به مربوط تصميمات جملهاز عملياتي

 شود فراهم حقوقي اشخاص مديره هيئت اعضای شناسايي امكان. 

 عزل و نصب به قادر یهرنحو به كه يگرید يحقوق شخص با يحقوق يا يقيحق شخص .5-4

 باشد.يم آن يرهمد هيئت یاعضا يتاكثر

 شود فراهم حقوقي اشخاص سهامداران شناسايي امكان. 

 تعهدات و يالتتسه نامهآيين در موجود واحد نفعذي مصاديق شناسايي جهت بنابراين 

 از: ستا عبارت شود انجام يدبا كه ياساس اقدامات كالن،

 ،اشخاص بستگان شناسايي امكان نمودن فراهم .1

 .حقوقي اشخاص سهامداران شناسايي امكان نمودن فراهم .2

 .حقوقي اشخاص مديره هيئت اعضای شناسايي امكان نمودن فراهم .3

 .آنها درآمدی منابع و اشخاص ساليانه درآمد شناسايي امكان نمودن فراهم .4

 .اشخاص دارايي شناسايي امكان نمودن فراهم .5

 ميزان یاحصا و يكديگر قبال در اشخاص ضمانت قراردادهای شناسايي امكان نمودن فراهم .6

 .آن در طرفين تعهدات
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 واحد نفعانذي شناسايي جهت اساسي اقدامات اجراي چگونگي .3-2-3

 ينتدو مذكور اقدامات از يك هر یاجرا يچگونگ تا است الزم ياز،ن مورد ياساس اقدامات استخراج از پس

 عالوه تا است ایسامانه به نياز ،باشدمي مشهود واحد نفعانذی شناسايي نحوه در آنچه گردد. يقتدق و

 مذكور اقدامات تحقق از آمده دستبه اطالعات تحليل و تجزيه به نسبت اساسي، اقدامات انجام بر

 شناسايي صرفاً مثال برای .نمايد شناسايي را واحد نفعانذی شبكه نتيجه در و اشخاص روابط و پرداخته

 آن، برعالوه تا است نياز بلكه ،سازدنمي نمايان را واحد نفعانذی شبكه اشخاص، نسبي و سببي روابط

 دست در سهام ميزان به توجه با و پرداخته تكفل تحت افراد از هريك سهام ميزان شناسايي به نسبت

 استخراج را واحد نفعانذی شبكه نتيجه در و نموده شناسايي وابسته و تابعه یهاشركت تكفل، تحت افراد

 اطالعات تحليل و تجزيه جهت ایسامانه از استفاده اساسي اقدامات تحقق اوليه نيازپيش بنابراين .نمايد

 .بود خواهد

 از آمده دستبه اطالعات آوریجمع با پيشنهادی سامانه نياز، مورد اساسي اقدامات تحقق از پس

 ادامه در .نمايدمي اقدام واحد نفعانذی شبكه استخراج و روابط شناسايي به نسبت مذكور اقدامات تحقق

 .پرداخت خواهيم اساسي اقدامات تحقق چگونگي تشريح به

 اشخاص بستگان شناسايي امكان نمودن فراهم. 3-2-3-1

 «يرانيا اتباع يهكل یبرا يكدپست و يمل شماره اختصاص الزام قانون يياجرا نامهآيين» (5) ماده مطابق

 قبيل از حقيقي اشخاص اطالعات نگهداری مرجع احوال ثبت سازمان وزيران هيئت 1/12/1387 مصوب

 شناسايي امكان احوال، ثبت سازمان به واحد نفعذی سامانه اتصال با توانمي بنابراين .باشدمي ملي شماره

 .نمود فراهم را (تكفل تحت افراد و )همسر اشخاص بستگان

 يحقوق اشخاص سهامداران ييشناسا امكان نمودن فراهم. 3-2-3-2

 و تأسيس زمان در مذكور اشخاص سهامداران بايد حقوقي اشخاص سهامداران آخرين شناسايي جهت

 از گوناگوني انواع وجود به توجه با .گردد شناسايي (وجود صورت )در سهامداری تغييرات زمان در

 اطالعات ثبت خصوصدر ،يك هر برای متفاوتي الزامات گرفتن نظر در و تجارت قانون در هاشركت

 جداگانه صورتبه هاشركت انواع از هريك الزامات تا است نياز تغييرات، و تأسيس زمان در سهامداران

 .گيرد قرار بررسي مورد راتيتغي و تأسيس زمان در

 اين در وركمذ یهاشركت ليهك ثبت» تجارت قانون (195) ماده مطابق: شركت تأسيس زمان در (الف

 ،هاشركت ثبت قانون به توجه با بنابراين «است هاشركت ثبت قانون مقررات جميع تابع و الزامي قانون

 ثبت اداره كه هاشركت ثبت مرجع به بايد تأسيس جهت ثبت قانون در مذكور یهاشركت تمامي

 حال در .نمايند اظهار ادارهاين  برای را خود سهامداران اطالعات و نموده مراجعه باشد،مي هاشركت
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 هاشركت ثبت و يازن مورد اطالعات یآورجمع به نسبت 1ایسامانه از استفاده با هاشركت ثبت اداره حاضر

 یسهامدار اطالعات هاشركت ثبت اداره داده يگاهپا به يشنهادیپ سامانه اتصال با ينبنابرا .نمايديم اقدام

  بود. خواهد استفاده قابل سامانه یبرا و شده احصا تأسيس زمان در يحقوق اشخاص

 از صرفاً هاشركت ينا است. متفاوت هاشركت يرسا با تأسيس يهرو عام يسهام یهاشركت برای

 بود. خواهد ممكن سهام يعموم عرضه يقطر از تنها يزن نويسيهپذير و شده تأسيس نويسيهپذير يقطر

 اين نويسيهپذير و عمومي عرضه بهادار، اوراق و بورس سازمان نزد بهادار اوراق بازار قانون مواد مطابق

 شركت ثبت امكان سازمان توسط اوليه عرضه تأييد از پس و برسد ثبت به سازمان نزد در بايد هاشركت

 بهادار، اوراق بازار قانون مطابق بهادار اوراق و بورس سازمان .داشت خواهد وجود هاشركت ثبت اداره در

 یگذارسپرده شركت به را وجوه يهتسو و بهادار اوراق يتمالك انتقال ی،نگهدار ثبت، به مربوط امور تمامي

 اطالعات توانديم يشنهادیپ سامانه ينبنابرا است. نموده واگذار وجوه يهتسو و بهادار اوراق یمركز

 آن از پس و شركتاين  از نويسيهپذير از يشپ و تأسيس زمان در را عام يسهام یهاشركت سهامداران

 .يدنما يافتدر مذكور شركت يا هاشركت ثبت اداره از

 شده، ثبت شركت نوعبه  توجه با شركت ثبت از بعد سهامداری تغييرات: شركت تغييرات زمان در (ب

 :یهاشركت سهامداران ييراتتغ اطالعات باشد.مي متفاوت

 نزد توسعه، پنجم برنامه قانون (99) ماده «ب» بند موجببه شركت تأسيس از بعد عام، سهامي .1

 .دارد وجود بهادار اوراق و بورس سازمان

 هيچ و است موجود شركت سهام ثبت دفتر در تجارت، قانون (40) ماده مطابق خاص، سهامي .2

 ثبت به سازماني نزد را خود سهامداران تغييرات اطالعات كه ندارد وجود هاشركت نوع اين برای الزامي

 هاشركت ثبت اداره نزدرا  خود سهامداران تغييرات خاص سهامي یهاشركت از برخي اگرچه .برسانند

  ندارد. وجود آن سهامداران ييراتتغ ثبت یبرا يقانون الزام يول ،رسانندمي ثبت به

 اسناد دفاتر در بايد صرفاً تأسيس از بعد تجارت، قانون (103) ماده مطابق محدود، مسئوليت .3

 .دپذير صورت رسمي

 سهامداران يراتيتغ اطالعات ثبت به يالزام يچه خاص يسهام یهاشركت مانند يزن هاشركت يرسا 

  است. موجود شركت سهام ثبت دفتر در صرفاً و ندارند بورس سازمان يا هاشركت ثبت اداره نزد در

 

  

                                                 
1 http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx 
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 يحقوق اشخاص سهامداران شناسايي مختلف سازماني الزامات .3 جدول

 در

 ...زمان

 عام سهامي
 ها شركت ساير محدود مسئوليت خاص سهامي

 نويسيهپذير از بعد نويسيهپذير از قبل

 تأسيس
 و بورس سازمان

 بهادار اوراق

 و بورس سازمان

 اداره بهادار، اوراق

 هاشركت ثبت

 هاشركت ثبت اداره هاشركت ثبت اداره هاشركت ثبت اداره

 بهادار اوراق و بورس سازمان راتييتغ

 سهام ثبت دفتر

  شركت

 ندارد( قانوني )الزام

 رسمي اسناد دفاتر

 سهام ثبت دفتر

  شركت

 ندارد( قانوني )الزام

 

 .حقوقي اشخاص مديره هيئت اعضاي شناسايي امكان نمودن فراهم. 3-2-3-3

 تأسيس زمان در حقوقي اشخاص مديره هيئت اعضای شناسايي جهت: شركت تأسيس زمان در (الف

 نموده مراجعه هاشركت ثبت اداره به بايد ثبت جهت هاشركت تمامي تجارت قانون (195) ماده مطابق

 ماده «ب» بند مطابق همچنين .نمايند ارسال هاشركت ثبت اداره به را مديره هيئت اعضای مشخصات و

 زمان در عام سهامي یهاشركت مديران اطالعات بهادار اوراق عمومي عرضه و ثبت دستورالعمل (6)

 ارتباط برقراری با پيشنهادی سامانه بنابراين .شود ارسال بهادار اوراق و بورس سازمان برای بايد تأسيس

 تمامي مديره هيئت اعضای اطالعات بود خواهد قادر هاشركت ثبت اداره و بهادار اوراق و بورس سازمان با

 .نمايد دريافت را حقوقي اشخاص

 تا دارند الزام تجارت قانون (104) ماده مطابق يسهام یهاشركت: شركت تغييرات زمان در (ب

 باشد،يم هاشركت ثبت اداره همان كه هاشركت ثبت مرجع به را خود يرهمد هيئت یاعضا ييراتتغ

 نزد شده ثبت یهاشركت اطالعات یافشا يياجرا دستورالعمل «8» بند مطابق ينهمچن .يندنما ارسال

اين  یبرا را يرهمد هيئت یاعضا ييراتتغ موظفند عام يسهام یهاشركت و اوراق بهادار، بورس سازمان

  كنند. ارسال سازمان

 يا هاشركت ثبت مرجع به خود مديره هيئت تغييرات اطالعات ارائه به الزامي نيز هاشركت ساير

 اداره به مذكور اطالعات ارسال به نسبت مقاصد يبرخ یبرا هاشركت برخي اگرچه ندارند، بورس سازمان

 .نماينديم اقدام هاشركت ثبت

 

 يحقوق اشخاص يرهمد هيئت ياعضا ييشناسا سازماني الزامات .4 جدول

 سهاميغير خاص سهامي عام سهامي ....زمان در

 هاشركت ثبت اداره هاشركت ثبت اداره هاشركت ثبت اداره بهادار اوراق و بورس سازمان تأسيس

 ندارد قانوني الزام هاشركت ثبت اداره هاشركت ثبت اداره بهادار اوراق و بورس سازمان تغييرات
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 آنها درآمدي منابع و اشخاص ساليانه درآمد شناسايي امكان نمودن فراهم .3-2-3-4

 ياتيمال امور سازمان 31/4/1394 مصوب يممستق یهاماليات قانون اصالحي مكرر (169) ماده مفاد وفق

 ياتيمال اطالعات يكپارچه نظام استقرار و یاقتصاد یهايتفعال يتشفاف منظوربه است موظف كشور

 اشخاص و كند يجادا را يحقوق و يقيحق اشخاص ياتيمال ياندؤم ييدارا و یعملكرد اطالعات يگاهپا

 تحصيل موجبات نحوی به و دارند اختيار در را نياز مورد اطالعات كه يدولتيرغ و يدولت از اعم يحقوق

 قرار مالياتي امور سازمان ياراخت در را اطالعات موظفند ورندآمي فراهم اشخاص برای را دارايي و درآمد

 اطالعات ينا يازمندن قانون مطابق كه يياجرا یهادستگاه ماده اين «4» تبصره مطابق همچنين .دهند

 مذكور اطالعات يگاهپا در موجود اطالعات از یبندطبقه حفظ و يرانوز هيئت يبتصو با مجازند ،باشند

 وجود یاعتبار اتمؤسس یبرا درآمد ييشناسا امكان داده يگاهپا ينا به اتصال با ينبنابرا ،كنند استفاده

 داشت. خواهد

 اشخاص دارايي شناسايي امكان نمودن فراهم. 3-2-3-5

 قانون اصالحي مكرر (169) ماده مفاد مطابق مالياتي امور سازمان شد گفته قبل قسمت در كه همانطور

 و است شده اشخاص ييدارا اطالعات يگاهپا يجادا به ملزم 31/4/1394 مصوب يممستق یهاماليات

 با ينبنابرا .دهند قرار سازمان اختيار در را اطالعات بايد ندكنيم فراهم را ييدارا موجبات كه ياشخاص

 شد. خواهد فراهم يزن اشخاص ييدارا ييشناسا امكان داده، يگاهپا ينا به يشنهادیپ سامانه اتصال

 و يكديگر قبال در اشخاص ضمانت قراردادهاي شناسايي امكان نمودن فراهم. 3-2-3-6

 آن در طرفين تعهدات ميزان ياحصا

 فراهم را مذكور اقدامات امكان كه ندارد وجود بستری حاضر حال در «6» بند اساسي اقدامات خصوصدر

 ،دارد وجود مركزی بانك و اسناد ثبت مالياتي، امور هایسازمان نزد در نياز مورد اطالعات اگرچه .نمايد

 .ندارد وجود نمايد، مذكور اقدامات تحقق به موظف را مذكور هایدستگاه صراحتاً كه قانوني هنوز اما

 آنها شناسايي هايروش و واحد نفعيذ مصاديق درباره اتيكن. 3-2-4

 اين به راجع اتيكن اما است، شده بيان تفصيلي صورتبه واحد نفعیذ با مرتبط مسائل و اتكن چه اگر

 اينجا در لذا شود.نمي واقع اشاره مورد معمول، ادبيات در معموالً و مانده مغفول موارد برخي در بحث

 .گردد اشاره اتكن اين از برخي به شودمي سعي

 نفعیذ هك دوم فرد و اول فرد ارتباط اگر مثال برای باشد؛نمي كي و صفر مفهوم كي واحد نفعیذ .1

 واحد نفعیذ نيز سوم فرد با دوم فرد ارتباط همچنين و وجود داشته باشد شوند،مي محسوب واحد

 اگرزيرا  شود؛مي محسوب واحد نفعیذ نوعي به نيز سوم و اول فرد ارتباط قاعدتاً بنابراين شود، محسوب

 قطعاً باشد، همبستگي دارای نيز سوم و دوم فرد بدهي و باشد همبستگي دارای دوم و اول فرد بدهي

 برای رسدمي نظر به لذا .بود خواهد همبستگي دارای متریك مقدار با البته نيز، سوم و اول فرد بدهي
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 بسياری در تواندمي نيز ضرايب اين و گردد تعريف ایجداگانه ضريب مختلف انواع در واحد نفعیذ بحث

 حساب تغييرات هك مختلفي هایسامانه از يا و يكبان هایحساب بين ارتباط آماری هایبررسي از موارد

 تواندمي نيز يكبان هایحساب هميشه هك گفت تواننمي البته بيايد. دستبه ند،كمي رصد را هابانك

  داشت. خواهد بحث قابليت خود جای دراين امر  هك دهد، نشان خوبيبه را واحد نفعیذ بحث

 نفر دو هك زماني است نكمم هك است اين رسدمي نظر به واحد نفعیذ بحث در هك مواردی از يكي .2

 او به ديگری ولي ،باشد وابسته ديگری به مالي لحاظ از آنها از يكي شوند،مي محسوب واحد نفعیذ

 اركپيمان عنوانبه تكشر كي هك زماني مثال برای باشد؛ نداشته وابستگي مقدار همان به يا و نبوده وابسته

 بگيرد را آن جای تواندمي ديگری تكشر راحتيبه گردد، مالي لكمش دچار و فعاليت كرده تكشر كي

 نخواهد مالي بحران دچار اصلي تكشر اينجا در لذا ند،كن پيدا انتقال اصلي تكشر به آن مالي التكمش و

 مسئله اين سكع اما بود؛ نخواهد محدوديتي دچار منطقاً اصلي تكشر به تسهيالت اعطای در كبان و شد

 خواهد لكمش دچار نيز پيمانكار تكشر قطعاً شود، مالي التكمش دچار اصلي تكشر اگر و نيست صحيح

  .گيرد قرار نظرمد بايد نيز مسئله اين لذا ،شد

 مختلف شرايط در بايد گردد،مي تعيين واحد نفعیذ مسئله در هك تسهيالتي سقف رسدمي نظر به .3

 شرايط در خود تسهيالت بازپرداخت در نفعیذ افراد توانايي عدم احتمال زيرا باشد؛ متفاوت اقتصادی

 افزايش شرايط در مثالً دهد. قرار نظرمد را مسئله اين بايد نيز كبان و بوده متفاوت اقتصادی مختلف

 .دهند قرار نظرمد نيز را شرايط اين بايد هابانك و يافته اهشك كبان به بازپرداخت احتمال ود،كر

 هك طوریبه باشد؛ مالي مراودات تواندمي موارد برخي در واحد نفعیذ شناسايي هایراه از يكي .4

 كي اين و شده شناسايي سيستمي نظر از دارند مالي مراوده ديگركي با يكبان نظر از هك را افرادی مثالً

 راه اين از توانمي رسدمي نظر به و نداشته عموميت مسئله اين البته گردد؛ محسوب واحد نفعیذ رابطه

 .ندهد نشان را واحد نفعیذ مسئله اين هم مواردی در يا و برد پي واحد نفعیذ مصاديق از برخي به

 واحد نفعیذ نيز، دارند مالي دريافت منبع، كي از کمشتر صورتبه هك افرادی است نكمم مثال برای

 .گيرد قرار بررسي و تحقيق مورد هاسامانه از استفاده با مواردی در تواندمي مسئله اين لذا باشند؛

 اين زد،پردانفع واحد بذی اطالعات آوریجمع به جداگانه صورتبه مالي مؤسسه يا كبان هر اگر .5

 بر را فراواني هایهزينه ارك اينو  بوده مسئله اين شدن تخصصي عدم و اریكموازی نوع كي مسئله

 فرض با حتي – واحد اننفعیذ نيز نهايت در هك شودمي باعث همچنين و كندمي تحميل يكبان سيستم

 سامانه كي رسدمي نظر به لذا د.ننشو شناسايي درستيبه -باالدستي مدير كي بدون هاسامانه تمام اتصال

 هایهزينهايجاد  و اریكموازی از جلوگيری برعالوه تواندمي ،زیكمر كبان به وابسته و واحد مديريت با

شده و  واحد نفعیذ شناسايي زمينه در بيشتر تخصص ايجاد همچنين و ييآارك افزايش ، موجبمرتبط

 اين از استعالم با ،متقاضي افراد با مواجهه در هابانك صورت در اين باشد؛ داشته بهتری بسيار دركارك

 محسوب ديگر یهابانك يا و كبان آن مشتريان واحد نفعیذ عنوانبه شخص اين آيا هكاين از سامانه
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 شده مطلع گيرد،مي قرار واحد نفعیذ طبقه دامك در و استبوده  چقدر ارتباط اين هكاين و نه يا شودمي

 یهابانك ارهایك جريان در مستقيم صورتبه نيز زیكمر كبان هكاين عالوههب رد؛ك خواهند گيریتصميم و

  .شد خواهد تسهيل نيز يكبان نظارت و گرفت خواهد قرار مختلف

  هابانك در كالن يهايبده جاديا از ينيع مورد كي .3-2-5

 یدارا كه بوده «ب» و «الف» شخص دو به وابسته يهمگ «ز» و «د» ،«ج» ،«ب» ،«الف» هایشركت

 توانستيم بانك توسط يراحتبه موضوع نيا زين التيتسه اخذ یابتدا از هستند. واحد نفعیذ روابط

 شبكه در كه دپذيريم صورت «الف» شخص قيطر از هاشركت نيا يتمام تيريمد .شود داده صيتشخ

 ينا در سهامدار يا و يرهمد هيئت یاعضايكي از  عنوانبه «الف» شخص .ندارد يبده چگونهيه يبانك

 به نسبت مذكور یهاشركت یبرا مختلف یهابانك از وام يافتدر و تأسيس از پس و بوده هاشركت

 اعالم و يورشكستگاعالم با  آن، از خروج از پس و اقدام سهامداران يحت و يرهمد هيئت یاعضا ييراتتغ

 «الف» شركت مورد در است. كرده چالش دچار را هابانك يالت،تسه یاعطا يختار از قبل به توقف يختار

 التيتسه یاعطا خيتار از قبل به يورشكستگ اعالم و انتقال و رهيمد هيئت از خروج از پس بانك در

 نكهيا جالب .ستين ريامكانپذ «الف» شركت هيعل يحقوق اقدام امكان و وارد یرجاريغ مطالبات به پرونده

 است. شركت نيا یامضا صاحبان از يكي و «ب» شركت رهيمد هيئت عضو «الف» شركت حاضر حال در

 يبده يالر يلياردم 2000 از يشب یدارا مختلف یهابانك در ،«ز» و «د» ،«ج» جملهاز هاشركت ينا

 هيئت یاعضا تغييرات و كنند فرار دِين پرداخت از تا كننديم تالش ي،ورشكستگ اعالم با و هستند

 عمالً تسهيالت اعطای از قبل به توقف تاريخ اعالم همچنين و انجام ورشكستگي اعالم از قبل مديره

 كرد. نخواهد يسرم يزن را هايبده يفتكلو  يينتع امكان و شده هابانك یجارغير مطالبات افزايش باعث

 ندارند. شده، جاديا یرجاريغ مطالبات با حاضر حال در يميمستق رابطه چيه زين «ب» و «الف» شخص

 كه است ذكر انيشا دارد. یاقتصاد تيفعال عيوس صورتبه كه بوده «ب» شركت گروه نيا فعال شركت

 از هاشركت هيكل تيهدا و داشته وجود ارتباط صددر صد پنهان طورهب «الف» شخص و هاشركت نيب

  .رديپذيم صورت «الف»شخص قيطر

 

 رانيا در واحد نفعيذ ييشناسا كالتمش .3

 اين در الن،ك تعهدات و تسهيالت و واحد نفعذی بحث به مربوط مختلف مسائل و مفاهيم مرور از بعد

 به توجه با التكمش اين پرداخت. خواهيم لكمش اين اصالح روی پيش عمده التكمش بررسي به بخش

 يكبان نظام موجود وضع تحليل و مرتبط ارشناسانك با مختلف جلسات همچنين و مختلف متون مطالعه

  است. شده استخراج
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 ناظر مقام التكمش. 3-1

 نظام در ناظر مقام دهندهيلكتشمهم  جزء كي عنوانبه ايران، اسالمي جمهوری زیكمر كبان چه اگر

 نفعذی مسئله پيگيری طريق از النك تعهدات و تسهيالت مديريت جهت در را فراواني هایتالش ي،كبان

 ينفعانذ به مربوط ياطالعات بانك يهته را خود اخير اقدامات از يكي نيز اخيراً و است داده انجام واحد،

 مبودهایك مسئله اين در هنوز اما 1؛است ردهك اعالم (،يالير و ی)ارز يرجاریغ يبده یدارا واحد

 .شود رسيدگي آنها به بايد هك دارد وجود ایعمده

 و متولي تعيين و آن به مربوط التكمش بررسي و واحد نفعذی مسئله پيگيری در زیكمر كبان

 خود هك خصوصي یهاشركت عنوانبه هابانك به نگاه و كوتاهي كرده آنها التكمش و اجرا روند بر ناظر

 و الملليبين ادبيات در مسئله اين و نبوده صحيحي نگاه بپردازند، خود سود ردنك ثركحدا به بايد

 یمركز بانك عنوان نمونهبه .پذيرفته شده است امالًك مرتبط مباني و اصول همچنين و جهاني تجربيات

 كرده ارسال نفعذی اطالعات كردن وارد برمبني را هاييفرم هابانك به تاكنون واحد، نفعذی مسئله در

 ها،فرم اين ارسال يحت و دوم يهال یهاشركت اطالعات كردن وارد ها،آن كردن كامل در هابانك اما ،است

 نيز بابت اين از رسدمي نظر به و نداشته را الزم یهمكار آنها، در شده وارد اطالعات يفيتك همچنين و

  .پذيردنمي صورت مركزی بانك جانب از آنها سقموصحت و اطالعات اين دقيق ارسال برمبني نظارتي

 يهنگام نفعانیذ زی،كمر كبان به واحد نفعیذ به مربوط فرم ارسال در هك است اين ديگر تهكن

 نفعیذ افراد بر نظارتي هيچ زیكمر كبان جهت اين از و است شده اعطا التيتسه كه شونديم ييشناسا

 رد.ك استفاده جهت اين در 2سپام سامانه تجربه از توانمي جهت اين از لذا ندارد. خود جانب از واحد،

 كاربه هايسال و یارز التيتسه مانند التيتسه از يبعض مورد در حاضر حال در یمركز بانك هك روندی

 یمركز بانك به يخاص فرد یبرا را يسال شيگشا درخواست ابتدا هابانك كه است نيا است، گرفته

 یكد ،يبرگشت چك اطالعات اي يتيهو اطالعات كردن چك با یمركز بانك آن از بعد و دارنديم اعالم

 باشد. داشته يسال شيگشا فرد یبرا توانديم بانك كه كنديم صادر را

 

 ساختاري التكمش .3-2

 :ردك مطرح ذيل بندهای شرحبه توانمي را ساختاری التكمش

 اداره از سهامداران و يحقوق اشخاص يرهمد هيئت ياعضا استعالم امكان نبودن فراهم (الف

 هاشركت ثبت

 يا و بوده سهام دارای هاشركت از يك كدام در تسهيالت، متقاضي افراد نيست مشخص اينكه به توجه با

                                                 
1. http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=266719 

 کپارچهی رساختیز جادیا و یبانک مراودات شدن یکیالکترون تمام یبرا )سپام(، یکیالکترون یمال یرسانامیپ سامانه .2

 گریکدی به آن توسط توانیم را یبانک یهاستمیس یتمام سامانه، نیا از استفاده با است. شده یاندازراه یرسانخدمت
  کرد. سریم امن و یکیالکترون کامال   صورتبه را هابانک و یمرکز بانک ها،بانک انیم مراودات و مکاتبات ارتباطات، و کرد متصل
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 اطالعات تمام كه دينما یاسامانه جاديا به اقدام هاشركت ثبت است ضروری هستند، مديره هيئت عضو

 نكهيا به توجه با .گردد ثبت يكيالكترون صورتبه آن در رهيمد ئتيه یاعضا و سهامداران عامل، رانيمد

 نيا برخط استعالم امكان لذا ،دارد وجودصورت غيرالكترونيكي بهتنها  هاشركت ثبت در اطالعات نيا

 آخرين آوردن جای به است ممكن متقاضيان اينكه به توجه با همچنين .ندارد وجود هابانك توسط موارد

 منظر )از اهميتكم تغييرات به مربوط تغييرات آگهي آخرين مديريتي، و سهامداری تغييرات آگهي

 تسهيالت دريافت منظوربه افراد برخيممكن است  هك علت اين به يا و نمايند؛ تسليم بانك به را (اعتباری

 در تغييرات آخرين از هوشمند و خطبر استعالم اخذ نند،ك سابقهمك یهاشركت تأسيس به اقدام بيشتر

 مانند مؤسسات و نهادها از بعضي متأسفانه همچنين .دارد اهميت بسيار هابانك توسط هاشركت ثبت

 اين و يستندن يثبت اطالعات یدارا موارد بسياری در مدارس و مساجد مستضعفان، بنياد احمر، الله

 .باشدمي نهادها اين نفعانذی از استعالم انكام عدم باعث مسئله

 هاشركت بر اشخاص پنهان يتكمال (ب

 واحد نفعذی شناسايي به قادر هابانك واحد، نفعذی اطالعات تمام دقيق تجميع با حتي موارد برخي در

 برخي توسط ييهاشركت موارد برخي در مثالً .دارد وجود پنهان يتكمال مقوله زمينه اين در و نيستند

 عامل، ريمد زيرا ،ستين هاشركت نيا در افراد نيا از ينام چيه و شده ثبت مستقيمغير صورتبه افراد

 اين از استفاده با را خود اقدامات اين و هستند افراد نيا یهانشاندهدست آن سهامداران و رهيمد ئتيه

صورت علت شناسايي افراد بهبه بتواند زمينه اين در جامع مالي رصد رسدمي نظر به دهند.مي انجام افراد

 .باشد ارگشاك مند،نظامدقيق و 

 هابانك يبرا احوال ثبت سازمان توسط ينسب و يسبب روابط ييشناسا خدمت ارائه عدم (ج

 .است شده توصيف (2) ماده ذيل واحد نفعذی مصاديق كالن، تعهدات و تسهيالت نامهآيين دو فصل در

 با .است تكفل تحت افراد شناسايي دارد، اهميت بسيار واحد نفعذی شناسايي در كه مواردی از يكي

 در افراد ازدواج به مربوط اطالعات كه است شده اعالم احوال، ثبت قانون (34) ماده در نكهيا به توجه

 ممنوع صالحیذ يدولت و ييقضا مقامات و سند صاحب یبرا جز يسجل اسناد و عيوقا كل ثبت دفاتر

 الزم و بوده مواجه يقانون تيمحدود با انيمشتر تكفل تحت افراد اطالعات به هابانك يدسترس لذا است،

 قالب در ثبت سازمان از مذكور اطالعات استعالم به نسبت صالحیذ مرجع عنوانبه یمركز بانك است

 .دينما اقدام یشنهاديپ سامانه

 انيمشتر يمال تيوضع از اطالع كسب نبودن ياتيعمل (د

 نفعیذ قيمصاد از يكي ،1392 سال ماهآبان يابالغ كالن تعهدات و التيتسه نامهآيين «4-2» بند در

 هابانك كه است يحال در نيا .است گريكدي با يقيحق و يحقوق اشخاص يمال ارتباطات داشتن واحد،

 همانطور بنابراين كنند. ييشناسا را رندگانيگالتيتسه طور نيهم و نيضامن یدرآمد تيوضع توانندينم
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 منابع ساليانه، خالص يا ناخالص درآمد ها،دارايي وضعيت از اطالع شد، داده توضيح 3-2-2 قسمت در كه

 دچار ساختاری لحاظ از حاضر حال در يكديگر قبال در اشخاص هایضمانت ميزان و اشخاص درآمدی

 اين هنوز مكرر، (169) ماده وجود و يممستق ياتمال قانون يهاصالح قانون يبتصو رغمعلي .است مشكل

 و شده تجميع صورتبه اشخاص هایدارايي خصوصدر اطالعاتي گونههيچ و است نشده ابالغ قانون

 يازن مورد اطالعات دارنده هایدستگاه كه است يحال در ينا 1.ندارد قرار مركزی بانك اختيار در يكپارچه

 خودداری قضايي، حكم با و معدود موارد در جز آن گذاشتن اختيار در از اشخاص، هایدارايي خصوصدر

 يزانم احصا بستر هنوز افزوده،ارزش قانون و يفصل معامالت ثبت سامانه یاندازراه وجود با و نمايندمي

  ندارد. وجود كشور در آن منابع و اشخاص یدرآمدها يقدق

 واحد نفعذي مسئله در يكبان فساد ـ(ه

 گستردگي باال، منافع علتبه هابانك در موجود مالي فساد اما باشد.مي جامعه امروز معضالت از يكي فساد،

 ابعاد و گستردگي دارای ناظر، نهادهای جدی نظارت عدم و حقيقي زكمتمر داریكبان نبود عمليات،

 هستند واحد نفعذی مكح در آنها متقاضي هك النيك هایوام پرداخت در مسئله اين باشد.مي تریوسيع

 علتبه تسهيالت، پرداخت قانوني منع و واحد نفعانذی احراز وجود با موارد برخي در و داشته رواج نيز

 برای راهي دنبال به بايد نظر اين از .گرددمي پرداخت تسهيالت و نشده رعايت قانون موجود، فساد

 دولتي مسئولين هایتوصيه انواع متأسفانه همچنين بود. واحد نفعذی مسئله بر خطبر و مندنظام نظارت

 شدهآنها مربوط  مطالبات دريافت در تأخير وكالن  تسهيالت ميزان افزايش باعث ،نيز ديگر نهادهای و

 است.

 واحد نفعيذ ييشناسا در يازن مورد اطالعات يمحرمانگ (و

 به دسترسي و بوده محرمانه موارد برخي در الن،ك تسهيالت متقاضي نهادهای و افراد با مرتبط اطالعات

 برخي رعايت رسدمي نظر به لذا باشد. داشته مرتبط یهاشركت و افراد برای تبعاتي تواندمي آنها

 هزينه اين، بر عالوه باشد. ناپذيراجتناب و منطقي كبان هر به واحد نفعذی اطالعات ارائه در هامحدوديت

                                                 
 مؤسسات و هابانک جملهاز نهادها از یاریبس مکرر، (169) ماده اصالح و میمستق یهااتیمال قانون اصالح به توجه با .1

 ،یتیهو اطالعات گاهیپا ،یاتیمال اطالعات کپارچهی نظام یاندازراه یبرا یاتیمال امور سازمان به اطالعات ارائه به مکلف یاعتبار
 شده مکلف زین یاتیمال امور سازمان ها،داده گاهیپا نیچن جادیا به توجه با نیهمچن .شدند یاتیمال انیمؤد ییدارا و یعملکرد
 ران،یا یاسالم یجمهور گمرک ،یمرکز مهیب ران،یا یاسالم یجمهور یمرکز بانک (نیآنال) خطبر یدسترس امکان که است

 بدهکاران فهرست به ییاجرا یهادستگاه ریسا نیهمچن و کشور امالک و اسناد ثبت سازمان بهادار، اوراق بورس سازمان
 اشخاص به خدمات ارائه در را یافتیدر اطالعات ،یبندطبقه حفظ با بتوانند مذکور کنندگاناستفاده تا آورد فراهم را یاتیمال

 ،ییدارا فروش و دیخر مانند) یمعامالت ،یتیهو اطالعات یتمام شامل یاتیمال یاطالعات گاهیپا نیا .کنند لحاظ یاتیمال بدهکار
 یاعتبار و یپول ،یمال اطالعات ،...( و یتجار یهاتیفعال و معامالت انجام به مربوط یقراردادها ،یخارج تجارت خدمات، و کاال
 ینهادها بنابراين .باشدمي اطالعات ریسا و آنها انتقال و نقل نیهمچن و امالک ها،ییدارا اطالعات اشخاص، یاهیسرما و

 و مؤسسات ها،یشهردار و دولت به وابسته یهامؤسسه ها،یشهردار ،یدولت مؤسسات ها،وزارتخانه جملهاز مختلفي
 امالک و اسناد ثبت سازمان ،یاعتبار و یمال مؤسسات و هابانک ،یاسالم انقالب ینهادها ،یردولتیغ یعموم ینهادها
 ینحو به ای و دارند اریاخت در را فوق گاهیپا ازین مورد اطالعات که یردولتیغ و یدولت از اعم یحقوق اشخاص ریسا و کشور

 در را یاتیمال امور سازمان درخواست مورد اطالعات موظفند آورند،یم فراهم را اشخاص یبرا ییدارا و درآمد لیتحص موجبات
 بوده روبهرو یمشکالت با یدولت ینهادها از یاریبس یاطالعات یهاستمیس د،یآیم نظر به اگرچه .دهند قرار گاهیپا نیا اریاخت
 نیا یاندازراه با بیترت هر به یول شود، انجام کجای طوربه سپس و نهاد از کی هر در ابتدا یاداده یسازکسانی و شیپا دیبا و
 ،(یحقوق اشخاص) یمل شناسه و (یقیحق اشخاص) یمل کد لهیوسبه آنها افتنی قیطر از افراد اطالعات تجمیع و گاهیپا
 .برداشت را بزرگي بسیار قدم كالن، سطج در واحد نفعیذ ییشناسا نهیزم در توانیم
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 مؤسسه يا كبان هر هك است اين دارد يكبان هكشب برای واحد نفعذی اطالعات آوریجمع هك ديگری

 اریكموازی نوع كي موجب مسئله اين و پرداخته اطالعات اين آوریجمع به جداگانه صورتبه بايد مالي

 .شودمي مسئله اين شدن تخصصي عدم شده و منجر به

 

 مقررات و قوانين التكمش .3-3

 :برشمرد ذيل بندهای شرحبه توانمي را مقررات و قوانين التكمش

 هانامهآيينموجود در  ابهامات (الف

 اجرای حين در بيشتر هك است ابهاماتي دارای جهت چند از واحد نفعذی بحث با مرتبط هاینامهآيين

 شده، كالن تعهدات و تسهيالت نامهيينآ در ابهام يجادا باعث كه یموارد از يكي گردد.مي مشخص آن

 انعكاس و كامل يتفشفا برمبني نامهآيين يك ذاتي هایويژگي به توجه با .است «مصاديق ساير» بند ذكر

 صورت در را يگرید متعدد روابط ،هابانك بعضي است شده باعث بند اين وجود مقررات، و ضوابط دقيق

 را يروابط ينچن يگرد بانك است ممكن كه يحال در كنند؛ قلمداد واحد نفعیذ مصداق خود، يصتشخ

 اجماع كي جهت اين از لذا كند. اكتفا نامهآيين در شده ذكر يقمصاد به و نداند واحد نفعیذ مصداق

  ندارد. وجود مورد اين در مشخصي

 چارچوب و حدود نامه،آيين اين موارد، برخي در هك است اين واحد نفعیذ نامهآيين در ديگر ابهام

 است. ردهك ارائه صحيحيغير مصاديق موارد، برخي در حتي و ردهكن معرفي واحد نفعیذ برای دقيقي

 قديمي اطالعات وجود به توجه با .نيست مشخص نفع،ذی یهاگروه ييشناسا در زمان موارد، برخي در

 يرهمد يئته یاعضا سهامداران، ييراتتغ تكفل، تحت افراد بحث در آنها، يرسانروزبه عدم و هابانك در

 وركذ افراد هكاين مثال برای .يستن پذيرامكان عمالً و نبوده دقيق واحد نفعذی یهاگروه شناسايي و...،

 شناخته يتي،كمال روابط جهت از واحد نفعذی عنوانبه دارند، سن سال 18 از مترك هك فليكت تحت

 فرزندان برای سال 18 هك مسئله اين اين، برعالوه دارد. پويا محاسبات و زمان گذر به بستگي شوند،مي

 آيا و است؟ شده مشخص توجيهي چه با و مبنايي چه بر باشند،نمي همسر و شغل دارای هك وریكذ

 فراوان ابهام جای شود؟،مي خارج واحد نفعذی مسئله از حقيقتاً آيا گذشت، سال 18 از فردی اگر هكاين

 دارد.

 يبرا رهيمد هيئت ياعضا و سهامداران راتييتغ اطالعات ارسال يبرا يقانون الزام عدم (ب

 هاشركت ثبت اداره

 نبوده موجود هاشركت ثبت اداره نزد در تغييرات زمان در عام غيرسهامي یهاشركت سهامداران اطالعات

 در مديره هيئت اعضای اطالعات همچنين .ندارد وجود مذكور اداره به آن ارائه برای قانوني الزام هيچ و
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 اطالعات مانند و نداشته وجود هاشركت ثبت اداره نزد در غيرسهامي یهاشركت برای تغييرات زمان

 .ندارد وجود آن ارسال برای الزامي هيچ تغييرات، زمان در سهامداران

  نامهنييآ شمول از نهادها برخي حذف (ج

 از را كشور نفتي و صنعتي پروژه 4 اعتبار و پول شورای ،1392 سالماه دی همانطور كه ذكر شد در

 ماهاسفند 22 در ؛ پس از آن در اواخر سال كرد امستثن كالن تعهدات و تسهيالت نامهآيين ضوابط رعايت

 و دولت به وابسته دولتي، مؤسسات به مربوط شده ايجاد يا پرداختي تعهدات و تسهيالت ،1392

 .شد خارج كالن تعهدات و تسهيالت نامهآيين شمول از مركزی، بانك تصميم اساسبر دولتي یهاشركت

 اسالمي، انقالب مستضعفان بنياد پوشش تحت یهاشركت شدن خارج با نيز 1394 همچنين در فروردين

 واحد، نفعذی به مربوط ضوابط رعايت از (ره) امام حضرت فرمان اجرايي ستاد و اجتماعي تأمين سازمان

 آنها تابعه واسطه بدون و مستقيماً كه آنها زيرمجموعه اقتصادی هایهلدينگ از يك هر اينكه به مشروط

 در مركزی بانك هدف كه است حالي در اين .شد موافقت شوند، منظور واحد نفعذی عنوانبه هستند،

 خروج صورت در و بوده بانك اعتباری ريسك مديريت علتبه واحد نفعذی مقررات ابالغ و تدوين با رابطه

 ديگر اعتباری، ريسك مديريت ،نامهآيين اين مشموليت از غيردولتي و دولتي مؤسسات و نهادها يكايك

 بورس در هاشركت اين ورود از دولت صحيح مالي تأمين برای گرددمي پيشنهاد .داشت نخواهد معنايي

 .شود استفاده مالي تأمين ديگر هایراه و

 

 يكبان درون التكمش .3-4

 :ردك بندیطبقه ذيل بندهای اساسبر توانمي را يكبان درون حوزه التكمش مهمترين

 هابانك در زكمتمر سيستم نبود (الف

 برای زكمتمر و فرد به منحصر اطالعات نداشتن و كشور یهابانك از يبعض در 1متمركز سيستم نبود

 واحد نفعذی شناسايي كه است شده باعث هابانك از بعضي شعب اطالعات بودن وارجزيره و مشتريان

 شودمي موجب بانك مشتريان اطالعات ثبت در متمركز سيستم از گيریبهره .نباشد پذيرامكان راحتيبه

 .شود كشف مشتريان ارتباطات كاوی،داده از استفاده با كه

 واحد نفعيذ ييشناسا در يانسان يخطا عامل (ب

 در اطالعات صحيح ورود عدم رسمي، روزنامه سايت از هاشركت تغييرات آگهي آخرين دريافت عدم

 باعث مختلف، داليل به هابانك غيرمتمركز هایسامانه در اشتباه اطالعات ورود و مركزی بانك هایفرم

 .نباشد استناد و اتكا قابل و بوده اشتباه موارد برخي در هابانك در واحد نفعذی استعالم اخذ كه شودمي
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 _______________________________________________________________________  
 

 

35 

 هاشنهاديپ و بنديجمع

 تسهيالت در زكتمر كريس نترلك و شناخت عدم جاری،غير تعهدات و تسهيالت افزايش داليل از يكي

 مسئله اين گوناگون ابعاد و موضوع اصل بايد جهت اين از لذا است. واحد نفعذی مسئله و النك تعهدات و

 ميزان كي از هك تعهداتي و تسهيالت .يابدجاری كاهش مطالبات غير در نهايت؛ تا گيرد قرار بررسي مورد

 هم با هك نفر دو به تسهيالت اين اگرحال  ؛شودمي ناميده النك تعهدات و تسهيالت رود، فراتر مشخصي

 اين از لذا است؛ شده داده فرد كي به تسهيالت اين هك است اين همانند شود، داده نيز هستند مرتبط

 جزو حقيقت در نيست، النك ظاهر در هك تسهيالتي تا بود واحد نفعانذی شناسايي دنبال به بايد جهت

 .ندهد افزايش را جاریغير تسهيالت و كبان زكتمر كريس و نگيرد قرار النك تسهيالت

 گذارتأثير و مهم ایمسئله واحد، نفعذی مسئله هك شودمي مشخص شورك در ليك بررسي كي با

 تواندمي ي،كبان متقاضيان واحد نفعانذی شناسايي هكاين برعالوه است؛ جاریغير مطالبات افزايش بر

 در .ندك تسهيل ناظر، مقام برای را اقتصادی ارایك هایسياست و شفاف را نقدينگي هدايت و نترلك

 شود.مي واحد نفعذی مسئله با مرتبط تعهدات، و تسهيالت از توجهي قابل سهم هك رسدمي نظر به نهايت

 قوانين اين اوالً هك گفت توانمي واحد، نفعيذ مسئله با مرتبط و مقررات قوانين بررسي با

خود  مسئله اين و است بوده همراه فراوان، اتئاستثنا و اصالحات با و متغير بسيار و مقررات

 يا دولتي نهادهای انواع شدن امستثن مسئله بعدی مسئله است. شده قوانين اينيي آكار عدم باعث

 دولتي یهاشركت انواع ساختاری بودجه سریك علتبه نيز مسئله اين رسدمي نظر به هك است عمومي

 ،شودمي نيز يكبان بخش در ييآارك عدم به منجر البته و باشد؛مي وركمذ یهاشركت در ييآارك عدم و

 به بنابراين .نندك رفتار خصوصي یهاشركت و افراد همانند دولتي یهاشركت با توانندنمي هابانك زيرا

 اقتصاد هایسياست و اساسي قانون وچهارمچهل اصل اجرای با مخالفت در مسئله اين رسدمي نظر

 عمومي یهاشركت مخصوصاً ،هاشركت اين با ارتباط در را مالحظات برخي تواننمي البته است. مقاومتي

 استثنا را آنها بايد ناچار به ،مشخص ضوابط اساسبر البته و موارد برخي در لذا و گرفت ناديده دولتيغير

 تواندنمي معمول طوربه عمومي یهاشركت و دولتي یهاشركت ردنك امستثن از حجم اين اما نمود؛

 .گردد واقع قبول مورد

 و ردهك فعاليت واحد نفعیذ مسئله زمينه در ،هابانك و هاشركت برخي حاضر حال در هك چند هر

 یاستوارتر هایگام توانمي واحد، نفعیذ شناسايي هایكنيكت درباره رسد،مي نظر به اما هستند، پيشرو

 واحد نفعذی شناسايي برای را جديدی ساختارهای ي،كبان هایحساب تحليل از استفاده با و برداشته را

 بود. خواهد بيشتری تحقيق و بررسي نيازمند قطعاً مسئله اين البته هك نمود استفاده و مطرح

 مقام كي وجود عدم واحد، نفعيذ بحث ژهويبه و يكبان مسائل اغلب در عمده لكمش

 به باشد.مي پرداختي تسهيالت و هابانك بر دقيق نظارت بهچندان قوي نه اراده و مقتدر ناظر



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________ 

 

 

36 

 یهابانك با ارتباط در مخصوصاً و يكبان نظام با ارتباط در زیكمر كبان مسئوالن برخي اعتقاد رسدمي نظر

 بوده خود امور متولي خود بايد خصوصي هایبنگاه عنوانبه هابانك هك است استوار پايه اين بر خصوصي

 حداقل بايد زیكمر كبان دخالت و نندك پيگيری خود ديگر، خصوصي هایبنگاه همانند را خود مسائل و

 حجم نترلك و ميتيكحا اختيارات دارای هابانك هك آنجا از هك است اين در اساسي تهكن اما باشد.

 نظر به جهت اين از و نمود مقايسه خصوصي هایبنگاه با را آنها وجههيچ به تواننمي هستند، نقدينگي

 ورود المللي،بين هایسازمان هایتوصيه و شورهاك ثركا همانند موضوع، اين در اساسي حلراه رسد،مي

 باشد. مسئله اين با متناسب اختيارات همراه با ناظر مقام عنوانبه زیكمر كبان ترجدی

 مورد ساختارهای در موجود التكمش به توانمي واحد، نفعیذ مسئله با مرتبط ديگر التكمش از

 واحد نفعيذ هايسامانه همه بين منسجم اتصال نبود نمود. اشاره مسئله، اين شناسايي برای نياز

 ثبت احوال، ثبت مختلف هايسامانه به مادر سامانه اتصال با همراه مادر، سامانه كي قالب در

 اين در التكمش ترينجدي از يكي توانمي را مشابه، موارد و مالياتي امور سازمان ،هاشركت

 راحتيبه توانست خواهند سامانه اين از استعالم با هابانك سامانه، اين وجود صورت در دانست. زمينه

 دقيق امل،ك صورتبه طريق اين از نيز زیكمر كبان و نموده احراز را خودمربوط به  واحد نفعانذی انواع

 اطالعات، برخي هك آنجا از همچنين گرفت. خواهند قرار هابانك تسهيالت انواع جريان در برخط و

  شد. خواهد حفظ نيز اطالعات اين روش اين طريق از باشد،مي محرمانه يا شخصي اطالعات

 برخي در هك طوريبه باشد؛مي هانامهوآيين قوانين به مربوط التكمش ديگر، التكمش از

 ديده خوبيبه ساختاري ملزومات و زيكمر كبان مناسب نظارت براي نياز مورد موارد قوانين

 همراه زی،كمر كبان هاینامهآيين در بيشتری دقت و ثبات بايد موارد برخي در همچنين .است نشده

 نمودن مدون به نسبت گذارقانون تا است ازين بر اين،عالوه گردد. انجام موضوع مختلف جوانب بررسي با

 ييهاشركت يرهمد هيئت اطالعات و یسهامدار اطالعات همانند نياز مورد اطالعات ثبت جهت يقانون

 4 ،3 جداول در شده مطرح موارد جملهاز) ندارند مذكور اطالعات ثبت به يالزام يچه حاضر حال در كه

 وصول عدم با ارتباط در نيز موارد برخي در .يدنما اقدام (،ضمانت به مربوط 3-2-3 سرفصل از «6» بند و

 گذاریقانون با نيز را آنها توانمي هك دارد، وجود التكو يا و ستگيكورش قوانين اصالح به نياز مطالبات

 در عمومي يا و دولتي یهاشركت ردنك امستثن روند رسد،مي نظر به همچنين نمود. مرتفع صحيح

 نباشد. مناسبي روند نيز قانونگذاری نظر از و شده هابانك كريس افزايش به منجر نامهآيين

 برخي تعلل علتبه التكمش اين است. يكباندرون التكمش زمينه، اين در ديگر مسئله

 اداري، التكمش برخينيز  و واحد نفعيذ ويژه سامانهبه مختلف هايسامانه ايجاد در هابانك

 یمركز بانك تا است ازين مذكور مشكالت كنار در لذا گردد.مي واحد نفعيذ شناسايي عدم به منجر

 تا بورزد یشتريب اهتمام هابانك در آن استقرار و یبانكدار متمركز یهاستميس یسازاستاندارد به نسبت
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 گردد. فراهم واحد ينفعذ ييشناسا جهت يشنهادیپ سامانه از استفاده امكان

 

 هاپيشنهاد

 شده جاریغير مطالبات افزايش موجب هك واحد نفعیذله ئمس به مربوط اصلي التكمش از يكي .1

 التكمش بودن دستگاهيفرا به توجه با لذا .باشدمي نامهنييآ نيا شدن يياجرا جهت پيگيری عدم ،است

 امالک و اسناد ثبت سازمان يه،يقضا قوه زی،كمر كبان از لكمتش ارگروهيك شود،مي توصيه مربوطه

 را مسئله اين پيگيری و يلكتش دولت تئيه ندهينما و ياتيمال امور سازمان احوال، ثبت سازمان كشور،

 مذكور كارگروه رخانهيدب گردديم شنهاديپ .دهند انجام النك و خرد هایحوزه در و گوناگون جوانب از

 یرجاريغ مطالبات وصول یريگيپ يفرادستگاه تهيكم یريگشكل و موضوع بودن يدستگاهفرا به توجه با

 گردد. مستقر مذكور ستاد در ،یاقتصاد مفاسد با مبارزه يهماهنگ ستاد در

 به نسبت واحد، نفعیذ مشكالت حل برای زیكمر كبان هك است اين اساسي بسيار حل راه كي .2

  :نمايد اقدام زير مشخصات با پارچه،كي زكمتمر سامانه كي اندازیراه

 تمام واحد نفعانذی و النك تعهدات و تسهيالت با مرتبط اطالعات از استفاده با سامانه اين (الف

 سازمان احوال، ثبت سازمان اطالعاتي هایپايگاه با ارتباط یبرقرار با همچنين و مالي مؤسسات و هابانك

 شبكه استخراج و اشخاص روابط ييشناسا به نسبت مالياتي امور سازمان ،هاشركت ثبت اداره اسناد، ثبت

 .نمايديم اقدام واحد نفعانیذ

 و محرمانه اطالعات حفظ صحيح، سياستگذاری منظوربه بايد، سامانه اين به دسترسي انكام (ب

 .باشد ناظر، مقام عنوانبه زیكمر كبان اختيار در تنها دقيق، نظارت

 است موظف مؤسسه يا كبان آن اعتباری، مؤسسه و كبان هر از تسهيالت برای تقاضا صورت در (ج

 نيز را واحد نفعذی نامهآيين با مرتبط استعالم اشخاص، اعتباری استعالم برعالوه داده، پايگاه اين از هك

 نمايد. اقدام آن به نسبت زیكمر كبان مجوز از بعد و گرفته

 همچنين و هابانك واحد نفعذی زكمتمر هایسيستم به نسبت ناظر، مقام عنوانبه زیكمر كبان .3

 تسهيالت، اعطای از پيش مذكور سامانه از استعالم اخذ برمبني هابانك التزام ميزان بر نظارت به نسبت

 .نمايد اقدام

 برای ديگر، مشابه یهاشركت و دولتي نهادهای ردنك امستثن برای فعلي شيوه رسدمي نظر به .4

 هایحلراه از يكي و نباشد هاشركت و نهادها اين مالي تأمين برای صحيحي حلراه نامهآيين از خروج

 سنديكايي تسهيالت از استفاده -شده ايجاد كريس گرفتن نظر در با البته - ،هاشركت اين مالي تأمين

 مالي منابع تأمين دارعهده يكديگر با بانك چند يا دو رويكرد اين در .است كشور بزرگ هایبنگاه یبرا

 گشايش اسنادی اعتبار يا صادر نامهضمانت آنها نفع به مشترک طوربه يا شوندمي هابنگاه نياز مورد
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 اعطای هنگام آنها، هایزيرمجموعه و مادر یهاشركت مورد در هك است اين ديگر حلراه 1.كنندمي

 گروه در هم مادر تكشر شود، چنين اگر البته و گردد محسوب ضامن عنوانبه مادر شركت تسهيالت،

 يا و دولتي یهاشركت هك است اين زمينه اين در اصلي تهكن همچنين گرفت. خواهد قرار واحد نفعیذ

 نيازمند و بوده ييآارك ثركحدا دارای هك نندك رفتار ایگونهبه مديريت نظر از مشابه، عمومي یهاشركت

 امستثن به توجه با اين برعالوه .نباشند آمده، وجودهب خرد گذارانسپرده از معموالً هك اينچنيني تسهيالت

 خود النك تسهيالت بيشتر هابانك اگر رسد،مي نظر به واحد، نفعذی یهاگروه از مدني تكمشار شدن

 نيز داخلي توليد و اهشك جاریغير مطالبات مقدار جهت اين از دهند، انجام مدني تكمشار قالب در را

 يافت. خواهد افزايش

 اند،برداشته گام جامع زكمتمر داریكبان زمينه در هك موجود هایسامانه از گيریبهره با توانمي .5

 جهت در نهاب سامانه از توانمي مثال، برای آورد. دستبه واحد نفعیذ مسئله از را مفيدی اطالعات

 و افتتاح یهاحساب تماس، شماره ،ينشان ،يتيهو یهاداده از اعم يبانك انيمشتر اطالعات به دسترسي

 واقعدر .ردك اعطا -شهاب-يبانك كيالكترون شناسه آنها به و نمود استفاده شده، صادر هایارتك شماره

 جاديا و یكاوداده افزارنرم يطراح با كه كنديم جاديا را يحقوق و يقيحق اشخاص از يبانك ،سامانه نيا

 -محرمانهغير موارد در - گريكدي با آنها روابط استعالم اخذ به تواننديم نهادها نيا آن، به هابانك يدسترس

  .كنند اقدام

 

 مآخذ و منابع

 /http://www.hooshodanesh.ir/Products/5   :واحد نفعیذ سامانه اناتكام .1

 .1394، ايران اسالمي جمهوری زیكمر كبان مرتبط، اشخاص تعهدات و تسهيالت نامهآيين .2

 كل مديريت ايران، اسالمي جمهوری زیكمر كبان ،10/5/1391 مورخ الن،ك تعهدات و تسهيالت نامهآيين .3

 .يكبان مقررات و مطالعات اداره پولشويي با مبارزه و بانكي مجوزهای مقررات،

 الن،ك تسهيالت و اعطايي تسهيالت گروهي و فردی هایسقف مورد در ،28/3/1380 مورخ بخشنامه .4

 .ايران اسالمي جمهوری زیكمر كبان اعتباری ميسيونك

 1/ازدهمي دولت در یمركز بانك عملكرد و دستاوردها .5

http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=266719 

 بدهكاران و طلبكاران نيتربزرگ ،دهديم گزارش معوق مطالبات از هابانك سهم از «رانيا» .سياوش رضايي، .6

 .21/4/1393 :خيتار ،21493 خبر: كد ،يبانك شبكه

 .ايران اسالمي جمهوری زیكمر كبان ،19/1/1388 مصوب كشور، بانكي نظام نظارتي و اعتباری پولي، هایسياست .7

 .ايران اسالمي جمهوری زیكمر كبان ،20/10/1390 مصوب كشور، بانكي نظام نظارتي و اعتباری پولي، هایسياست .8

                                                 
 .1391 مهر اقتصاد، یایدن روزنامه ،یمرکز بانک مقررات و مطالعات اداره نیشیپ معاون ،رهبر قهیصد . 1

http://www.hooshodanesh.ir/Products/5/
http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=266719
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 .1392 خرداد ي،كبان و پولي دهكپژوهش ارزی، و پولي

  .كالن تعهدات و التيتسه ديجد نامهنييآ يشكافكالبد .10

https://www.tabm.ir/NewsView.aspx?t=4&id=299 

 .اقتصاد( یايدن روزنامه در )منتشره بخشنامه كي راتييتغ ريس بر یمرور .11

http://rahbarcbbanker.ir/Show.php?SID=124 

 .1392 ماهبهمن تهران، ،84 شماره نهم، سال ملت، پرتو نشريه  .12

13. BANK NEGARA MALAYSIA, Central Bank of Malaysia, Single 
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14. Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document, 
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