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Abstract 
Banking legislation is indeed a tool to achieve the goal of legislation in the government in 
which it leads the money market towards its own targets. The case of government’s 
intervention in the economy and its amount in the money market has been analyzed and 
reviewed here and there. However, how much of this intervention leads to bad loans is a 
matter to discuss. Bad loans as a fundamental problem have made trouble to the banking 
system. Since the government itself is a macro debtor to the banking system, this legislation 
designed by the government is of the intrinsic defect. In this legislation, there is the case of 
encouraging and punishing aspect to paying the bad debts; nevertheless, the amount of 
credit should be considered. Therefore, this banking legislation style in making or receiving 
bad loans has serious defects.  
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گذاري بانکی در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و نقش مقرره
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 چکیده
، یعنی دولـت  ،گذارشدن به هدف مقررهگذاري بانکی وسیله و ابزاري براي نائلمقرره
. کندهدایت میسمت اهداف خود بهرا و دولت با استفاده از این ابزار بازار پول  است
دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پـول در جاهـاي مختلـف     ۀمداخل ۀمقول

میـزان از ایـن دخالـت بـه ایجـاد      کـه چـه  این اما بررسی و نقد قرار گرفته است، مورد
 منزلـۀ بحث است. مطالبات معوق بانکی بهاي قابللهئشود مسمیمنجر مطالبات معوق 

 کـاران بـده جاکه دولت یکـی از  زآنگیر نظام بانکی شده است. ااساسی گریبان یمشکل
شـود عیـب   گذاري که ازجانب دولت طراحی میکالن بانکی است، این سیستم مقرره

هـاي  پرداخـت بـدهی   درمـورد  زیرا در این مقررات بحث تشویق و تنبیـه  دارد؛ذاتی 
مـالك   دکه پرداخت براساس میزان اعتبار نیز بایـ درحالی ،کاران مطرح استمعوق بده

ایجاد و وصول با ایراد جدي  منظوربههاي بانکی گذاريمقرره ةشیو نظر،باشد. از این 
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 گذاري مـورد هاي قانونی ناشی از مقررهها و خألمواجه است که در این مقاله نارسایی
 بررسی قرار خواهد گرفت. نقد و

 ک.مطالبات معوق، اعتبار، دولت، مداخله، بازار پول، بان :هاهواژکلید
 

 مقدمه. 1
 ياژهیـ و گاهیاز جا ياقتصاد يهابنگاه یمال يازهاین ةکنندنیمنبع تأم نیترمهم منزلۀها بهبانک

 یتـوجه شـکل قابـل  به یمال يازهاین نیها در تأمکشور برخوردارند. توان بانک یدر بازار مال
ـ ازا اسـت؛  رگـذار یکشـور تأث  يهاو عملکرد بنگاه ياقتصاد يهاتیر فعالد توجـه بـه    ،رونی

چراکه نظام بـانکى   ؛ددار در اقتصاد کشور ياژهیو تیاهم ینظام مال نیا یو اثربخش يکارآمد
توانـد بـه   یو اصـولى آن مـ   حیو عملکرد صـح  استهاى اقتصادى از ارکان اصلى نظام کىی

را بـر   نىیهـاى سـنگ  صورت، ضـربه نیاریدرغ که نظام اقتصادى کمک کند ىیرشد و شکوفا
 .)572: 1394زاده یگرج و زادهمیکر ییدا( خواهد کرد ارداقتصاد و ةکریپ

ترین حجم انتقادها به سیستم بانکی کشور وارد شـده و مـدام بـر    هاي اخیر بیشدر سال
امـا   کید شده اسـت، أها و نظام بانکی کشور در سطوح مختلف تاصالح رفتار و ساختار بانک

هـاي اخیـر   گذاران اقتصاد ایران در سـال مباحثی که سیاست ۀجاست که از مجموعله اینئمس
یـابی  رسـد کـه ریشـه   نظـر مـی  ، چنـین بـه  انـد دهکردرمورد اصالح نظام بانکی کشور مطرح 

نحـو صـحیحی   یی نظام بانکی کشور بـه آافزایش کار منظوربهها بندي آنمعضالت و اولویت
 صورت نگرفته است.

ازجمله این آثار منفـی ایجـاد    .شودآثاري منفی می عملکرد ضعیف نظام بانکی نیز باعث
هاي اصلی عملکرد ضعیف نظـام بـانکی کشـور را بایـد در سـه      مطالبات معوق است. ریشه

دوم سـاختار   ةاول روابـط دولـت و نظـام بـانکی، حـوز      ةحوزه موردشناسایی قرار داد. حوز
 ت.سوم تعدد قوانین و مقررات بانکی اس ةو حوز ،داخلی نظام بانکی

هـا بـا ایجـاد بـدهی معـوق موردبحـث و بررسـی قـرار         این حوزه ۀدر این مبحث رابط
 گرفت. خواهد

دولت و نظـام بـانکی و ایجـاد مطالبـات معـوق بـانکی        ۀبه رابط اول باید ةبراساس حوز
کشـور مطـرح اسـت     ینظام بانک يروشیمعضل پ نیترمهم منزلۀچه امروزه بهآن. اشاره کرد

هـا، اخـالل در   بانـک  ینگیآن کاهش نقد دنبالها و بهروزافزون مطالبات معوق بانک شیافزا
علـت  به یبانک ستمیبحران در س جادیاست. ا یکاهش سود بانک ،تینهادرو  ،منابع صیتخص
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اقتصاد بـه بانـک    يهابخش رگید يهاتیفعال ةگسترد یوابستگ علتبه ت ومطالبا نگشتنباز
 توانـد یم جه،یو درنت استاقتصاد  یبه بخش واقع يسرعت قابل تسرمنابع به زیتجه منظوربه

 .(همان) مواجه سازد یرا با مخاطراتکشور  يکل نظام اقتصاد
م بـر بـازار را مسـلّ   اگر ناکارآمدي تصدي دولت در اقتصاد و مطلوبیـت اقتصـادي مبتنـی   

دخالت آن در ایـن حـوزه    ةنوبت به بررسی نقش دولت در بازار و میزان و شیو ،فرض کنیم
. هیچ دانشمندي منکر لزوم دخالت دولت در بـازار نیسـت، بلکـه اخـتالف در     رسیدخواهد 

 چـون آدام اسـمیت  که برخی متفکـران هـم  طوريمیزان و چگونگی ایفاي این نقش است، به
نیز بر ضرورت دخالت حداقلی دولت در سیستم اقتصادي کشـور   )دار تفکر بازار آزادطالیه(
گذاري، ایجـاد  شمرد: قانونبراي حکومت برمیرا اصلی  ۀسه وظیف بارهو درایناذعان دارند. ا

 .)44: 1385 و انجام خدمات عمومی (باقري ،نظم و امنیت
زیرا اگر دولـت ایـن    ،این وظایف است دادنانجام ةجا شیومهم و ظریف در این ۀاما نکت
و ادخالـت   ۀانجام نرساند، ممکن اسـت هزینـ  درستی و از طرق صحیحی بهها را بهمسئولیت

بیش از فواید آن شود. از وظایف حداقلی و اصلی حکومـت در اقتصـاد هـدایت و نظـارت     
هـا و  گیرد. ایفاي نقش دولت در بازار ظرافـت هاي مختلفی صورت میبازار است که با اهرم

ـ   ممکن ،صورت صحیح اجرا نشودچه بهدارد که چنان ايهاي ویژهحساسیت ثیرات أاسـت ت
هـاي اخیـر بسـیاري از    زدایی کـه در دهـه  دنبال داشته باشد. تفکر مقرراتمنفی فراوانی را به

ید همین مطلـب اسـت. مـداخالت دولـت بایـد      ؤثیر قرار داده، مأتکشورهاي جهان را تحت
سـفانه ایـن رونـد در    أکـه مت  )112: 1381(شمس  اي مطلوب باشدشیوهدرحد ضرورت و به

وفتـق  رتـق  بـراي دخالت دولت در ایـن امـور    ةروز حوزو روزبه استو به تزاید کشور ما ر
 .امور جاري خود درحال افزایش است

عمـال  نحوي اسـت کـه دسـت دولـت بـراي ا     دولت و سیستم بانکی کشور به ۀرابط
دولت سیسـتم بـانکی کشـور را بـا      ،سفانهأ. متاستقدرت در رابطه با سیستم بانکی باز 

عمال قدرت هاي خود را از طریق اتا خواسته دهدمیهاي مختلف تحت فشار قرار اهرم
ثبات، ضعف در تجهیز و تخصیص منابع نرخ تورم باال و بی ؛مین کندأبر سیستم بانکی ت

گر این موضوع است. دولت از طریق انتشار پول از هاي معوقه بیانو بحران بدهی ،مالی
گذاران دولت نهاده اسـت تـا هرچـه    ن در اختیار سیاستاي آسامسیر بانک مرکزي جاده

زعم خویش با این رویه مملکت را بسـازند و آبـاد کننـد. بانـک     تر خرج کنند و بهبیش
مدیریت سیستم پولی کشـور و کنتـرل انتشـار پـول و      براي مرکزي ایران استقالل کافی

بانک  ،سفانهأ. متداردنایفاي وظایف بنیادي خود در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم 
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پول را در اقتصاد کشور از دسـت داده   ۀپولی و درنتیجه عرض ۀمرکزي توان مدیریت پای
 .)360: 1395 و میرترابیارزندریانی است (گرجی 

 و بــانک  کنـد یمـ  یدوم خود تلق ۀها را خزاندولت بانکاست که این اساسی  ۀنکت
 یعیبا وقـا  ییارویرو يبرا دولت ازیمنابع موردن و ندارد يدر دولت حق رأ زین يمـرکز

 کنـد  نیمأتـ  ینظـام بـانک  بایـد   را یتیحمـا  يهـا اسـت یو س ،زلزلـه  ،یسـال چون خشک
 .)45: 1384 (علیزاده
 ةکه استفاد ییکشورها. دوم ساختار بانکی و ایجاد مطالبات معوق بانکی است ةحوز

سـاختار   دیـ در تجد يتـر کـم  شرفتیپ کنندیم يبانک مرکز ياز ابزارها يامالحظهقابل
باشد کـه درصـورت    قتیحق نیا ةدهندنشان يتاحدود تواندیم امر نیا اند.بانک داشته

این کار را  یتخصص يهانسآژا جانبهساختار همه دیتجد يبرا عیوس یاسینبود وفاق س
 اسـت یس يدرمـورد اجـرا   خود یاصل ۀفیوظ بر به تمرکز يتا بانک مرکز دهندمیانجام 

 انـد دسـت آورده را بـه  جینتـا  نیکـه بهتـر   یی، در کشورهاخاص طوربه ادامه دهد. یپول
و نه  استبانک  یبده بازپرداخت یتواننااند که مشکل داده صیمقامات در بدو امر تشخ

 یتمـام  انـد. بـرعکس،  را ممنـوع کـرده   التیاز تسـه  اسـتفاده  ،؛ بنابراینینگیفقدان نقد
اسـتفاده   ايمالحظـه طـور قابـل  بـه  يبانک مرکـز  يآرام از ابزارها فتشریبا پ يکشورها

 درجایگـاه  بانـک  يهـا ییو دارا تیریمد فیوظا نییاغلب با تع يمرکز و بانک اندکرده
 ينوع از دخالت بانک مرکز نیا .استساختار بانک عمل کرده دیتجد يبرا یاصل آژانس

ناتوان از  يهااز بانک ینگینقد یبانیپشت که مفهوم نیبد شود.منجر  یبه مشکالت تواندیم
شکسـت   يادیـ و در برخـورد بـا مشـکالت بن    کندیم جادیا یمنف ةزیانگ یپرداخت بده

تضـاد منـافع    يبانک مرکـز  دستبه مدتانیوام م يو اعطا میتقمس تیمالک و خوردیم
 .)25: 1378 یبانک کیستمیساختار س رییاز تغ ییهادرس( آوردیوجود مبه

چـون ایجـاد    ايشـده و آثـار منفـی   منجـر  سوم که به ضعف عملکرد نظام بانکی  ةحوز
گـذاري بـانکی اسـت،    مقـررات  ةو موضوع اصلی این مقاله است حـوز  ردمطالبات معوق دا

تـدوین   يواحـد  ۀوجود دارد که پراکنـده اسـت و البتـه در مجموعـ     یمقررات ۀیعنی مجموع
فقـط ایـن    ،عـالوه یی الزم را ندارد. بـه آقوانین قدیمی است و کار این نشده است. بعضی از

 ۀبـه ایـن مجموعـ    توانمی هاي زیادي وجود دارد کهنامهموارد نیست، بلکه مصوبات و آیین
هاسـت و ایـن تعـدد و    مصوبات شوراي پول و اعتبار ازجمله ایـن  ،مثالً .مقررات اضافه کرد

 زند.یتعارض قوانین به مشکالت موجود دامن م
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 گذاري بانکیمقررهبررسی  ونقد  .2
چنـدان   ۀلئخـود مسـ   فیوظـا  يفـا یا بـراي کشـور   ینظـام بـانک   فیجاکه عملکرد ضعازآن
در  يهر طرح اصـالح اقتصـاد   يدیکل يها و محورهاتیاز اولو یکیقطعاً  ست،ین يادهیپوش

 موجـه  يامر یبر تحول نظام بانک دیتأک ،اساس نیکشور اصالح عملکرد این نظام است. بر ا
 يهاهشیابتدا ر دیبا یطرح نیچن يو اجرا یطراح ياست که برا نیا یساسا ۀلئاما مس است،

 ،د و سـپس وشـ  يبنـد تیـ و اولو ییشناسا حینحو صحکشور به یمعضالت نظام بانک یاصل
 .و اعمال شود یطراح یدر طرح تحول نظام بانک یبرد اصالحشناخت راه نیبراساس ا
مندسـازي،  قاعـده  دهـی، گـري، سـامان  تنظـیم  معنـاي گذاري در ادبیات فارسـی بـه  مقرره

هـایی اطـالق   فـن توان به مجموعـه گذاري را میو تعدیل است. مقرره ،بخشیتمشیت، انتظام
 هاي خاص اسـت ها صیانت از پایندگی و شایستگی در انجام امور در حوزهکرد که هدف آن

 .)221 :1387 (گرجی ارزندریانی
ـ گذاري ابزاري جدید در دست دولتمقرره ،بنابراین  اها براي مداخله در اقتصاد است تا ب

دخالـت دولـت در اقتصـاد بـه سـه شـیوه        کننـد. کنتـرل و تنظـیم   را آن رفتار بازیگران بازار 
توانـد فعالیـت   مین مخارج خود میأکرد و تهزینه ةدولت از کانال نحو ،اول :پذیر استامکان

توانـد  هاي خود مـی ها و تصديبراساس میزان مالکیت دوم، ؛ثیر قرار دهدأتاقتصادي را تحت
دولت بـا تـدوین و تنظـیم     سوم، و ؛ندکاقتصادي را مشخص  دیگر هايفعالیت بخش ةحوز

ــد بســتر انجــام فعالیــت اقتصــادي را تحــت قــوانین و مقــررات مــی ــتوان ــرار دهــدأت  ثیر ق
 .)23: 1389 فر(هادي

 نکـردن فیـ تکلنیـی از تع یناشـ  (formal rationality)ی منطق هیتوج فقدان يادار يهانییآ
عرضـه و   بــا  ینشیگـز اراتیدر قلمرو اخت يریگمیرا هنگام تصم دهیپد کیدرمورد  یقانون
ـ بـر دموکرات یمبتن یرونیبـ هیتـوج کی نیتأم ـ فیو بهترکـردن ک  کـردن ترکی  يمـدها آیپـ  تی

 .کندیم جبران يریگمیتصم
 یدرسـت  هاشویم که این آیین، متوجه میي نگاه کنیمادار يهانییآاگر با نگاهی ابزاري به 

 ایـن  يبـرا  يادار يهـا نیـی آ .کننـد یمـ  نیرا تضـم  هـا آن از یناشـ  يمـدها آیو پ اهمیتصم
 :نددیمف موارد
 ؛)کنندیعمل م یسپر حقوق منزلۀبه يادار يهانییآ( از حق و منفعت تیحـما. 1
ـ  یینهـا  ياهـ میتصـم  تیـ فیک يارتقا جهیو درنت کردنادارهخوب تیتقو. 2 کـه در   یوقت
ـ آ شـناخت نقـش   يبـرا  .شودیم استفاده ینشیگز اراتیاز اخت يادار يریگمیتصم  يهـا نیـی
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ـ تقو یعنی ماتیتصم تیفیدر رابـطه با کـ يادار  اسـت کـه   يضـرور  کـردن ادارهخـوب  تی
ـ تعر (discretion) ینشـ یگز اریاخت ـ اخت. شـود  فی مفهـوم   دو مــتضمن  معمـوالً  ینشـ یگز اری

 .  (general interest) منفعت عام و (choice) انتخاب مشترك است
 يمقـام ادار  به قانون است که یمعن نیبـه ا ینشیگز اریاخت نظران توافق دارند کهصاحب

بـه  باتوجـه  (several legal possibilities) یقـانون  متعـدد  يهـا نـه یگز انیم که از دهدیاجازه م
ـ ا دست به انتخاب بزند.ی حقوقریغـ يارهایمـع ـ تـوازن م  يانتخـاب متضـمن برقـرار    نی  انی

 »عـام  منفعـت « نییتع منظوربه یفراحقوق يهابا استفاده از ارزش یو خـصوص یعموم منافع
 ينهـاد شیپ فیبنابه تعر .(Ponce 2005: 521) نشده است نییمـوضوعه تع نیقوان دراست که 

 يادار مــقام  کیـ کـه بـه    اسـت  ياریاخــت  ینشـ یگز اراتیاخت« اروپا ۀیاتحاد يوزرا ۀتیکم
 سـازد یرا مجاز م يادار مقامو  کندیواگذار م يریگمیتصم يرا برا عمل يآزاد ازي ادرجـه

تـر اسـت اتخـاذ    نظـر او مناسـب   را که از یمیتصم یمتعدد مجاز و قانون ماتیتصم انیکه م
 اراتیجوهر اخت. (Recommendation of the Commission of Ministers 1980: no. R 80) »دنک

ـ زای مفهوم یسنت يادار حـقوق در متعدد، يهانهیگز انیانتخاب از م یعنی ،ینشیگز  یتلقـ  دئ
ـ نبا ینشیگز اراتیکه اخت ییمحدودکردن مرزها يمگر برا شدیو به آن پرداخته نم شدیم  دی

 ها تجاوز کند.به آن
 مربـوط  يگـذار استیاست که بـه سـ یموضوع کردنانتخاب یسنت کردیدر رو ،عالوهبه

 رگـ ید کنـار در يادار حقـوق  یسـنت  يهـا در انگـاره  .سـت ین یحقـوق  یو موضـوع  شودیم
خودسـرانه و   هـاي میدرمقابـل تصـم   يافراد و سپر ياز دفاع برا ینوع ةکنندفراهمها موضوع

و  شـود یآغاز مـ  یخودکامگ ردیپذیمـ ـانیکه قانون پا ییجا منظر، نیا از است. خواهانهدل
 است. ییقضا يبازنگر یثر در مقابل خودکامگؤم تیتنها حما
ـ ا براساس يریگمیتصم تیفیبه ک ياخاص عالقه طوربه یسنت يادار حقوق ،نیبنابرا ة دی

 یقـانون ریغ هايمیتصم ییقضا يبلکه توجه آن معطوف بـه بـازنگر ،ندارد »کردنادارهخوب«
ـ ا اسـت.  یمقامـات عمـوم   يهايدرمقابل خودسر شهرونداناز  تیحما يبرا  يکـرد یرو نی
و  خواهانـه دل يهـا يریـ گمیو تصـم  یگکـام خود هیعل یافتیره که مفهوم نیبه ا ؛است یسلب

ـ ا .استي ادار هايمیتصم یو درست تیفیک یعنی »خوب ةادار« توجه به بدون  ـکردیـ رو ـنی
شـده اسـت    انیب »قرمز چراغ« يهاهینظر ةکه با استعار هارلو و راولینگ دگاهیبه د توانیرا م

 .(Harlow 1997: 29) مربوط دانست
ـ بـود و بر ا ـجیرا یـیاروپا ياغلب کشورها رها دتا مدت کردیرو نای اصـل  « اسـاس  نی
 االتیـ سرتاسـر اروپـا و ا   در دیجد يکردیاما رو، شدیم دهیپرست یچون بـتهم »بودنیقانون
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 ـکردیـ رو ـنیا دارد. توجه »ماتیتصم تیفیک« به دیجد کردیرو نیا متحده رشد کرده است.
ـ براسـاس ا  اسـت.  افتـه یر اسـتقرا  یخـوب متحده به االتیدر ا ژهیوبـه بـرخالف   کـرد یرو نی
 ونـد یپ يخـود بـه حقـوق ادار   يخـود بـه  ینشـ یگز اراتیاخت يبرمبنا انتخاب یسنت کردیرو
ـ ا .کنـد یمـ  دایکردن ارتباط پادارهو خوب (درسـت) خـوب ماتیتـصم به رایز خورد،یم  نی

باشـد و   حیو هم صح یقانون هم کندیم اتخاذ یدولت تیریمد کـه هاییمیمهم است که تصم
ـ اهم کنـد.  یبانیپشـت  از آن یکاف ۀادل ـ آن از ا تی ـ    اسـت کــه   نظـر  نی  نیمـردم خواهـان چن

ها اثـر  آن بر که ییهايریگمیتصم ندیادر فر خواهندیهستند و م یخوب و درست هايمیتصم
 ایـ که قرار است سـاخته شـود    یدراهآزا لیازقب ییاهمیتصم. گذارد مشارکت داشته باشندیم
کـرده   انیب یخوببه  (Braibant)بربانتکه گونههمان گردد. سیتأس دیکـه با ايیاتـم روگاهینـ

آن  دادنهستند که به انجـام  يکار دادنمجاز به انجام یکه مـقامات عـموم یوقت یحت« است:
ـ . (Sieur 1972: 53) »را انجام دهند يهـر کـار توانندیها نـمآن دارند، لیتما  ،گـر یدعبـارت هب

 مناسـب  يریکارگهاسـت و ب یتوجه حقوق عموممورد اراتیعمال مناسب اختو ا يریکارگهب
ـ  منزلـۀ مفهـوم بـه   نشود. ایمی فیتعر»کردنادارهخوب« ةدیبا ا ینشیگز اراتیاخت فــن   کی

 دارد. یمخصوص يمعنا یحقوق
 

 مدیریت دولت در نظام بانکی ةبررسی نحو .3
خوش تحوالت عمیقی بـوده اسـت.   نقش و کارکرد دولت در اقتصاد طی دو قرن اخیر دست

نظـر نقـش و جایگـاه     تـاریخی از  ةترین دورکنندهشاید اغراق نباشد اگر قرن بیستم را تعیین
اقتصـادهاي   ۀارن با مواجه. اوایل قرن بیستم مقبدانیمامور اقتصادي و سیاسی  ةدولت در ادار

بـر  هـاي مبتنـی  و اسـتقرار حکومـت   ،طـرف هاي بزرگ اقتصادي ازیکداري با بحرانسرمایه
بود. در این دوران بسیاري از نظرها به ایـن سـمت جلـب شـد کـه       ،دیگرسويمارکسیسم از

و  اسـت  نشـان داده  فراگیـر خـود را   یبحرانصورت داري بههاي نظام سرمایهناکارآمدي ۀهم
تـري را  تکامل طبیعی تاریخی بشرند که دلیـل کامـل   ةکنندهاي مارکسیستی منعکسحکومت

اند. حالت کامـل تصـمیم درمـورد نـوع و میـزان کاالهـاي       داري ارائه کردهبراي نظام سرمایه
 .)165: 1392 (زارعی و شمس استتولیدي و نوع و مقدار کاالهاي مصرفی 

جهـان   اقتصـاد  1930 ۀدهـ  داري درهـاي سـرمایه  شکست نظریـه  پس از ،دیگرعبارتبه
ایـن دوران   در. مـداخالت آن پـیش رفـت    ةحوز براي دولت و تعریفی جدید ۀسمت ارائبه

ویـژه  بـه  بسیاري منـاطق،  جاي آن درگذاشته شد و به اقتصاددانان لیبرال کنار گرددولت شب
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 کـاري گسـترده و  کاهش بی براي گردولت مداخله ،مناطق اروپاي غربی بسیاري از و آمریکا
ـ  دولت رفاه به. شد سمت دولت رفاه ظاهربه نمایی اقتصادراه  خـدمات رفـاهی   ۀمـوازات ارائ

موجب پیدایش بخش عظیمـی   این امر. برعهده گرفت براي رشدرا گذاري مسئولیت سرمایه
 هـاي کـردن برخـی بنگـاه   طریق ملـی  آن از که قسمتی از هاي اقتصادي دولت شدفعالیت از

مؤسسـات اقتصـادي    محل وجوه عمـومی در  گذاري ازطریق سرمایه قسمتی از خصوصی و
هرچند الگـوي آن  ، آمد وجوداقتصاد مختلط به ،به این ترتیب. تأسیس دولتی حاصل شدتازه
 .)44: 1394و دیگران  (میبدي متفاوت بود مناطق مختلف در

طـور  اقـدامات مختلـف ازجملـه بـه    در این رویکرد دولت نهادي است که باید از طریق 
مناسـبی بـراي کـارکرد آن     وضـعیت و  را تنظـیم کنـد   بازار وضع قوانین و مقرراتبا خاص 

هـاي  گویی به خواستههاي مختلفی که بازار قادر به پاسخدر حوزه ،حالفراهم آورد و درعین
ترین اهـداف  همیی در نظام اقتصادي یکی از مآسعی در ایجاد کار .جامعه نیست مداخله کند

گـذاري ایـن   چه بـراي نـام  و سیاسی آن ،رود. در ادبیات اقتصادي، حقوقیشمار میبه دولت
 ۀاست که تقریبـاً از دهـ   (regulation)گذاري رود اصطالح مقرراتکار میاقدامات مختلف به

 .)166: 1392 (زارعی و شمس شده استتبدیل  مستقلی مطالعاتی ۀبعد به شاخبه 1980
 ايگذاري بانکی دخالـت کنـد یـا خیـر مربـوط بـه قضـیه       در مقرره دکه آیا دولت بایاین

 عنوان دخالت دولت در اقتصاد قابل بحث و بررسی است. ذیلتر است که کلی
اقتصادي دولـت نیـز از دیربـاز وجـود      ۀمداخل ةحوز دربارةبحث میان مکاتب اقتصادي 

نقش آن در اقتصـاد   ةماهیت دولت و گستر درموردمکاتب اقتصادي  ۀداشته است. تقریباً هم
هـا در اقتصـاد اسـت.    اند و این موضوع حاکی از اهمیت نقش دولـت هایی داشتهگیريجهت

و  اسـت  شود آغاز شـده خوانده می» دولت حداقل«عنوان  باچه ها از آنگیرياین قبیل جهت
 یابد.گسترش می» دولت حداکثر« ، یعنیتا حداکثر نقش دولت در تنظیم امور اقتصادي

نظـر  هـاي مختلـف اقتصـادي اتفـاق    مطلوب دولت بین مکاتب و دیـدگاه  ةدرمورد انداز
اي دانسـت کـه از   تـوان طیـف گسـترده   اقتصادي می ۀنظر مداخل ها را ازوجود ندارد. دولت

د. در میـان ایـن دو   گردریزي متمرکز ختم میو به دولت برنامهشود میدولت کالسیک آغاز 
ریـز بخشـی   و دولـت برنامـه   ،گـذار گذار، دولت رفاه، دولت سیاستبه دولت قانونتوان می

 دسـت بـه هـاي الزم  نظران بـر لـزوم ایجـاد زیرسـاخت    تر صاحبحال، بیشاشاره کرد. بااین
گـذاري،  که شامل نهادهاي حـافظ حقـوق مالکیـت، سیاسـت    براي عملکرد بهتر بازار دولت 

خـدمات اصـلی یـا     ئـۀ کننـد و ارا کید میأثبات مالی است تو نظام با ،الزام به اجراي تعهدات



 57   و دیگران) فراسماعیلی اصغرعلی( ...و وصول مطالبات  یجاددر ا یبانک يگذارمقررهنقش 

ـ   این بر اي مبتنیپایه مین امنیـت و سـطحی از رفـاه اجتمـاعی اسـت،      أنهادها را کـه شـامل ت
 .)3: 1385 چشمی و (بازمحمدي دانندضروري می

 
وصــول مطالبــات  ۀنامــبررســی رونــد وصــول مطالبــات معــوق در آیــین .4

 )يو ارز یالی(ر يالوصول مؤسسات اعتبارو مشکوك ،گذشته، معوقدیسررس
هـا و  از بانـک  کیـ سـالمت هر  توانـد یتنها منه یبانک يرجاریسطح مطالبات غ شیافزا

ـ بلکه در سطح کـالن ن  ،دنکمواجه  دیکشور را با تهد یربانکیغ يمؤسسات اعتبار بـه   زی
منجـر   هـا بانـک  ياعتبـار  يدنبـال آن تنگنـا  و بـه  یبانک ۀشبک یکاهش قدرت اعتبارده

 يدر کشورمان کاهش رشد اقتصـاد  یمال نیتأم ظاممحوربودن نبه بانکتوجهبا و شودمی
 یتـوجه رشـد قابـل   يجـار ریمطالبـات غ  ریاخ يهادر سال ،. متأسفانهدفتاخواهد ااتفاق 

بخـش   نگشـت نباز علـت هـا بـه  بانـک  یتـوان اعتبـارده   فیامر بـه تضـع   نیکه ا ندداشت
 زیـ و ن ،يعتبـار مؤسسات ا يهاییدارا تیفیکاهش ک ،یصیاز منابع تخص يامالحظهقابل
شـده اسـت.   منجـر   ياعتبـار  سـک یو ر ینگینقـد  سـک یر لیقب از ییهاسکیر شیافزا

 ةبر پیکـر  يریناپذو مؤثر تبعات جبران رانهیگشیپ ریتداب نکردندرصورت اتخاذ ،بنابراین
 .داشتخواهد  اقتصاد کشور

بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران و وزارت      نهاد مشترك ت وزیران بنابه پیشئهی
قانون تسـهیل اعطـاي تسـهیالت بـانکی و کـاهش       5 ةاستناد مادامور اقتصادي و دارایی و به

هـاي تولیـدي و افـزایش منـابع مـالی و کـارآیی       هاي طرح و تسریع در اجـراي طـرح  هزینه
ــک ــا بان ــوب (ه ــین )1386مص ــآی ــوق    ۀنام ــته، مع ــات سررسیدگذش ــول مطالب و  ،وص

 سسات اعتباري (ریالی و ارزي) را تصویب کرده است.ؤالوصول ممشکوك
کـه از  نیـ ضـمن اعـالم ا  نامه تدوین شده آمده است اي که در قالب آن آییننامهدر بخش

 رودیانتظار مـ  ،نیست استنادقابل ریضوابط و مقررات مغا یک ازهیچ نامهنییآ نیابالغ ا خیتار
 يدارا رنـدگان یگالتیتسـه  بـه  موصـوف  ۀنامنییمقرر در آ رینظکم يهاو مشوق ریبا تدابکه 
ـ  يو همکـار  یراهبا استقبال از هم يرجاریغ یبده محتـرم   يضـا اع ۀسـوزان و دل شـائبه یب

ـ ندادن حسـن و نشـان  رانیا یاسالم يجمهور يپول و اعتبار و بانک مرکز يشورا خـود   تی
 ۀخود نـزد شـبک   يرجاریغ يهایبده فیتکل نییتع يممکن را برا یها و مساعتالش یتمام
ـ بـا تمه  زیـ کشور ن یبانک ۀشبک ،است ستهیشا .کشور معمول دارند یبانک  ریو اتخـاذ تـداب   دی

 یدر شـأن نظـام بـانک    وجـه چیهـ کـه بـه   ،هـا را بانک يرجاریمطالبات غ یفعل تیالزم وضع
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شـرع   نیمـواز  ۀیبرپا یبانک اتیانجام عمل روشیو پ دارهیطال منزلۀبه رانیا یاسالم يجمهور
 بهبود بخشند. ،نیستمقدس 
 نامه در توصیف مطالبات آورده است:  این آیین 1 ةماد »چ«بند 

 ،یو حقـوق  یقـ یبه اشخاص حق ییاعطا التی(شامل تسه یالیاز مطالبات راعممطالبات 
درخصـوص اعتبـارات    انیمشـتر  یکـاران موقـت، بـده   در حساب بـده  انیمشتر یبده

شـده و  دار پرداخـت مـدت  يشـده و بـروات ارز  پرداخـت  يهـا نامـه و ضمانت ياسناد
ـ امـوال معـامالت، امـوال خر    دیدرخصوص خر پرداختشیپ درخصـوص   هشـد يداری

 ي) و مطالبـات ارز نیـ د دیـ و خر ،جعاله انیمعامالت سلف، کار در جر يعقود، کاالها
بــه شــرح  یخــواه صــادراتارز تــن ،يارز ةریــاز محــل حســاب ذخ التی(شــامل تســه

متعهد به بازپرداخـت آن بـه    کنندهافتیکه در یالتیتسه یو تمام »ح«شده در بند فیتعر
 .باشدیارز م

کـردن دخالـت   کردن محاسـبات و کـم  افزارينامه تالش شده است که با نرمدر این آیین
 نـد هکاران را کـاهش د و با این حرکت امکان همکاري با بده نندانسانی مطالبات را محاسبه ک

ایـن   2 ةد. براسـاس مـاد  نروز در اختیار سیستم بانکی قرار دههصورت بو نیز اطالعات را به
اصـالح   ياگونـه مطالبات خود را بـه  يافزارنرم ۀموظف است برنام ياعتبار ۀمؤسسنامه آیین

 ،شـده الوصـول، سـوخت  گذشته، معوق، مشکوكدیآن به مطالبات سررس ةکه انتقال ماند دنک
 یبـانک  التیخـدمات و تسـه   یتمـام  ئـۀ و خودکار انجام شـود. ارا  يافزارصورت نرمبه ... و

عمـال  اسـت تـا ا   یاشـخاص حقـوق   یملـ  ۀو شناسـ  ،یکدپسـت  ،یملـ  ةشـمار  ئـۀ ارا بهمنوط
 یکـ یصـورت الکترون کامالً بـه  ادشدهیبراساس مشخصات  نامهنییآ نیمقرر در ا ياهمیتصم

 انجام شود.
بینی شده است امکان نظارت بانـک مرکـزي و   نامه پیشآیینیکی دیگر از مواردي که در 

سسـات اعتبـاري از وضـعیت اعتبـاري و مـالی اعتبارگیرنـدگان       ؤر مگیداطالعات و آگاهی 
کـاران در اختیـار بانـک مرکـزي     افزاري بدهاي و نرماست. به این صورت که اطالعات رایانه

گیرنـدگان اطـالع   حسابی وامه از میزان خوشها نیز بتوانند با این شیور بانکگیدقرار گیرد و 
از  ،الزم بـراي اعطـاي تسـهیالت و اعتبـارات باشـد      شـروط پیدا کنند و اگر شـخص فاقـد   

توانـد از  اسـت کـه مـی    هـایی له یکـی از موضـوع  ئو خودداري کنند و این مسـ اپرداخت به 
از سیسـتم  یافت خدمات ر(محرومیت از د وجودآمدن مطالبات معوق بعدي جلوگیري کندبه

 .)استثري ؤجلوگیري از ایجاد و انباشت مطالبات اهرم م منظوربهبانکی نیز 
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موظـف اسـت اطالعـات مربـوط بـه       يبانـک مرکـز  نامـه  این آیین 4و  3براساس مواد 
و  انیمشـتر  يهـا حسـاب  یازجمله اطالعات مربـوط بـه تمـام    را، ياعتبار ۀمؤسس انیمشتر

صـورت مستمــر از   (شامل مبـلغ و نوع مطالبـات) بـه   يرجاریو غ ياطالعات مطالبات جار
ـ ا 4 ةدمـا  يدر اجـرا  يمؤسسات اعتبار ي. درصورت تقاضادنک افتیدر ياعتبار ۀمؤسس  نی

 نیـ ها قرار خواهد داد. دستورالعمل اآن اریرا در اخت ازیاطالعات موردن يبانک مرکز نامهنییآ
موظف است قبـل از   ياعتبار ۀمؤسس .)3 ة(ماد دکرو ابالغ خواهد  هیته يبانک مرکز را ماده
ـ راز جـا اعـم  یبـده  ةمانـد  يبا استعالم از بانک مرکـز  یبانک التیهرگونه تسه ياعطا  اي ی

مـدنظر   التیتسه يبه تقاضانسبت میاتخاذ تصم يرا برا یبانک ستمیبه س انیمشتر يرجاریغ
 .)4 ة(ماد قرار دهد

 
 نظارت و برقراري ارتباط با بانک مرکزي ةنحو 1,4

گیـري اسـت.   نظارت و پی ۀنامه موردتوجه قرار گرفته مقولازجمله اقداماتی که در آیین
از نیروي داخلـی  اعم ،امکانات استفاده شود ۀنامه تالش شده است که از همدر این آیین

گیري براي اخذ مطالبات پی برآن، بعد از اعطاي تسهیالتعالوه. خارج از بانک بانکی و
تواند حتـی  این روند می .نگرفتن مطالبات معوق استهاي شکلترین بخشیکی از مهم

گفته به آن اشـاره نکـرده   پیش ةهرچند ماد ،با استفاده از نیروي انتظامی نیز صورت گیرد
خـود   یموظف است با استفاده از کادر کارشناسـ  ياعتبار ۀمؤسس 6ة است. براساس ماد

ضـوابط در پرداخـت    تیـ ضمن رعا ياها و مؤسسات مشاورهاز شرکت يریگبا بهره ای
و  هدامور قرار د تیرا در اولو التیتسه رندگانیگ يتعهد اتینظارت بر عمل التیتسه

وصـول مطالبـات در دسـتورکار خـود      يریـ گیپ يانضباط برا تیدر رعارا  يزیربرنامه
 دهد.   قرار

 یمناسـب  يهااستیبهبود عملکرد وصول مطالبات س يبرا تواندیم ياعتبار ۀمؤسس« ـ  بصرهت
 .»ردیکار گرا در امر وصول مطالبات به یاستفاده از امکانات بخش خصوص لیازقب

سـازي  کـاران و نیـز شـفاف   وضـعیت بـده   کـردن به بانک مرکزي براي مشخص گزارش
 9و  8براسـاس مـواد   نامـه نیـز آمـده اسـت.     وضعیت مطالبات معوق در مواد دیگر این آیین

ـ  يرجـار یمطالبات غ ییمحض شناسابه دیبا ياعتبار ۀمؤسس یادشده ۀنامآیین از پانصـد   شیب
امـوال،   ییازجمله شناسـا  ،يرا درمورد مشتر یلیاطالعات تکم الی) ر000/000/500( ونیلیم

و کنـد   يآورجمع يمشتر يهاتیفعال رگیدو  ،یمال تیوضع ،وا هايضامن تیوضع یبررس
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 .)8 ة(مـاد  دنـ کارسـال   يبـه بانـک مرکـز   منظور اطالع دیگر مؤسسات اعتباري بهمراتب را 
وصـول مطالبـات    یحقوق ریو اتخاذ تداب گریدکیضمن توافق با  توانندیم يمؤسسات اعتبار

ـ   ايياعتبار ۀدارند به مؤسس یبده ياعتبار ۀکه به چند مؤسس یکارانرا از بده  نیتـر شیکـه ب
بـه اطـالع بانـک     یشـ گزار یو مراتـب را طـ   نـد نکرا دارد واگذار  قهیوث نیترشیب ایمطالبه 

اجـراي مـوارد    ها درثر بانکؤم نکردنشایان ذکر است که همکاري. )9 ة(ماد برسانند يمرکز
 قابل نقد و بررسی است.یادشده 

 
 گیري وصول مطالباتپی ۀتحلیل تشکیل کمیت 2,4

یکـی   مربـوط بـه آن   يهـا گـزارش  ۀیو ته يرجاریوصول مطالبات غگیري پی ۀتشکیل کمیت
 ياعتبـار  ۀمؤسسنامه آیین 7 ةنامه است. برابر ماددر این آیین شدهمطرح هايدیگر از موضوع

ی را تحـت سرپرسـت   یمـ ئدا ۀتـ یکم کی نامهنییآ نیموظف است ظرف پانزده روز از ابالغ ا
و  ،يرجـار یوصول مطالبـات غ  يریگیپ ،يگذاراستیمنظور سبه رهیمدئتیه ياز اعضا یکی

 دهد. لیمربوط به آن تشک يهاگزارش ۀیته
و رونـد وصـول    هشـد اقـدامات انجـام   ۀجـ یموظـف اسـت نت   ادشـده ی ۀتیکم« ـ  1ة تبصر

 .»دیگزارش نما يکل بانک مرکز سیئصورت ماهانه به رمطالبات را به
ـ بـر فعال  ادشـده ی ۀتیکم« ـ  2ة تبصر ـ یزم (در یحقـوق  ةادار يهـا تی وصـول مطالبـات    ۀن

و خدمات مؤسسات و افراد خـارج از   ،يرجاریوصول مطالبات غ ی)، واحد سازمانيرجاریغ
 .»نظارت خواهد داشت ياعتبار ۀمؤسس

 گیري مطالبات وظایف این کمیتـه تشـریح شـده و بـدین    عالی پی ۀبراساس منشور کمیت
 قرار است:

هـا در  و دسـتورالعمل  ،هـا هیـ هـا، اطالع نامهبخش ها،نامهنییآ نیو تدو هینظارت بر ته. 1
 ؛ارتباط با مطالبات معوق

ـ     یو چگونگ تیدر ارتباط با وضع هایینارسا ی. بررس2  ۀوصـول مطالبـات معـوق و ارائ
 ؛ها و شعبشعب استان تیرینمودهاي الزم به مدره

ـ  شـعب ازلحـاظ وصـول مطالبـات بـه      یریتموجود مد یتوضع یبررس. 3  ۀمنظـور ارائ
 ؛شاخص نیا ترشیهرچه ب مؤثر براي کاهش کارهايراه

 تیریمـد  و ارشاد شـعب و  یینماو راه ،هایینارسا یالزم، بررس هايزيیر. انجام برنامه4
 ؛مطالبات معوق جادیاز ا ريیگشیمنظور پشعب به
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 هسسـ ؤبنـدي اطالعـات مربـوط بـه مطالبـات معـوق م      آوري و طبقـه ارت بر جمعظ. ن5
جهت اخذ مجوزهاي الزم درجهت وصـول مطالبـات معـوق از     و شعب انیمشتر کیتفکبه

 ؛اراتیبه مصوبات صادره و حدود اختباتوجه انیمشتر یبده طیتقس قیطر
شـعب   تیریاعتباري شـعب مسـتقل و مـد    ۀتیکم اجراي مصوبات صادره از ريیگیپ .6
 ؛کاربده انیمربوط به مشتر ۀانیرا لیفا ها برحسب سوابق موجود دراستان
 ؛صورت مورديبه انیمشتر یتعهدات و بده تیوضع یبررس. 7
هـاي  هـا کـه بـه سرفصـل    اسـتان  یکالن پرداختـ  التیآن دسته از تسه فیتکل نیی. تع8

 ؛وصول مطالبات ريیگیپ یعال ۀتیو طرح آن در کم دهیجاري منتقل گردریمطالبات غ
و  ،گذشــته، معــوقدیمطالبــات سررس ةافــزاري کــه انتقــال مانــدنــرم ۀبرنامــ نی. تــدو9

 ؛فراهم آورد ودکارافزاري و خصورت نرمالوصول را بهمشکوك
آوري اطالعات (شامل مطالبات جـاري و  که برمبناي آن امکان جمع یستمیس نی. تدو10

موقـع درمـورد پرتفـوي مطالبـات جهـت      هاي بـه گزارش ۀو ارائ ،راتییتغ شیجاري)، پاریغ
 ؛اقدامات مؤثر فراهم شود

صـورت ماهانـه بـه    بـه شده و رونـد وصـول مطالبـات    اقدامات انجام ۀجینت. گزارش 11
 ؛مرکزي بانک

جهـت امهـال،    تـه یبـه کم  اریـ اخت ضیمؤسسه درخصوص تفو ةریمدتئیبا ه یزنی. را12
 .و بخشش جرائم نیونیمد یو استمهال بده ،طیتقس

 است:قرار  این منشور اختیارات این کمیته را نیز برشمرده که بدین 7بند 
 شیهـا و اخـذ و پـا   وصـول مطالبـات در اسـتان    ريیـ گیپـ  یهاي فرعـ تهیبري کم. راه1

 ؛هاتهیکم نیاز ا یافتیدر هايگزارش
ـ بازپرداخـت د  ةعمده درخصـوص نحـو   یالتیکاران تسه. دعوت و تعامل با بده2 و  ونی
 ؛مربوطه در سطح باالي سازمان ريیگمیتصم
(درصـورت   یالتیهـاي تسـه  پرونـده  الو استمه ایو اح دیو تمد طیتقس طیشرا نیی. تع3

 ؛)اریاخت ضیتفو
 تیـ درخصـوص وصـول مطالبـات بـا اولو     یهاي حقوق. قرارداد با اشخاص و شرکت4

 ؛یحقوق تیریي مدأر
ـ دلبـه  1392تـا   1389هـاي  سـال  یکه ط ديیجاري واحدهاي تولریغ ی. امهال بده5  لی
 التیانـد و تـاکنون تسـه   دهیـ جـاري گرد ریغ یکشور دچار مشکل شده و داراي بده طیشرا

 ؛»دیو رفع موانع تول لیکارگروه تسه« اند. موضوعخود را استمهال ننموده
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که  رانیمحترم وز تئیه 1394داراي مصوبه از  ديیجاري واحدهاي تولریغ ی. امهال بده6
 ؛دانننموده را استمهال 16ه مورخ  50720/ت  1811 ةشمار ۀمصوب /02خود / التیتاکنون تسه

جـاري بـا    التیتسـه  ۀبـه طبقـ   یامهال التیتسه ۀطبق رییدرخصوص تغ ريیگمی. تصم7
 ؛یامهال التیدرصد از کل مبلغ قرارداد تسه بیستپرداخت 

ــ. رفــع محروم8 ــه رعاجــاري منــوطریغ یداراي بــده انیهــا از مشــترتی ــب ضــوابط  تی
 ؛مرکزي بانک
ـ یزم (در یحقوق ةهاي ادارتی. نظارت بر فعال9 جـاري)، واحـد   ریوصـول مطالبـات غ   ۀن
 ؛اعتباري ۀو خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسس ،جاريریوصول مطالبات غ یسازمان
 ؛ییکایصورت سندمطالبات به وصولدرخصوص  ريیگمی. تصم10
ـ بـراي   انیجاري مشترریغ ی. امهال بده11 ـ بـار بـا رعا   کی ضـوابط بانـک مرکـزي     تی

 ؛)اریاخت ضی(درصورت تفو
 ریالتزام تأخالتفاوت نرخ وجهمابه زانیمحداکثر به نید ۀیتأد ریبخشش وجه التزام تأخ. 12

نرخ  ای یمشارکتریدرقالب عقود غ ییاعطا التینرخ سود مندرج در قرارداد تسه اب نید ۀیتأد
 .)اریاخت ضی(درصورت تفو یقالب عقود مشارکت در ییاعطا التیبازده موردانتظار تسه

 
 تشویقی و تنبیهیهاي طرح 3,4

نامـه  هاي تشویقی و تنبیهی آییناست طرح بررسی شدهنامه آییندر یکی دیگر از مواردي که 
دریافـت  در ند، احسابخوشبه این صورت که براي کسانی که در پرداخت معوقات  .است

گیرنـد و بـراي افـراد بدحسـاب نیـز وضـعیت       در نظر می هاییتسهیالت اولویت و تخفیف
 کنـد. براسـاس ایـن مـاده    سسـه اشـاره مـی   ؤهاي تشویقی مبه طرح 10ة مادبرعکس است. 

را در  ریـ ز یقیتشـو  يهـا وهیحساب شـ خوش انیدر رابطه با مشتر تواندیم ياعتبار ۀمؤسس
 ارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:هچ

 ؛یخدمات بانک ای التیتسه تافیدر يبرا يقراردادن مشترتیدراولو )الف
ارچوب مقـررات مربـوط) تـا    هـ (در چ یخدمات بـانک  ئۀدر نرخ کارمزد ارا فیتخف )ب

 .درصد نجاهپ
براسـاس   تـر کـرده اسـت.   کاران بانکی بیشبراي بده را هاي تشویقینیز سیاست 15 ةماد

) بـه  یالیـ و ر ياز ارزکـاران (اعـم  بـده  قیمنظور تشومجاز است به ياعتبار ۀمؤسس این ماده
 :دنکاشخاص اتخاذ  ـنیرا درمورد ا ریز یقیتشو يهااستیس یبده ةبـازپرداخت ماند
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 ۀیمشـروط بـه تسـو    ،11 ةماد »ث« یال »ب« يمندرج در بندها يهاتیرفع محروم )الف
 ؛يعتبارمؤسسات ا یدر تمام یبده

ـ تأد ریتـأخ  يقرارداد ۀمیبخشش جر )ب ـ د ۀی التفـاوت نـرخ   مابـه  زانیـ محـداکثر بـه   نی
بـا   ییاعطـا  التیمنـدرج در قـرارداد مربـوط و نـرخ سـود تسـه       نید ۀیتأد ریالتزام تأخوجه
ـ ابـالغ ا  خیظرف دو ماه از تـار  يمشتر کهنیمشروط بر ا ره،یمدئتیه بیتصو  نامـه نیـی آ نی

 .دیخود اقدام نما يهایدهب ۀیبه تسونسبت
بـه بخشـش   نسـبت  توانـد یمـ  رهیمدئتیه يدیدر بخش تول ییدر موارد استثنا« ـ  تبصره

 یکـار تمـام  بـده  کـه نیمشروط بر ا د،یاقدام نما 12 ةموضوع ماد مئحداکثر پنجاه درصد جرا
 .»دینما هیخود را نقداً تسو یبده

بـر  عـالوه  يارز يرجاریاز مطالبات غ اصلمنظور بازگشت مناسب اصل و منافع حبه )ج
 يهـا یپس از انجام بررس تواندیم ياعتبار ۀمؤسس ةریمدئتیه ادشدهی یقیتشو يهااستیس

قبـل از ابـالغ    خیها مربوط به تـار که مطالبات آن يکاران ارزکه بده دیاتخاذ نما يریالزم تداب
اند مطابق با ضوابط حاکم بر مطالبات مربـوط تعهـدات خـود را    بوده و نتوانسته نامهنییآ نیا
منـع   گونـه چیهـ  کـه نیـ مشروط بـر ا  ند،یپرداخت نما الیخود را به ر ونیکنند، بتوانند د فایا

 التیباشـد و بازپرداخـت تسـه    وجود نداشته الیآنان به ر يمطالبات ارز لیتبد يبرا یقانون
 آور نشده باشد.براساس قانون برحسب ارز الزام ییاعطا

به نـرخ روز پرداخـت وجـه توسـط      نیاصل د يگونه موارد مبلغ ارزنیدر ا« ـ  1ة تبصر
ـ د ریالتزام تـأخ  شده و وجه ریتسع ياعتبار ۀسسمؤ ـ بـه ترت  هی ارچوب هـ مقررشـده در چ  بی

 .»شودیم افتیقرارداد در
ـ از محـل حسـاب ذخ   التیتسـه  رندگانیکه گ يدر موارد« ـ  2ة تبصر ضـوابط   يارز ةری

را مالك عمل قـرار دهنـد،    10/6/1387ك مورخ  36212ت /93609 ةشمار ۀمقرر در مصوب
 .»عمل خواهد شد ادشدهی ۀطبق ضوابط مصوب

هاي تنبیهی براي مشـتریان بدحسـاب اسـت. براسـاس ایـن      طرح ةنیز دربردارند 11ة ماد
 يرجـار یغ یکه مجمـوع بـده   یبدحساب انیموظف است درمورد مشتر ياعتبار ۀمؤسس ماده
 نیـی باشد، تـا تع  الی) ر000/000/500( ونیلیاز پانصد م شیب يها در کل مؤسسات اعتبارآن
 :دیرا اعمال نما ریگذشته موارد زدیو تعهدات سررس یبده فیتکل

 ةموجب قانون الحاق دو تبصره بـه مـاد  ) بههیتأد ریتأخ ۀمیالتزام (جر وجه افتیدر )الف
 ةعـالو بـه  يمعـادل نـرخ سـود قـرارداد     )1376مصوب (بدون ربا  یبانک اتیقانون عمل 15

 ؛درصد شش
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 ؛)یالیو ر يارزاز (اعم التیهرگونه تسه يعدم اعطا )ب
 ؛ياعتبارات اسناد شیعدم گشا )پ
 ؛دیجد يافتتاح حساب جار وچک دسته لیعدم تحو )ت
 .یصادرات يهاو مشوق التیتسه یاستفاده از تمام تیمحروم )ث

انجـام خـدمات    ایـ  یبانک التیتسه يند قبل از اعطااموظف يمؤسسات اعتبار« ـ  تبصره
و عـدم   يبـودن مشـتر  بـه بدحسـاب  مـاده نسـبت   نیا »ث« یال »ب« يموضوع بندها یبانک

ــمحروم ــ تی ــاز ا یمتقاض ــا  نی ــدمات در س ــار  ریخ ــات اعتب ــز  يمؤسس ــک مرک  ياز بان
 .»ندینما استعالم

بلکـه   ،بـراي مشـتریان نیسـت    فقـط هاي تنبیهی و تشـویقی  طرح که البته باید اشاره کرد
 یو کارکنـان  رانیمـد نامـه  ییناین آ 17 ةکارکنان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. براساس ماد

مطالبـات   شیمقـررات موجـب افـزا    نکـردن تیـ رعا ایـ  فیدر انجـام وظـا   ریراثر تقصـ بکه 
ـ انـد، ر نقش داشته التیتسه بیکه در مراحل تصو یاز کساناعم شوند،یم يرجاریغ و  سیئ

مسـئول بـوده و براسـاس مقـررات      ...و  ،ربـط يکارشناس ذ ،معاون شعبه، مسئول اعتبارات
 .شودیاالجرا با آنان رفتار ممقررات الزم ریو سا یو انتظام يبه تخلفات ادارراجع

ـ   التیموظف است درخصـوص تسـه   ياعتبار ۀمؤسس« ـ  1ة تبصر ـ از  شیمعـوق ب  کی
گـزارش عملکـرد    ۀو ارائـ  یضـمن انجـام اقـدامات قـانون     الی) ر000/1 /000/000( اردیلیم

انـد  نمـوده  يانگارسهل التیپرداخت تسه وي ریگمیکه در مراحل تصمرا  یفهرست کارکنان
 .»دیارسال نما يبه بانک مرکز بارکیگرفته هر سه ماه صورت یهیراه اقدامات تنبهمبه

 توانـد یمـ  ياعتبار ۀمؤسسنیز تشویق را فراموش نکرده است. با این عبارت که  2 ةتبصر
کـه نقـش مؤثــر     یکارکنـان يبرا رسـد،یم رهیمدئتیه بیکه به تصو یبراساس دستورالعمل

 ایـ  نیونیامـوال مـد   یو معرفـ  ییموفــق بـه شناسـا    ایدارند  يرجـاریدر وصول مطالبـات غ
 آورنـد یموقع اقساط را فراهم مـ موجبات وصول به ای گردندیم فیمنظور توقآنان به نیضامن

 .دیپاداش مناسب لحاظ نما
 
 نامهآیین 14 ةماد دربارةبحثی  4,4

نامه بود. براسـاس ایـن مـاده    این آیین 14 ةوصول مطالبات ماد ۀنامجنجالی آیینیکی از مواد 
امکان وصـول اقسـاط    شیمنظور کاهش مطالبات معوق و افزاند بهاموظف يمؤسسات اعتبار

کـه   ندیمنعقد نما ياگونهرا به یبانک التیتسه ياعطا يقراردادها نامهنییآ نیابالغ ا خیاز تار
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طــور بــا شــرط ضــمن عقــد بــه نیضــامن ایــو  ،ضــامن ،يافــراد تحــت تکفــل و ،يمشــتر
ـ  میاز مسـتق دهد که هرگونه مطالبـات خـود اعـم    اریاخت يباراعت ۀرجوع به مؤسس رقابلیغ  ای
هـا  از حسـاب  کیـ هر يو درصورت عدم پرداخت از موجود دیرا پس از سررس میرمستقیغ

رأسـاً   يمؤسسـات اعتبـار   ریسا ایو  ياعتبار ۀو اسناد آنان نزد مؤسس ،)، امواليو ارز یالی(ر
منظـور   يمشـتر  یبرداشت نموده و به حسـاب بـده   ییاجرا ایی یبه حکم قضا ازیو بدون ن

آن را برداشـت و بـه نـرخ     ياعتبار ۀباشد، مؤسس يصورت ارزکه وجوه بهی. درصورتدینما
درصـورت اقـدام    نیضامن ایو  ،ضامن ،يافراد تحت تکفل و ،ي. مشتردینمایروز محاسبه م

را از خـود سـلب    يحـق هرگونـه اعتـراض و طـرح دعـو      ادشدهیبه شرح  ياعتبار ۀمؤسس
 يمطالبات مراتب را به بانـک مرکـز   قیند درصورت تعواموظف ي. مؤسسات اعتباردینمایم

مربـوط اعـالم    يبالفاصله دسـتور الزم را بـه مؤسسـات اعتبـار     يو بانک مرکز ندیاعالم نما
بـه انسـداد   نسـبت  ينـد پـس از دسـتور بانـک مرکـز     اموظـف  يسات اعتبـار . مؤسدینمایم

 ياعتبـار  ۀبـه مؤسسـ   زیـ و وار يمشتر یبده زانیها به مکار و برداشت از آنبده يهاحساب
ـ قبـل و   توانـد یم نفعيذ ياعتبار ۀ. اقدام مؤسسندیاقدام نما نفعيذ  يهـا اسـت یبعـد از س  ای

 .ردیصورت گ 15 ةموضوع ماد یقیتشو
و  یبـانک  ياعطـا  لیقانون تسـه  1 ةمادکه این ماده وجود داشت، برخی براساس درحالی
 ییآو کـار  یمنابع مال شیو افزا يدیتول يهاطرح يدر اجرا عیطرح و تسر يهانهیکاهش هز

 يهـا در طـرح  يگـذار هیسـرما  تیو تقو ،لیتسه ع،یمنظور تسربه«دارد: یاشعار مکه ها بانک
ـ  دیـ عواو  ییخارج از ارزش دارا ۀقیوث افتیخدمت) در ایاز کاال (اعم يدیتول از  طـرح  یآن
ـ  ،ياقتصاد هیو توج يکه توان مجر التیتسه رندگانیگ طـرح   نیو قابـل تـره   ،یو مـال  ،یفن

نظـر  تعارضـی بـه   ...» عامـل ممنـوع اسـت    يهـا رسد، توسـط بانـک  یبانک م دییأها به تآن
 :اندبرخی با مراجعه به دیوان عدالت اداري گفته علت،به همین  .رسیدمی

ـ ا لیقانون تشـک  2 ةماد 2 ةتبصر يدر اجرا دییخواهشمند است دستور فرما سـازمان   نی
العـاده و خـارج از نوبـت    طـور فـوق  مطـرح و بـه   وانیـ آن د یعموم تئیموضوع در ه

سـازمان را   نیـ متخـذه ا  می. موجـب امتنـان اسـت کـه از تصـم     ردیقرار گ یدگیموردرس
 .ندیفرما مطلع

ـ    4/12/1394 خیدر تـار  يعدالت ادار وانید یعموم تئیه  ناو معاونـ  سیبـا حضـور رئ
شـد و پـس از    لیتشـک  وانیـ و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شـعب د   يعدالت ادار وانید

 :صادر کرد يآرا رأ تیبا اکثر یبحث و بررس
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طـرح و   يهـا ینـه و کـاهش هز  یبـانک  یالتتسـه  يااعط یلقانون تسه 1 ةموجب مادبه
ها مصوب سـال  بانک ییو کارآ یمنابع مال یشو افزا یديتول يهاطرح يدر اجرا یعتسر

در  يگـذار یهسـرما  یـت و تقو ،یلتسـه  یع،منظـور تسـر  مقرر شده اسـت کـه بـه    1386
 وایـد و ع یـی خارج از ارزش دارا یقهوث یافتخدمت) در یااز کاال (اعم یديتول يهاطرح

و  ،یو مـال  ،یفنـ  ي،اقتصـاد  یـه و توج يکه توان مجـر  یالتتسه یرندگانگ طرح از یآت
 ....» عامل ممنـوع اسـت   يهارسد، توسط بانکیبانک م ییدأها به تطرح آن ینقابل تره

اتخـاذ کنـد کـه ظـرف      یبـی دولت مکلف شده است ترت یزشده نیادقانون  5 ةمطابق ماد
 یمـال  یـد جد ينهادهـا  یريکـارگ و بـه  یجـاد قانون با ا یبتصو یخسال از تار یکمدت 

 یمشـاور مـال   يهاگروه یان،مشتر یو اعتبارسنج يبندبانک جامع اطالعات، رتبه یلقب از
 ۀینـ اعتبـار زم  ینسسات تضـم ؤمطالبات معوق، م یدهسامان ی،دولتیرغ يگذاریهو سرما

مـذکور، حکـم    ب. نظر بـه مراتـ  یدرا فراهم نما یبانک یالتتسه ياعطا یعو تسر یلتسه
الوصـول  و مشـکوك  ،گذشته، معـوق یدوصول مطالبات سررس ۀنامیینآ 14 ةمقرر در ماد

و بازپرداخـت   یناخـذ تضـم   ی) که ناظر بـر چگـونگ  يو ارز یالی(ر يسسات اعتبارؤم
مصـرح  » مطالبات معوق یدهسامان« ۀبا مقول یاست، ارتباط يبه مشتر ییاعطا یالتتسه

بـا   ياز افراد تحت تکفل مشتر ینکه اخذ تضمینندارد، ضمن اشده یادقانون  5 ةدر ماد
اطـالق سـلب حـق     ،یدارد. ازطرفـ  یرتمغـا  یـز شـده ن یادقـانون   1 ةحکم مقرر در ماد

کـه اشـخاص    ينامه مورداعتراض در مواردیینآ 14 ةاز اشخاص موضوع ماد یدادخواه
 یـران وز تئـ یه یـارات خود را ساقط نکرده باشـند از حـدود اخت   یحق دادخواه یادشده

و  ،گذشـته، معـوق  یدوصـول مطالبـات سررس   ۀنامیینآ 14 ةخارج است. بنابه مراتب ماد
 88 ةو مـاد  12 ةمـاد  1) مستند به بند يو ارز یالی(ر يسسات اعتبارؤالوصول ممشکوك

 شود.یابطال م 1392مصوب سال  يعدالت ادار یواند یدادرس یینو آ یالتقانون تشک
 

 گیريتیجه. ن5
تـوجهی بـه ایـن مقولـه     ترین بیمحور است و کوچککه اقتصاد کشور ما بانکبه اینباتوجه

گـذاري بـانکی بایـد    مقرره ،بنابراین ثیر قرار دهد،أتتواند کل نظام اقتصادي کشور را تحتمی
 چنـین هم تسریع و تسهیل روند جلوگیري از ایجاد مطالبات و منظوربهابزار متقن و محکمی 

گـذاري  شود برخالف روح مقـرره چه درعمل مشاهده میآن اما .لبات معوق باشدوصول مطا
مداخلـه   منظـور بـه ها گذاري ابزاري جدید در دست دولتحاضر مقررهچراکه درحال است،

 ،درواقـع  .کننـد کنتـرل و تنظـیم   را وسیله رفتار بازیگران بازار در اقتصاد کشور است تا بدین
و تعـارض   ،قـوانین در انسجام و وحدت  نبود بودن مقررات،وکهمتر گذاري،پراکندگی مقرره



 67   و دیگران) فراسماعیلی اصغرعلی( ...و وصول مطالبات  یجاددر ا یبانک يگذارمقررهنقش 

خـود   ةهـاي روزمـر  سو با خواستهگذاري دولت همتر از همه مقررهمهم دیگر وقوانین با یک
جلـوگیري از   منظـور بـه  در این مقولـه و  که رسدنظر میبه ،بنابراین. استاز معضالت دیگر 

 ةد و نقـش قـو  شـو باید تمهیدات جدي اتخاذ  گذاريحدومرز دولت در امر مقررهدخالت بی
اجـراي   ۀزمینـ  جلـوگیري از خودکـامگی دولـت در    بـراي ثر قضـایی  ؤیه در حمایت مئقضا

اقـدامات خـوبی ازجملـه تنظـیم      بـاره دراین اخیراً ،البته .تر شودگذاري پررنگصحیح مقرره
رسـیدگی   بـراي ائیه قضـ  ةوصول مطالبات معوق، ایجاد شعب تخصصی در قو ۀنامینیدقیق آ

تشـدید نظـارت سـازمان     به مطالبات معوق، اصالح ساختار نظارتی و بازرسی بانک مرکزي،
گیري وصول مطالبات، بررسی دقیق وضـعیت مشـتریان   پی ۀبازرسی کل کشور، تشکیل کمیت

گـذاري، امهـال   مقـرره  ةاعتباري زمان اعطاي تسهیالت (اعتبارسـنجی)، تجدیـدنظر در نحـو   
لیـدي و غیرتولیـدي، اسـتفاده از ابزارهـاي تشـویقی و تنبیهـی بـراي مشـتریان         واحدهاي تو

ـ   کشورهاي توسعه هايهاستفاده از تجرب حساب و بدحساب،خوش  ۀیافتـه، جلـوگیري از ارائ
ـ آ 14 ةهرگونه خدمات بانکی به مشتریان بدحسـاب و اجـراي دقیـق و جـدي مـاد       ۀنامـ ینی

رفـت از  اقدامات به بـرون این  ۀرود مجموعصورت پذیرفته و امید می ...و  ،وصول مطالبات
توانـد امـور جـاري    استقالل بانـک مرکـزي مـی    ،نهایتدرند و کاین معضل کمک مضاعف 

 گذاري را تاحدودي شفاف سازد.و امر مقرره کندگذاري تسهیل ها را در امر مقررهبانک
 

 نامهکتاب
، »بـال)  ۀاصول اساسـی کمیتـ  (ثر ؤم بانکینظارت  براي اساسیاصول «، )1384(ارجمندنژاد، عبدالمهدي 

 .45 ش، روند
 .حانون تهران: ،يو اعتبار یسسات مالؤدر م ياعتبار سکیر کاهش، )1395( لینژاد، عقیاله

 ۀمجموعـ (بهتـر   گـذاري مقـررات  سـوي به گذاري،آثار مقررات ارزیابی، )1395( و دیگران انصاري، باقر
 خرسندي. تهران: ،)مقاالت

هـاي  پـژوهش  ۀمجموعـ ، دولـت در اقتصـاد ایـران    ةانـداز  )،1385( یچشـم و اکبـر   نیحس ،يبازمحمد
 ي.اقتصاد يهااستیها و سیبررس ةاقتصادي، ادار

 ،استیپژوهش و س ۀمجل ،»یحقوق خصوص يهایبر بازار و کاستیاقتصاد مبتن« ،)1385( محمود ،يباقر
 .19 ش
 بـر  نظـارت  و گـذاري مقـررات  در دولـت  دخالـت  لـزوم «، )1394و دیگـران ( مسعود  ،يبدیم یباغستان

 .8 -7ش  ،اقتصادي ۀمجل ،»مالی بازارهاي
 .51ش  ،بانک و اقتصاد، )1383( »هیت سرمایب کفایضر آن در اثر و یدولت به نظام بانک یبده«
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 گنج دانش. :تهران ،ترمینولوژي حقوق، )1378( جعفري لنگرودي، محمدجعفر
ـ    ثرؤمطالبات معوق بـانکی مـ  « )،1384( پورمتین و اصغر جمشیدي سعید ، »بـال)  ۀ(اصـول اساسـی کمیت

 .45ش  ،روند
در نظـام   یخصوصـ  يهـا ر گسـترش سـهم بانـک   یتأث« )،1394( زادهیگرج و عطیه دیزاده، سعمیکریدائ

، 8 س ،یبـانک ـــ   یپـول  يهـا پـژوهش  ۀنامـ فصل ،»رانیدر ا یبانک ستمیسبر مطالبات معوق  یبانک
 .26 ش

 .7ش  ،اقتصاد و بانک ،)1378( »بانکی سیستمیک ساختار تغییر از هاییدرس«
 گـذاري مقـررات  هـاي نظریـه  و مفـاهیم  بـر  درآمـدي «، )1392( شـمس عرفـان   و نیمحمدحسـ  ،یزارع

 .62 ش ،حقوقی تحقیقات ۀمجل ،»اقتصادي
 ،و وصـول مطالبـات   يریگیو پ ،هانامهضمانت ،ییاعطا التی: تسهیبانک حقوق، )1396( ناصر ،يزنگبار

 .جنگل تهران:
 )،یبـانک  يهـا بـه مضـاربه   یبـا نگـاه  (مضاربه  ن،یعقود مع ،یمدن حقوق، )1395( رضا ،یمینس یسکوت

 .زانیم تهران:
 .سمت تهران: ،ییزدامقررات، )1381( دیشمس، عبدالحم

ک یـ هنوز هم  یستم بانکیبودن سیکشور: دولت یستم بانکیس يهااز چالش یبرخ«، )1384( الیژ زاده،یعل
 .61ش  ،بانک و اقتصاد ،»است یچالش اساس

مطالعـات   ۀمجلـ  ،»اقتصـاد  ۀدولـت در عرصـ   ۀو مداخلـ  یت حقوقیاصل امن«، )1396(فرامرز فر، عطریان
 .2ش  ،47 ةدور ،یحقوق عموم

 جنگل. تهران: ،مبانی حقوق عمومی، )1387(اکبر گرجی ارزندریانی، علی
 خرسندي. تهران: ،گذاري بانکیمقررات، )1395(میرترابی  سادات و هدیه اکبرگرجی ارزندریانی، علی

 .»پولی و بانکی ةگو با رئیس سابق پژوهشکدوگفت«، )1393بهمن  27( ایراناقتصاد  ۀمجل
 ،»بـدون ربـا   بـانکی  عملیـات در قـانون   غیرجاري هايمطالبه قانونیخأل «، )1392(سیدعباس  موسویان،

 .5 ش ،اقتصاد اسالمی
 ارتقـاي  تکـاپوي  در: گـذاري قـانون  ۀفلسـف  بـر  ايمقدمه« )،1395( يریمرکزمالم و احمد حسن ان،یلیوک

 .51، ش 18 س ،یحقوق عموم پژوهش ۀنامفصل ،»قانون کیفیت
 عترت نو. :، تهراننهادهاي حقوقی تنظیم مقررات: ساختار و سازکار اجرایی، )1389(فر، داوود هادي
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