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فصل دوم: مقاالت تخصصیفصل دوم: مقاالت تخصصی

مقدمه :
يكــي از مهم ترين عمليات بانكي، جــذب و جلب وجوه 
و پس اندازهــا و اســتفاده از آن ها براي تأميــن نياز مالي 
انواع فعاليت هاي اقتصادي اســت. به عبارت ديگر، بانك ها 
واسطۀ مالي بين سپرده گذاران و متقاضيان تسهيالت بوده 
و با اســتفاده از منابع خود و سپرده هاي مردم، مبادرت به 
اعطاي تســهيالت مي نمايند. بانك ها با در اختيار داشــتن 
بخش عمده اي از نقدينگي جامعه، نقش بســيار حساس و 
مهمــي در نظام اقتصادي ايفا نمــوده و در تنظيم روابط و 

مناسبات اقتصادي جامعه، تأثير بسزايي دارند. سيستم بانكي 
در اقتصاد ايران عالوه بر واســطۀ وجوه بودن در بازار پول، به 
دليل عدم توســعه كافي بازار سرمايه، نقش اساسي در تأمين 
مالي برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت اقتصادي كشــور دارند. 
منابع مالي براي ايفاي اين نقش از طرف سپرده گذاران، تأمين 
مي گردد. در بانكداري متعارف، كه قدمت چند صد ساله دارد، 
بيشترين تسهيالت بانك ها به صورت وام اعطاء مي شود. بانك ها 
در اين نظام با دريافت پس اندازها و ســپرده ها از اشــخاص و 
موسســات؛ به آنان بدهكار مي شوند و پس از مدتي با توجه به 

طول مدت و مبلغ پس انداز يا سپرده، اصل و بهرۀ آن را مطابق 
نرخ از پيش تعيين شــده به آنان مي دهنــد. دريافت اين نوع 
سپرده ها و محاسبۀ آن، همچنين اعطاي تسهيالت و اعتبارات 
بانكي، در اين نوع سيستم بانكداري به راحتي انجام مي گيرد. 
لذا در اين سيستم بانكداري، سودآوري بانك، هنگامي تضمين 
خواهد شد كه مشتري و متقاضي تسهيالت در سررسيد زمان 
مقرر و بر پايۀ اعتماد و اطمينان و حســن شهرت در پرداخت 
وام و مطالبات اعتباري عمل كند. به رغم بســتر به وجود آمده 
در زمينۀ شــفافيت عمل سيســتم بانكــي در دوران معاصر و 

نگاهی به تحول نظام بانکداری در ایران و جهان
مرتضی نجف

معاون اجرایی بانک

چکیده
به مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول، بانکداری 
می گویند و مجموعــه ای از فعالیت ها در عملیات بانکی، 
شامل سیاســتگذاری، برنامه ریزی و سازماندهی و اجرا، 
نظام بانکداری نام دارد. کهن ترین شکل بانکداری مربوط 
به دوران هخامنشیان است. گشایش بانک شاهنشاهی در 
ایران، توسط بارون جولیوس دو رویتر موسس خبرگزاری 
رویتر فصل نوینی در شــکل گیری نظام بانکداری بود. با 
تحول بانک و بانکداری در کشور، سرانجام در سال 1306 
شمســی، دولت پس از مطالعات الزم، الیحۀ قانون اجازۀ 

تأسیس بانک ملی ایران را تصویب نمود.
بانکي،  اعتبارات  شاهنشاهی،  بانک  بانکداری،  کلیدواژه: 

بانکداري اسالمي.
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استقرار نظام بانكداري اسالمي و حذف بهره و برقراري كارمزد 
و حق الوكاله؛ )كه استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي عدالت 
و با تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار، به ويژه حفظ ارزش پول 
و ايجاد تعادل در موازنۀ پرداخت ها و تسهيل مبادالت بازرگاني 
و ارائۀ خدماتي كه قانونٌا بر عهدۀ بانك ها محول شــده اســت؛ 
همراه بوده اســت( شاهد افزايش و رشد ماندۀ مطالبات معوق 
مي باشــيم. چنانچه تمهيــدات الزم در زمينۀ وصول مطالبات 
معوق و سررسيد گذشته تســهيالت به عمل آيد؛ بخش قابل 
توجهــي از كمبود منابع مالي و اعتباري بانك ها رفع مي گردد. 
بنابراين با توجه به ماهيت فعاليت تخصصي بانك ها، در زمينۀ 
اعطاي انواع تسهيالت در بخش هاي مختلف، كاهش مطالبات 
معوق به عنوان يكي از اقدامات اساسي در بهبود وضعيت مالي 

بانك ها، مثمرثمر خواهد بود. 
با عنايت بــه اصول و ويژگي هاي نظــام اعتباري مبتني بر 
قانون عمليات بانكي بدون ربــا، همچنين وضعيت بانك ها در 
راستاي اهداف توسعۀ دولت و نيز بافت جمعيتي جوان كشور، 
لزوم برگشت سريع سرمايه ها و منابع مصرفي به منظور اعطاي 

تسهيالت جديد، از اهميت بسزايي برخوردار است. 
لذا با وجود اين وضعيت و اهميت موضوع، مي بايســتي در 
خصوص عوامل موثر بر ايجــاد مطالبات معوق در بانك ها نيز، 
بررســي و مطالعه اي همه جانبه صورت گيرد تا بلكه از رهگذر 
شناسايي اين عوامل، راه حل ها و راهكارهاي مناسبي در جهت 

حل اين معضل اتخاذ گردد. 

پیدایش نظام بانکداری
 Bank واژۀ بانك، اصطالحی است قديمی كه از واژۀ آلمانی
به معنای نوعی شــركت؛ اخذ و رواج يافته است. بانكداری در 
جهان، تقريباًٌ از همان زمانی كه بشر، غارنشينی را رها كرد و به 
زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادلۀ كاال به صورت 
پاياپای را شــروع نمود، آغاز گرديد. زندگی اجتماعی، مستلزم 
مراودات و مناســبات اقتصادی و داد و ستد بوده است. به اين 
معنی كه از زمانی كه بشــر به توليد كاال، مــازاد بر نياز خود 
پرداخت و معيار ارزش، تحت عنوان پول را ابداع نمود؛ در عين 
حال با پيشــرفت تجارت، احتياج بــه خدماتی از قبيل وصول 
مطالبــات از خريداران دور و نزديك، ســپردن وجوه به جايی 
امن و مطمئن و ســپس خطرات ناشــی از نقل و انتقال فلزات 
قيمتی و بعداً مســكوكات فلزی ايجاب نمود كه به غير از پول 
از وسايل ديگری نيز استفاده شود؛ كه موارد مذكور را می توان 
نخستين علل پيدايش موسساتی به نام بانك و نظام بانكداری 
در جهان به شمار آورد. بانك ها در آغاز كار به صورت موسسات 

به تدريج دريافتند كه می توانند بخشــی از وجوه راكدی را كه 
نزدشان سپرده شده بود، وام دهند. چرا كه برداشت همۀ وجوه 
سپرده شده هميشه مورد درخواست صاحبان آن ها نبوده است 
و بانك هــا نيز از اين گونه وام ها، بهره ای دريافت می كردند كه 
منبع درآمد جديدی برای آن ها محسوب مي شد و می توانستند 

از آن استفاده نموده و يا مجدداً آن را وام بدهند.   
 

تاریخچۀ بانکداری در جهان و ایران
فعاليت بانكداری به سه دوره تقسيم می شود: 
1- بانكداری دورۀ قديم تا قبل از قرن پنجم 

2- بانكداری قرون وسطی از قرن پنجم تا پانزدهم
3- بانكداری دورۀ جديد از قرن پانزدهم به بعد 

بانکداری در دورۀ قدیم
الف- بابِــل: در امپراطوری بابل، معامالت بانكی به شــيوۀ 
ابتدايی آن، رواج داشــت و حتی در قوانين حمورابی مقرراتی 
برای دادن وام و قبول ســپرده های تجارتی، ذكر و دستوراتی 

دربارۀ سرمايه گذاری آمده است.    
در شــهر بابِل، تجارتخانه ها و بانك های بزرگی وجود داشت 
كــه دادن حواله، برات و نيز گرفتــن ربح، معمول بود و ميزان 
ربح 20 درصد بــوده و در مواردی نيز به صدی چهل تا چهل 

و سه می رسيد.  
معابد شهر بابِل در حدود 2000 سال قبل از ميالد مسيح به 
عمليات بانكی محدودی مبادرت می ورزيدند و آن ها در مقابل 

وثيقۀ اموال غيرمنقول، پول به عاريت می دادند.   
ب- يونان: در كشــور خدايان، عالوه بر بانك های خصوصی، 
بعضی از معابد هم به كار صرافی اشــتغال داشتند؛ سپرده های 
مردم را پذيرفته و به اشــخاص يا شــهرها وام اعطا می كردند. 
معابــد، مطمئن تريــن محل برای نگهــداری و حفاظت اموال 

گرانبها و پرارزش به شمار می آمد.  
پ- ايران: قبل از دورۀ هخامنشــی، بانكداری به طرز ابتدايی، 
ولی در انحصار معابد و شــاهزادگان بود؛ در زمان هخامنشــيان، 
بازرگانی رونق يافت و پول مســكوک، رواج گرفت و معروف ترين 
اين بانك ها، بانك اجيبی بود كه تعلق به مهاجرين يهودی مقيم 
بابل داشــت و به كليۀ امور بانكی از قبيل ســپرده و اعطای وام و 
رهن گرفتن امالک، می پرداخت و سرمايه آن برای خريد و فروش 
منازل، احشــام، غالمان و كشتی های حامل كاال به كار می رفت. 
ت- رم: در اوايل تاســيس دولــت رم كه وصول ماليات ها به 
شكل مقاطعه به اشخاص واگذار می شد؛ مأمورين غالباً به شهرها 
و موسســات دولتی، وام می دادند. در واقــع به نوعی بانكداری 
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مبادرت می ورزيدند. بانكداری  رومی گذشته از تبديل پول های 
خارجی به پول های كشــور و تعيين عيار آن ها و قبول سپرده 
و دادن وام، كار صندوق داری را هم برای مشــتريان خود، انجام 
می دادند. عمليات بانكی بانكداران رومی، از بيشتر جهات شبيه 
به عمليات بانكی كنونی و عبارت بود از افتتاح حســاب جاری 
و مدت دار به نفع افراد، پرداخت بهره به ســپرده های مدت دار 
صدور برات تجارتی، دادن قرضه بانكی اعم از مصرفی و تجارتی 

با بهره های متفاوت، رهن و صدور اعتبارنامۀ تجارتی و ... .
ث- چيــن: در چين در حدود قرن ششــم قبــل از ميالد، 
بانكداری رواج داشته و اختراع كاغذ )در حدود 105 سال قبل 
از ميالد( در چين از نظر استفاده در عمليات بانكداری اهميتی 
بسزا يافت. زيرا همين كشف بود كه برای اولين بار تهيۀ اسناد 
بانكی، تنظيم محاســبات و نگهداری حساب ها و نقل و انتقال 

اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور ساخت.

بانکداری در قرون وسطی )از قرن پنجم تا پانزدهم میالدی(
در قرون وسطی، بانكداری و تجارت به مفهوم آنچه در يونان 
و امپراطوری رم وجود داشت؛ عماًل از بين رفت و پس از سقوط 
رم، يك ســير قهقرايی در عمليات بانكی و ساير مظاهر تمدن 
بشــری، پيدا شد. عرف بانكداری با انجام برخی عمليات بانكی 
توسط اقوام مختلف به خصوص يهودی ها كه با استعداد طبيعی 
اين قوم كه بيشتر به فعاليت های بانكی پرداخته بودند؛ حيات 
تازه ای يافت ولی با مخالفت و تعصب شــديد مقامات كليســا 
عليه دريافت ربح از افراد و منع مشــروط آن در مذهب يهود، 
ايــن فعاليت تقريباً بالمانع در برخی از مراكز شــهرها به طور 
انحصــاری در اختيار اين قوم قرار گرفت. در مذهب يهود، منع 
دريافت بهره منحصراً به منع دريافت آن از هم كيشان يهودی 
تعبير شده؛ بنابراين عمليات صرافی و به خصوص دريافت بهره 
در مقابل دادن قرضه از افراد غيريهودی، بالمانع رواج يافت.           

 بانکداری در دورۀ جدید )از قرن پانزدهم میالدی به بعد(
دورۀ جديد با پيشرفت تدريجی تجارت و داد و ستد در سواحل 
دريای مديترانه به خصوص در شهرهای ونيز و فلورانس، شروع 
شــد و كشــف آمريكا و راه های دريايی جديد و استقرار روابط 
بازرگانی بين شــرق و غرب كم كم دامنۀ فعاليت اقتصادی از 
ســواحل دريای مديترانه به كشورهای سواحل اقيانوس اطلس 
مانند: فرانسه، اســپانيا، پرتقال و انگليس، گسترش پيدا كرد. 
اين پيشــرفت توأم با اســتفاده روزافــزون از خدمات بانكی و 
نتيجتــاً ازدياد حرفۀ بانكداری به ويژه در شــهر ونيز بود كه با 
ورود طال و نقرۀ فراوان از آمريكا و آثار پولی آن در كشــورهای 

مختلــف اروپايی از يك طرف و رفــع ممنوعيت دريافت بهره 
در آيين مســيح بر اثر فتوای جان كالون رهبر پروتستان ها از 
طرف ديگر به افزايــش فعاليت های بانكی و تكامل آن در اين 
دوره كمك شــايان نمود. عمليات بانكی محدود به نگهداری و 
خريد و فــروش فلزات قيمتی و نقل و انتقال وجوه از نقطه ای 
به نقطه ديگر و تســعير پول های خارجی بود. نشــر اسكناس 
تبديل پذير به فلز )طال و نقره( به صورت صددرصد باعث رونق 
بانكداری گرديد و محلی برای قبول ســپرده های نقدی مردم 
و دولت شــد. پرداخت وام و اعطای اعتبار توســعه پيدا كرد و 
چك )پول بانكی( كم كم جزء پول های در گردش شد. فعاليت 
و قدرت پولــی اين بانكداران به قدری توســعه پيدا نمود كه 
حتی به پادشاهان پول قرض می دادند و همين توسعۀ فعاليت 
و اســتفاده بيش از حد از اعتبارات بانكی به ورشكستگی های 
متعــددی در نيمــۀ دوم قرن هفدهم ميالدی منتهی شــد و 
ســرانجام منجر به وضع مقررات قانونــی داير به منع عمليات 
بانكداران خصوصی در نشر اسكناس و ايجاد بانك های عمومی 

)بانك های مركزی( در اين دوره گرديد. 
در پی گذشت زمان و رشد بی رويۀ بانك های ناشر اسكناس 
و عدم نظارت قانونی دولت ها بر عمليات بانكی، موجب گرديد 
تــا بانك ها از موازيــن الزم برای ايجاد تســهيالت اعتباری و 
پرداخت وام تجــاوز كرده و حتی حمايت مالی شــركت های 
سهامی را بدون محدوديت و بی توجه به عواقب آن در سيستم 
بانكی پذيرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زياده روی در 
پرداخت وام، سرانجام موجب توقف و ورشكستگی بانك ها يكی 
پــس از ديگری گرديد؛ به طوری كه دخالت و نظارت دولت را 
مستقيم يا غيرمستقيم در كار بانكداری، الزاماً عملی گردانيد. 

بانکداری در ایران
احتياج روزانه مردم به تعيين وزن و عيار مسكوكات گوناگون 
كــه در ادوار مختلف تاريخ در مبادالت رايج بود، به عالوه رواج 
پول های مختلف بدون آشنايی افراد به مشخصات مسكوكات و 
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بدون اطالع از رابطه برابری فلزات با يكديگر، وجود كسانی كه 
در خصوصيات مســكوكات )عيار و بار( و مسائل مربوط به آن 
بصير بوده و وقت خود را بــه اين كار اختصاص دهند ضروری 
می نمود. در دوره های صلح و آرامش توسعۀ روابط تجاری ميان 
شــرق و غــرب و امنيت صرافی از حيث كيفيــت و كميت راه 
تكامل پيموده و عدۀ شــاغلين به اين حرفه و ســرمايه گذاری 
آنان مرتباً افزايش می يافت تا جايی كه در اغلب شهرهای ايران 
چه خود چه نمايندگان آنان، فعاليت داشــته و حتی بعضی از 
صرافان كه از قدرت مالی و معروفيت بيشتری برخوردار بودند با 
گشايش حساب در بانك های بزرگ خارجی با تعيين كارگزار در 
خارج و فرستادن نماينده به مراكز عمده تجارت، دباره عمليات 
خود را در بازارهای بين المللی بيش از گذشــتگان خود توسعه 
دادند. از مراكــز عمده تجارت در آن ايــام كه موجب فعاليت 
صرافی گرديد می توان به ترتيب درجۀ اهميت شهرهای تبريز، 

مشهد، تهران، اصفهان، شيراز و بوشهر را نام برد.    
اولين بانكی كه در ايران تأسيس شد بانك جديد شرق بود، 
كه مركز آن در لندن و حوزۀ عملياتش مناطق جنوبی آســيا 
بود. اين بانك بدون تحصيل هيچ گونه امتيازی در سال 1266 
شمســی )1888 ميالدی( در شمال شرقی ميدان توپخانه در 
محــل بانك بازرگانی )تجارت فعلی( شــروع به فعاليت كرد و 
برای جلب مشتريان در شروع فعاليت به حساب جاری معادل 
2/5 درصد و به حســاب های سپرده ثابت به مدت 6 ماه و يك 
سال، 6 درصد سود می داد. برای اولين بار اقدام به انتشار نوعی 
پول كاغذی به صورت حواله عهده خزانه بانك برای مبالغ بيش 
از 5 قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1267 
در مقابل دريافت 20000 ليره انگليســی كليه شــعب و اثاثه 

بانك را به بانك شاهی واگذار نمود. 
صرافان ايرانی در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانك جديد 
شرق برخاستند ولی قبل از آنكه نتيجۀ قطعی و نهايی اين رقابت 
حاصل شود، حريفی زورمند جای بانك جديد شرق را گرفت و 
اين حريف بانك شاهی ايران بود كه مبتكر آن، پاول جوليوس 
رويتر در مقابل پرداخت 40000 ليره امتياز بزرگی برای مدت 
70 ســال جهت كشيدن راه آهن، حق انحصاری بهره برداری از 
كليۀ معادن، تأســيس بانك و ... را از دولت ايران گرفت و اين 
امتياز بعداً لغو و امتياز ديگری كه اســاس آن تأســيس بانك 
شاهی ايران بود به مدت 60 سال جايگزين آن گرديد. اين بانك 

طبق قرارداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسی فعاليت داشت. 
پس از واگذاری امتياز تأســيس بانك شاهی ايران به رويتر، 
يكی از اتباع دولت روســيه بــه نام ژاک بولياكوف، پيشــنهاد 
تأسيس بانك استقراضی ايران را داد. در سال 1269 شمسی با 

اين شخص موافقت گرديد كه اجازه تأسيس انجمن استقراضی 
ايران را به مدت 75 ســال با حق انحصاری حراج عمومی به او 
داده شود و ضمناً از پرداخت هر گونه مالياتی معاف گرديد، جز 
آنكه 10 درصد از عوايد حاصله را به خزانه دولت بپردازد. بعدها 
انجمن استقراضی ايران تبديل به بانك استقراضی ايران گرديد. 
بانــك فوق الذكر برخالف بانك شــاهی فقط قســمت های 
شمالی ايران را حوزۀ فعاليت خود قرار داده بود و كمتر به امور 
بانكی در جنوب می پرداخت )در تاريخ 22 مرداد ســال 1301 

شمسی اين بانك به دولت ايران واگذار شد(.   
بانك ســپه، اولين بانك ايرانی اســت كه در 14 ارديبهشت 
1304 در چند دكه واقع در گذر تقی خان با ســرمايه اوليه اي 
به مبلغ 3/883/950 ريال كه موجودی صندوق بازنشســتگی 

درجه داران ارتشی بود؛ تشكيل و شروع به فعاليت نمود. 
ده سال قبل از تشكيل بانك شاهی ايران، حاج محمد حسن 
امين دارالضرب يكی از صرافان بزرگ و روشن بين، پيشنهادی 
تقديم حكومت وقــت برای ايجاد يك بانــك ايرانی نمود كه 
متأســفانه اين پيشــنهاد قبول نشــد. به طور خالصه تا سال 
1307، صرافــی در ايران از زمــان پيدايش بانك های خارجی 
به علت رقابت، رونق ســابق را از دست داد و كليه امور بانكی و 
اعتباری در اختيار بانك های خارجی درآمد. بازار پول و اقتصاد 
ايران تحت ســلطۀ آن ها قرار گرفت بــه طوری كه رقابت اين 
موسسات با يكديگر موجب تشنج و اختالل در اقتصاد و تجارت 
كشــور گرديد و همكاری آن ها سبب بحران و تزلزل وضعيت 

موسسات داخلی شده بود. 
در سال 1306 شمسی، دولت پس از مطالعات الزم، اليحۀ 
قانون اجازۀ تأسيس بانك ملی ايران را در جلسۀ 14 ارديبهشت 
ماه برای تصويب تقديم دورۀ ششــم قانونگذاری نمود. به اين 
ترتيــب، بانك ملی ايران با ســرمايه ای معادل 20/000/000 
ريــال كه فقــط 8/000/000 ريال آن پرداخت شــده بود؛ از 
روز 1307/6/17 شــروع به كار نمود. عمليات بانك ملی ايران 
در ابتدای تأســيس، عبارت بود از قبول سپرده های ديداری و 
مدت دار و پذيرفتن اسناد تجارتی داخلی و خارجی و دادن وام 

و اعتبار.
يكــی از اقدامــات مهم و اساســی بانك ملی بــرای خارج 
ساختن كنترل اقتصاد پولی ايران از دست بانك های خارجی، 
تحصيل امتياز نشــر اسكناس در ازاء پرداخت مبلغ 200/000 
ليره انگليســی به بانك شــاهی ايران بود كه با اين عمل، حق 
امتياز انتشار اسكناس از بانك مذكور سلب و مقرر شد تا كليۀ 
اســكناس های بانك شــاهی تا پايان خرداد ماه سال 1310 از 

جريان خارج شود.  
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    در بحث رسيدگی به مطالبات معوق بانكی، بدهكاران در 
يك كفه و بانك ها به عنوان طلبكاران در ســوی ديگر ترازو 
قرار دارنــد. اما عوامل ايجاد و افزايــش مطالبات معوق در 

رابطه با بدهكاران به شرح زير است:

آسیب شناسی 
علل و عوامل 

ایجاد و
 افزایش 

مطالبات معوق 
بانک ها

چکیده
بانک ها با در اختیار داشــتن بخش عمده اي از نقدینگي جامعه، نقش 
بســیار حســاس و مهمي در نظام اقتصادي و تنظیم روابط و مناسبات 
اقتصادي جامعه ایفا می کنند. یکي از مهم ترین عملیات بانکي، جذب وجوه 
و پس اندازها و اســتفاده از آن ها براي تامین نیاز مالي انواع فعالیت هاي 
اقتصادي است. به عبارت دیگر، بانک ها واسطۀ مالي بین سپرده گذاران و 
متقاضیان تســهیالت بوده و با استفاده از منابع خود و سپرده هاي مردم، 
مبادرت به اعطاي تسهیالت مي کنند. باز پس گیری این تسهیالت و تزریق 
مجدد آن ها به چرخه اقتصادی کشــور، وظیفۀ دیگر بانک ها محســوب 
می شود. مقاله حاضر به بررســی این موضوع و ارائۀ راهکارهای مناسب 

برای تحقق این امر پرداخته است.
کلیــدواژه: مطالبات معوق بانک ها، نظام اقتصــادی، نقدینگی، امهال.

                                                          مهدی ذوالنوریان
کارشناس امور حقوقی 
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الف( عدم بازپرداخت تسهیالت به علت عدم تمکن مالی: 
بر فرض آن كه دريافت  كنندگان تسهيالت، اهليت و صالحيت 

الزم را در زمان اخذ تســهيالت داشــته اند و اكنون بنا به 
شرايطی، قادر به بازپرداخت اقساط معوق خود نيستند، 
يكی از داليل زير می تواند موجب ناتوانی فعلی آنان در 

بازپرداخت اقساط شده باشد:
1. عدم مديريت داخلی: در بســياری از موارد، شخص 

گيرندۀ تســهيالت با وجود آنكــه در ابتدای راه، دارای 
صالحيــت و توان الزم جهت انجــام تعهدات خود به نظر 

می رسيده، اما سوء مديريت و ناتوانی در اداره 
و بهبود شــرايط و رقابت با ساير رقبا، 

موجب شــده است كه توان ادامۀ 
مسير اقتصادی خود را در ميانه 

راه از دست بدهد.
2. بحــران در نظــام اقتصادی 
در  بين المللــی:  و  داخلــی 

مالی  بحران های  اخير،  سال هال 
در بازارهای جهانی، موجب نواسانات 

شــديد در اقتصاد جهانــی و به تبع آن، 
ايجاد مشكالت عمده برای تجار و توليدكنندگان آسيب پذير و 
حتی قدرتمند شده است؛ طبيعتاً كشورمان، دچار بحران های 
عظيم مالی، كمبود نقدينگی و كاهش سودآوری گرديده  است 
كه اين مسايل بالتبع در باز پرداخت اقساطشان به نظام بانكی 

نيز موثر بوده است.
3. ناتوانی بانك در حمايت از مشتری: همانطور كه پيشتر بيان 
شد، يكی ديگر از علل عدم تمكن مالی بدهكاران در بازپرداخت 
اقساط، ناتوانی بانك در جايگزينی بدهی های معوق با تسهيالت 
جديد و كمك به بدهكاران جهت توقيت حســاب در گردش و 
ايجــاد يك چرخۀ جديد كمك به بدهــكار و كاهش مطالبات 

معوق است.

ب( عدم بازپرداخت تسهیالت به رغم تمکن مالی:
    برخی از بدهكاران، بازپرداخت تسهيالت خودداری می كنند. 
از آنجايی كه از نظر عقلی به نظر نمی رسد كه بدهكاران عمده 
و ميلياردی بانك ها از لحاظ بهرۀ هوشــی جزو افراد كند ذهن 
و كم هوش جامعه تلقی شــوند، لذا قطعی است كه عدم ايفای 
تعهدات در حالی كه توان اجرای آن وجود دارد، صرفاً به منظور 

سودجويی و كسب منفعت بيشتر- هر چند از راه های نامشروع- 
انجام می شود. در واقع وجود حفره های قانونی 
يا اجرايی از سوی بانك و مراجع قضايی 
و اجرايی موجب می شود كه بدهكار، 
پرداخت ديون خود به بانك را در 
اولويــت قرار ندهد. اين گونه افراد 
بهترين بهره را از وجود خالء های 

زير می برند:
1. نقايص و اشتباهات موجود در متن 

قراردادهای منعقده
2. نامعتبر بودن ضامن ها

3. كم ارزش بودن وثايق
4. حجم باالی كار در دواير حقوقی بانك ها و عدم اقدام 

به موقع بر روی پرونده ها
5. نرخ پايين سود برخی از تسهيالت ارايه شده

6. وجود بروكراســی شديد و ســنتی در قوۀ قضائيه، 
خصوصاً در اجرای ثبت و دادگاه ها

7. وجود خالءها و منفذهای متعدد در قوانين، بخشنامه ها 
و آيين نامه ها

8. نفوذ روابط و وابســتگی های اداری، سياسی و اقتصادی در 
نظام بانكی و حمايت های غير مستقيم از متخلفان.

9. بايد دانســت كــه وجود هر يك از نقايــص فوق الذكر برای 
وسوســه يك فــرد ضعيف النفس و البته باهوش جهت ســوء 
استفاده از شــرايط مذكور كافی است و اينگونه است كه افراد 
بسياری با كمك گرفتن از برخی از قانون دانان قانون گريز، در 

صدد فرار از دست قانون و عدم بازپرداخت بيت المال هستند.

عوامل خارجی
    بــه جز بانك و بدهكار، ضلع ســومی نيــز در مثلث عوامل 
ايجاد كنندۀ تسهيالت معوق دخيل است. عاملی كه خود شامل 

مجموعه ای از عوامل خارج از اختيار بانك و بدهكار است:
1( قانــون: از ديگر عواملی كه بانك ها را در احقاق حقوق خود 
با مشــكل مواجه می كند، ضعف موجــود در برخی از قوانين و 
ســوء استفادۀ سودجويان از آن هاست. اگر به قوانين و مقررات 
موجــود نظر كنيم، در می يابيم كه برخی از مقررات موجود در 
اين زمينه از نوعی ناهمگونی، عدم تجانس و ناپيوســتگی رنج 

می برند. در اين زمينه می توان به موارد زير اشاره كرد:

معوق با تسهیالت جدیدبانک در جایگزینی بدهی های در بازپرداخت اقساط، ناتوانی عدم تمکن مالی بدهکاران یکی دیگر از علل 

اعطای 
خواهد شدو طبقه بندی دارایی های بانک مشکالت عدیده در محاسبات مطالبات معوق بانک ها و ایجاد به بدهکاران، موجب افزایش مکرر و متعدد امهال 
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2( قانون عدم  الزام ســپردن وثيقه ملكی بــه بانك ها مصوب 
1380 و بنــد »د« ماده 10 قانون رفع برخــی از موانع توليد 
و ســرمايه گذاری صنعتی مصــوب 1387 با رويكرد حمايت از 

تسهيالت دريافت كننده های كه جهت دسترسی 
سهل و ســريع به تســهيالت گيرندان 

بانكی، مقرراتی را به بانك ها تحمل 
كرده است، همچون سپردن وثيقه 
خارج از طــرح در يك جا و غير 
توجيه فنی و  دانســتن  ضروری 
اقتصــادی طرح ها بــرای اعطای 

تســهيالت در جــای ديگر و كافی 
دانستن كل طرح به عنوان وثيقه برای 

اعطای تسهيالت.
3( قانون تســهيل اعطای تسهيالت بانكی، گرفتن وثيقه خارج 
از ارزش دارايی و عوايد آتی طرح را ممنوع اعالم نموده اســت، 
در حالی كه در اعطای تسهيالت براساس قانون عمليات بانكی 
بدون ربا و بنا به طبع و ماهيت بانكداری اســالمی و با توجه به 
شــرايط خاص اقتصاد كشور، بانك الزم است نسبت به ارزيابی 
تســهيالت گيرنده و طرحی كه براساس يكی از عقود موضوع 
قانون بايســتی برای اجرای آن تسهيالت پرداخت شود، اقدام 
نمايد و در صورتی كه )به ويژه در عقود مشاركتی( طرح از نظر 
فنی، اقتصادی و مالی دارای توجيهات كارشناســی الزم باشد، 
مبادرت به اعطای تسهيالت نمايد و در زمان اعطای تسهيالت 

نيز وثيقه مطمئن مورد قبول قرار بگيرد.
    لذا به نظر می رســد كه به جــای تصويب قوانين الزام آوری 
كه مســايل و موارد خاصی را به بانك هــا تحميل می نمايد و 
در نتيجه به آن ها از جهت اســتيفای مطالبات دچار مشــكل 
می شــوند. شايسته است همانند روال ســابق و براساس آنچه 
اســتانداردهای بانكداری اقتضاء می كند، انجام شــود مراحل 
دوگانۀ ياد شــده، به طور كامل به آن عامل محول گردد تا كار 
در مسير كارشناسی و اطمينان آوری انجام شود؛ در آن صورت 
هر شخصی كه قصد دريافت تسهيالت و سپردن وثيقه به بانك 
را دارد بايد بانك را از كفايت و سهولت بيع، وثيقۀ پيشنهادی و 

توان مديريت صحيح اقتصادی خود مطمئن گرداند. 
1. قانون اعطای تسهيالت بانكی با اعمال مقررات ناظر به اسناد 
تجاری در باب عدم الزام به سپردن خسارت احتمالی در موقع 

درخواست صدور قرار تامين خواسته نسبت به قراردادهای بانكی، 
گامی مهم و اساسی را جهت حفظ منافع بانك در هنگامی كه 
جهت وصول مطالبات ناگزير از طرح دعوی می گردد، در برداشته 
است. ولی از طرف ديگر اصالحيۀ ماده 34 قانون ثبت و رويه و 
روال جديدی كه براساس آيين نامه جديد اجرايی مفاد اسناد 
رسمی و الزم االجرا مصوب 87/6/19 ، تنظيم گرديده و 
استقرار يافته، مشكالت جديدی را برای بانك ها ايجاد 
نموده اســت. اين مقررات در هنگامی كه ملك مورد 
اجرا به مزايده گذاشته شــده و خريداری پيدا نشود 
مقرر داشته اســت كه ملك با قيمت كارشناسی و با 
اخذ كليۀ هزينه ها به بانك واگذار گردد، قيمتی كه گاه 
ممكن است چندين برابر مطالبات بانك باشد و صرف نظر 
از مشكالت و معارضاتی كه اين امالک دارند اين فرايند منتهی 
به بلوكه شــدن بخش عظيمی از نقدينگی بانك ها گرديد. اين 
مهم عالوه بر افزايش رقم مطالبات معوق، توان وام دهی بانك ها 

را نيز كاهش می دهد.
2. اجرای ثبت: نظام اداری ســنتی، بروكراســی شديد، قوانين 
دست و پاگير ثبتی، عدم اســتفاده از تكنولوژی روز و فناوری 
اطالعات در ثبت و نگهداری سوابق، تعداد اندک كاركنان نسبت 
به حجم عظيم مراجعات و بسياری ديگر از مشكالت موجود در 
سازمان ثبت اسناد و امالک كشور و ادارات اجرای اسناد رسمی، 
موجب شــده است كه مراجع اجرايی نتوانند وظايف خود را به 
نحو احســن و در حداقل زمان ممكن به انجام برســانند. اين 
مســئله، ضعف بزرگی برای بانك ها و برگ برنده ای در دستان 
بدهكاران محسوب می شود، چرا كه يك فرد مطلع می داند كه 
در شــرايط عادی از زمانی كه بانك اقدام به تنظيم تقاضانامۀ 
صدور اجراييه نمايد تا زمانی كه اموال بدهكار بازداشت شود و 
يا به مزايده گذاشته شــود حداقل بين دو تا سه سال به طول 
می انجامد و اطالع بدهكار از اين مسئله خيال او را حداقل تا دو 

سال آينده از اقدامات اجرايی راحت خواهد كرد.
3. دادگاه: اطاله دادرســی سال هاست كه دادگاه ها، مدعيان و 
حتــی متهمــان را آزار می دهد، تا حدی كه بســياری از افراد 
ترجيح می دهند بــه جای مراجعه به مراجع قضايی و پيگيری 
قانونی، شخصاً و راساً اقدام كنند و خود را معطل ماه ها و حتی 
ســال ها پيگيری قضايی و اداری نكنند بانك نيز از اين قاعده 
مستثنا نيست و مجبور اســت برای احقاق حقوق بيت المال و 

یکی از مشکالت 
موجود در راه وصول 

مطالبات معوق، تعلل و گاهی 
تخلف دفاتر اسناد رسمی در 

صدور 48 ساعته اجراییه علیه 
مدیون ها می باشد
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ايجاد مشــكالت عديده در محاسبات و طبقه بندی دارايی های 
بانك خواهد شد.

پ( در بسياری از مواردی كه بدهی بدهكاران معوق به موجب 
مصوبات كميسيون طی چند مرحله استمهال می شود به دليل 

افزايش بدهی مديونان موجب تضييع حقوق بانك می گردد.
6. بحران های مالی در نظام اقتصادی: تجربه بحران مالی اخير 
در دنيا نشــان داد كه گاه به رغــم برنامه ريزی ها و تالش های 
علمی و مديريت صحيح در يك مجموعۀ اقتصادی يا صنعتی باز 
هم ممكن است مشكالت بيرونی متعددی بر بازارهای مالی اثر 
بگذارند و كليۀ پيش بينی ها را بر هم بزنند. همانطور كه پيشتر 
نيز اشاره شد ايجاد چنين بحران هايی فشارهای مضاعفی را بر 
سرمايه گذاران و خصوصاً توليدكنندگان وارد می آورد و آن ها را 

از پرداخت به موقع ديون خود باز می دارد.
7. فشــارها و نفوذهای خارج از بانــك: آخرين مورد از عوامل 
بيرونــی موثر بر افزايــش مطالبات معوق وجــود ارتباطات و 
نفوذهای غير متعارف و بعضاً غير قانونی در برخی از دستگاه ها 
و به تبع آن ايجاد فشــارهای اداری سياسی و اقتصادی بر بدنۀ 
مديريــت بانك ها در جهت چشم پوشــی از حقــوق بانك و يا 
حداقل ارايۀ فرصت ها و يا تســهيالت غير متعارف به برخی از 
اشخاص می باشــد. موضوعی كه اخيراً مورد توجه دولت و قوه 
قضائيه قرار گرفته و طــی برنامه هايی در صدد كاهش اينگونه 

مفاسد اقتصادی برآمده اند.

راهکارها
    آنچه گذشت عناوين برخی از مهمترين علل و عوامل 
ايجاد و افزايش مطالبــات معوق بانك ها بود كه به طور 
اجمالی بيان گرديد. اما آســيب شناسی و شناخت درد 
اولين گام در پروســۀ درمان اســت و آنچه مهم تر است 
ارايــۀ راهكارهای علمی و عملی جهــت خروج هر چه 
سريعتر از وضعيت كنونی و جلوگيری از افزايش مطالبات 
معوق بانك هاســت. بنابراين با توجه به مطالب مطروحه 
در زير عناوين مهمتريــن راهكارهای پيش روی نظام 
بانكی كشور ارايه می شود؛ با قيد اين كه اجرای هر يك 

از آن ها نياز به بررسی، مطالعه و تالش مجدانه دارد:
1. ايجاد بانك اطالعاتی متمركــز در قالب يك نرم افزار 
جامع الشــرايط جهت ثبت و نگهــداری on line )برخط( 

گاه وصول مبالغی ناچيز، تعداد زيادی از كارشناسان حقوقی و 
خبره خود را مشغول رسيدگی و پيگيری پرونده های كم ارزش 

و در عين حال، وقت گير و طوالنی نمايد.
4. دفاتر اســناد رسمی: از ديگر مشكالت موجود در راه وصول 
مطالبات معوق، تعلل و گاهی تخلف دفاتر اســناد رســمی در 
صدور 48 ســاعته اجراييه عليه مديون ها می باشــد. امری كه 
برای بانك ها به يك امر عادی بدل شــده و گاه تا 48 روز و 48 
هفته نيز به طول می انجامد. هــر چند كه وجود اين تخلف ها 
نشان از عدم تعهد برخی از دفاتر اسناد رسمی و همكاری آنان با 
مديون ها است؛ اما نبايد فراموش كرد كه دفترخانه های همكار 
با هر بانك توسط همان بانك انتخاب می شود. بنابراين بررسی 
و تجديد نظر بانك در روابطش با دفاتر مختلف موضوعی است 

كه توسط خود بانك نيز قابل بررسی است.
5. اعطای امهال به بدهكاران از سوی دولت: در سال های اخير 
با توجه به بحران های اقتصادی موجود و ناتوانی توليد كنندگان 
در بازپرداخت اقساطشان به بانك ها، دولت بر اساس اختيارات 
مذكور در اصل 138 قانون اساسی، اقدام به تشكيل كميسيون 
و اعطــای امهال بــه بدهكاران بانك ها می نمايــد. امری كه با 
نيت كمك به زحمتكشــان عرصۀ توليد و صنعت كشور انجام 
می شود. در حالی كه ادامه اين روند با شرايط فعلی، زيان های 
جبــران ناپذيری را بر پيكرۀ بانك هــا وارد می آورد عمده ترين 
مشكالت بانك ها در خصوص اعطای امهال دولت به بدهكاران 

به شرح زير است:
الف( عــدم حضور نماينــدگان بانك اعطا كنندۀ تســهيالت 

در كميســيون موضوع اصل 138 قانون اساســی، 
موجب عدم توجه به سوابق پرونده و مساعدت ها و 
امهال های گذشته بدهكار شده و بالتبع امهال اعطا 

شده فاقد ضمانت اجرايی از حيث پرداخت و 
ايفای تعهدات از سوی مديون است 

و در بســياری از مواقع از سوی 
بدهكار اقدامــی نيز به منظور 
اصالح ســاختار مالی صورت 

نمی پذيرد.
ب( اعطــای مكــرر و متعدد 

امهال بــه بدهــكاران، موجب 
افزايش مطالبــات معوق بانك ها و 

از دیگر عواملی که 
بانک ها را در احقاق حقوق 

خود با مشکل مواجه می کند، 
ضعف موجود در برخی از قوانین 

و سوء استفادۀ سودجویان از 
آن هاست
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اطالعات مشــتريان از زمان اخذ تســهيالت تــا زمان وصول 
مطالبات معــوق. وجود اين ارتباط اطالعاتــی بين حوزه های 
اعتباری و حقوقی كليۀ بانك ها بســياری از مشكالت موجود را 

بر طرف خواهد كرد.
2. تقســيم بدهكاران دارای اقســاط معوق به بدهكاران دارای 
حسن نيت و يا سوء نيت و ايجاد ليست سياه جهت جلوگيری 
از اعطای تســهيالت مجدد به اشــخاصی كه سوء نيتشان در 
باز پرداخت تســهيالت احراز شده و ايجاد ليست سپيد جهت 
شناســايی بدهكارانی كه حســن نيت خود را در سخت ترين 
شرايط اثبات كرده اند و در عين حال با اخذ تسهيالت جديد يا 
اســتمهال، خواهند توانست به شرايط عادی بازگردند هر چند 
كه تهيه black list يا ليســت سياه تاكنون مورد توجه بانك 

اطالعاتی پيش گفته، نبوده است.

3. ارايۀ مشــاوره های اقتصادی و مالی و احياناً هشدارهای الزم 
به مشــتريانی كه قصد دارند با اخذ تسهيالت از بانك به عرصۀ 

اقتصاد داخلی يا بين المللی گام نهند.
4. همكاری و نظارت بيشتر بر پروژه های مشاركتی و تالش در 

جهت حفظ مسير سرمايه تا حصول نتيجه.
5. افزايش بازرســی و نظارت بر فعاليت های شعب بانك ها در 

جريان ارايه تسهيالت در قالب شيوه های نوين.
6. تعامل بيشــتر با مجلس شورای اسالمی و قوه قضاييه جهت 
اصالح برخی از قوانين با هدف تســهيل و تســريع در وصول 

مطالبات معوق و بازگردان بيت المال.

7. تعامل بيشــتر با قوه قضائيه و اجرای ثبــت و انعقاد تفاهم 
نامه هايــی جهت پيگيری ويژه پرونده هــای مربوط به بانك ها. 
بدون ترديد با توجه به محدوديت های اجرای ثبت و سود بانكی 
ناشــی از چنين توافقی صرف هر گونه هزينه مالی و انسانی در 

اين زمينه قابل توجيه است.
8. تعامــل بيشــتر با دولــت در خصوص حضور و مشــاركت 
نماينــدگان بانك ها در كميســيون موضوع اصــل 138 قانون 
اساســی و بدين ترتيب، هدفمند كردن استمهال ها و كمك به 

اعطای اين خدمت به اشخاص حقيقی و حقوقی اصلح.
9. آموزش نيروی انســانی در ســطح شعب و مناطق بانك ها و 
افزايش ســطح آگاهی های عمومی كاركنان بانك ها از مسايل 
حقوقی، با هدف كاهش خطاهای موجود در زمان انعقاد قرارداد، 

ارزيابی ملك و...

نتیجه
    هر چند كه نمی توان تمامی مشــكالت بانك ها در خصوص 
ايجاد و افزايش مطالبات معوق را محدود به موارد مطروحه در 
اين مقاله دانست، اما رفع همين مشكالت نيز خواهد توانست از 

سير صعودی مطالبات معوق بكاهد.
    به نظر می رسد كه اصالح از درون و تعامل در بيرون، بهترين 
شــعار برای بانك ها در جهت تغيير وضع موجود باشد. اصالح 
رونــد داخلی بانك ها در برهه هــای زمانی قبل، حين و پس از 
پرداخت تسهيالت از يك سو و تعامل همه جانبه يا تمامی قوا، 
سازمان ها، ارگان ها و نهادهای موثر در وصول مطالبات بانك ها 
خواهد توانست روند صعودی مطالبات معوق بانك ها را متوقف 

سازد و سير نزولی اين مطالبات را موجب گردد.

منابع:
1. قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران.

2. قانون عمليات بانكی بدون ربا مصوب شهريور 1362.
3. آيين نامه اجرای مفاد اســناد رســمی و الزم االجرا مصوب 

.87/6/11
4. بخشنامه ها و آيين نامه های بانكی.

5. خاوری، محمود  رضا، حقوق بانكی، موسســه عالی بانكداری 
ايران، تهران، چ چهارم، زمستان 1383. 
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چکیده
    امروز بسیاری از موسسات اعتباری جهان به واسطۀ خدمات سامانه اعتبارسنجی به 
پایگاه داده های منسجم و کارا در زمینۀ اطالعات درخواست  کنندگان بالقوه و بالفعل 
اعتبار دسترسی دارند. سامانۀ اعتبار ســنجی در دهه های اخیر جایگاه ویژه ای در 
نظام پولی و مالی کشورها یافته و امروزه کمتر کشوری از خدمات این گونه شرکت ها 
بی بهره اســت. در پی احساس نیاز به در اختیار داشــتن کلیه اطالعات اعتباری 
اشــخاص متقاضی اعتبار، نهادهایی تخصصی تحت عنوان سامانۀ اعتبارسنجی و 
رتبه بندی اعتباری در راستای ســنجش بهینۀ ریسک اعتباری دریافت  کنندگان 
اعتبار شکل گرفته است. نهاد مزبور، مهمترین منبع اطالعات اعتباری گذشته و حال 
دریافت  کنندگان بالقوه و بالفعل اعتبار اســت. نهاد اعتبارسنجی به واسطه کاهش 
عدم تقارن اطالعاتی تســهیالت، موجب ایجاد زمینۀ مناسب برای مدیریت بهینه 
ریسک در مراکز اعطای اعتبار شده و نقش بسزایی در رشد و توسعۀ پایدار این گونه 
مراکز ایفا می کنند. طی سال های 1996 تا 2004 به دنبال افزایش 60 درصدی میزان 
اعتبارات اعطایی در اندازه های کوچک، رشد نهادهای اعتبار سنجی نقش مهمی را 
در بازار اعتباری ایفا می نمایند. این گونه نهادها، ارزیابی دریافت کنندگان اعتبار را 

تسهیل نموده و به عنوان ابزار موثر نظارتی عمل می نمایند.

بررسی عملکرد شرکت
 مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران
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آخرین وضیعت عملکرد سامانه اعتبار سنجی در ایران
    شركت مشــاورۀ رتبه بندی اعتباری ايران در آبان ماه سال 
1385 با هدايت وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانك مركزی 
جمهوری اســالمی ايران و مشــاركت كليۀ بانك های كشور و 
برخی شــركت های بيمه و ليزينگ تاسيس شده است. هدف 
اصلی اين شــركت، بهبود مديريت ريســك سيستم اعتباری 
كشور از طريق خدمت رسانی به آن ها است. استفاده از خدمات 
شــركت موجب خواهد شــد تا شــركت های اعتبار دهنده از 
وضعيت كنونی و ســابقه اعتباری مشتريان خود مطلع شده و 
آن ها را قادر می ســازد تا تصميمات اعتباری خود را به صورت 

علمی، با ريسك كمتر و زمان سريع تری اتخاذ كنند.
    شركت در راستای تحقق ماده 5 قانون طرح تسهيل اعطای 
تسهيالت مصوب سال 1386 به عنوان نهاد رتبه بندی اعتباری 
و اعتبارسنجی به نظام بانكی و اعتباری كشور معرفی شد. اين 
شركت براساس آيين نامۀ نظام سنجش اعتبار )موضوع مصوبه 
شــماره 211829/ت 39396 ه مــورخ 1390/12/26 هيئت 
محترم وزيران(، ســامانۀ ملی اعتبارســنجی را در نظام بانكی 
و اعتباری كشــور عملياتی كرده و در حــال حاضر با تجميع 
اطالعــات دريافتی از بانك مركزی، ســازمان امــور مالياتی، 
گمرک و بيش از 23 بانك و موسســۀ مالی و اعتباری خدمات 
گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی )رتبه اعتباری( در خصوص 

كليه اشــخاص حقيقی و حقوقی را به نظام بانكی 
كشور ارائه می دهد.

    هم اكنون اعضای ســامانه مشتمل بر 
بانك های كشور، برخی موسسات مالی 
و اعتبــاری، صندق مالی و شــركت 
ليزينــگ )در مجمــوع 50 عضــو( 

می باشد.
    روزانه بيش از 19000 شعبه نظام 

بانكی كشــور، قبل از اعطــای هرگونه 
تسهيالت به مشــتريان خود از اين سامانه 

استعالم می كنند و يكی از پارامترهای آن ها در 
اعتبارسنجی مشتريان گزارش دريافتی از سامانه است.

    در حــال حاضر بــرای بيش از 18 ميليون شــخص ايرانی 
در ســامانۀ پروندۀ اعتباری وجود دارد. همچنين اين ســامانه 
حاوی اطالعات بيش از 27 ميليون فقره تســهيالت پرداختی 

به مشتريان طی سه سال و نيم اخير می باشد.
    هم  اكنــون عالوه  بر اطالعات بانك های كشــور، اطالعات 

مربوط به چك های برگشــتی توســط بانك مركزی، اطالعات 
بدهكاران مالياتی بيش از يك ميليارد ريال توسط سازمان امور 
مالياتی و اطالعات بدهكاران ماده 14 گمرک، توسط گمرک در 
ســامانه اعتبارسنجی بارگذاری شده و به صورت مستمر به روز 
رسانی می شــود؛ پيگيری های الزم جهت دريافت اطالعات از 
ساير منابع اطالعاتی موجود در كشور نيز در دست انجام است.

مشخصات سامانۀ اعتبارسنجی در ایران
- طراحی شــده با اســتفاده از تكنولوژی های روز و منطبق با 
اســتانداردهای بانك جهانی تحت عنوان سيســتم های دارای 

شركت های سنجش اعتبار.
- سيســتم يكپارچــه و متمركز بانكــی در خصوص اطالعات 
اعتبــاری ملی با بيش از 19 هزار كاربر فعال )19 هزار شــعبه 

نظام بانكی(.
- ذخيره ســازی و به روز رســانی بيش از 500 ميليون ركورد 

اطالعات اعتباری 22 بانك از ابتدای سال 1388 تاكنون.
- ايجاد پرونده جامع اعتباری برای بيش از 18 ميليون شخص 

ايرانی)حقيقی و حقوقی(.
- قابليت پاســخ  دهی همزمان به همه درخواست های كاربران 

در سطح كل كشور در كمتر از 10 ثانيه.
- دارای ابزارهــای جامع مورد نياز ســنجش صحت اطالعات 

بارگذاری شده در سامانه و امكان اصالح نواقص.
- دارای شــبكۀ ارتباطی امن مخابراتی بين 
سامانه و كليۀ بانك های كشور )كه امكان 
اتصال برخط بيش از 19 هزار شعبه را 

فراهم كرده است(.
- نمونه بســيار موفــق از همكاری 
و انتقــال دانش فنــی از چهارمين 
موسسۀ بين المللی فعال در اين حوزه 

)كه مورد تاييد بانك جهانی است(.
- قابليــت توليد روزانه بيــش از 20 هزار 
گزارش اعتبار ســنجی به صــورت مكانيزه و بر 

خط )بعضاً اين گزارشات 50 تا 100 صفحه هستند(.
- اســتفاده از تكنولوژی سرويس محور شبكه ای كه باعث شده 
است اطالعات تمامی بانك ها و ساير پايگاه داده های بيرونی به 

راحتی به هم متصل شوند.
- طراحی شیء گرا سامانه كه سبب شده است تا كليه تعهدات 
اشــخاص )مستقيم و غير مســتقيم( و همچنين ذی نفعان در 

ذخیره سازی و به روز رسانی شده است.بانک از ابتدای سال 1388 تاکنون رکورد اطالعات اعتباری 22 بیش از 500 میلیون 
در حال حاضر همه کشورهای توسعه یافته 
شده اندسامانه اعتبارسنجی بهرمند نیز بیش از یک یا دو دهه از خدمات و بسیاری از کشورهای در حال توسعه 
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پرونده های اعتباری مشــخص ايرانی )حقيقــی و حقوقی( به 
صورت مكانيزه.

- توليد انبوه گزارش های اعتباری )پايه، اســتاندارد، پيشرفته، 
.)cut-off سوابق و آمار استعالم و

- ايجاد بســتر ملی برای تســهيم اطالعات اعتباری: دريافت 
و بارگــذاری اطالعات بدهكاران مالياتــی، بدهكاران ماده 14 

گمرک، چك های برگشتی در سامانه انجام شده است.

گزارش ارزیابی )رتبه و امتیاز اعتباری(
    در حــال حاضر با توجه به نصب و راه اندازی 
نرم افزار رابط ســنجش اعتبار و امكان تعريف 

از  بهره گيــری  و 
تخصصی  گزارش های 
ارزيابی  گــزارش  آن، 
امتياز  و  رتبــه  حاوی 
در  مشتريان  اعتباری 
اســتفادۀ  آن جهــت 
بانك ها تعبيه  شــعب 
شده اســت كه بيانگر 
و  اعتبــاری  اهليــت 
تمايل بــه بازپرداخت 
تســهيالت  اقســاط 
دريافتــی  اعتبــاری 
توسط مشــتری بانك 
اســت و با استفاده از 
رفتار  گذشــته  سابقۀ 
به  مشــتری  اعتباری 
احتمالی  رفتار  تعيين 
او در آينده می پردازد. 

اين گزارش نشــان می دهد كه وضعيت ريسك اعتباری به چه 
نحوی اســت و بر اســاس آن بانك می تواند تصميم مناسب را 
در خصوص اعطا و يا عدم اعطای تســهيالت اتخاذ نمايد. از آن 
جايی كه سامانۀ اعتبار سنجی حاوی اطالعات اعتباری مشتری 
در نظام بانكی است به عنوان تغذيه كنندۀ جامع اطالعات مورد 
نياز جهت دستيابی به امتياز اعتباری مشتريان به شمار می رود.

    براساس اين گزارش، با توجه به اطالعات مندرج در گزارش 
اعتبــاری موجود، مشــتريان در ســامانه به 7 گــروه مختلف 
 A، +B  ، B-، C+، C طبقه بندی می شــوند. اين گروه ها شامل

و  C+می باشند.
    همچنين ســامانه عالوه بر رتبه بندی مشــتريان، توصيفی 
نيز از رتبه مشــتری ارائه كرده و استراتژی مناسب را به بانك 
پيشنهاد می دهد. نكته مهم اين است كه در تمامی اين موارد، 
سامانه تنها وضيعت تمايل به بازپرداخت مشتری را برای بانك 
به تصوير می كشــد و اين متصديان بانك هســتند كه با توجه 
به سياســت های اعتباری خود و خصوصيات ريســك پذيری و 
ريســك گريزی خود، تصميم مناسب را در خصوص 
اعطای تسهيالت به مشتری اتخاذ می نمايند. 
برای مثال وقتی رتبۀ مشــتری A )يعنی 
مناسب ترين وضعيت( است؛ به اين معنی 

اســت كه مشتری بســيار خوبی با قابليت اطمينان باالست و 
می توان خدمات مناســب ديگری را نيز به وی پيشــنهاد كرد. 
اين رتبه به اين معنی اســت كه با توجه به رفتار مشــتری در 
نظام بانكی كشــور طی سه سال گذشــته، در صورتی كه اين 
مشتری در آينده از بانك تسهيالتی را دريافت كند به احتمال 
فراوان اقساط آن را به موقع بازپرداخت خواهد نمود. همچنين 
در صورتی كه مشــتری حائز رتبه C- )يعنی بدترين وضعيت( 
شود، به اين معنی است كه مشتری بی ثباتی است و به احتمال 

فراوان تسهيالت اعطايی به وی سوخت می شود.

سازمان های 

بین المللی نظیر بانک 

جهانی تاسیس سامانه 

اعتبارسنجی را در کشورهای 

در حال توسعه مورد حمایت 

قرار می دهند
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جمع بندی و نتیجه گیری:
 )credit bureau( سامانۀ اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری -
)و يا اصطالحات نظام سنجش اعتبار( از جمله عناصر ضروری 
زيربنايی ساختارها و نهادهای مالی به شمار می روند كه فرآيند 
دسترســی به منافع مالی را تسهيل می نمايند. به همين دليل 
ســازمان های بين المللی نظير بانك جهانی تاســيس سامانه 

اعتبارسنجی را در كشورهای در حال توسعه 
مورد حمايت قرار می دهند.

- امروزه در كشــورهای توســعه  
يافتــه ای كــه دارای ســامانۀ 
اعتبارســنجی هستند، بيش از 
90 درصــد مردم بــه خدمات 
مالی رسمی دسترسی دارند. در 

حالی كه اين نســبت در بازارهای 
فاقد اين ســامانه كمتــر از 25 درصد 

است.
- ايجاد ســامانه اعتبار سنجی يك تحول عمده در رويكردهای 
سنتی بانك هاست و موجب می شود خدمات مالی توسعه يافته 

و هزينه های ارائه وام و اعتبارات مالی كاهش يابد.
- شــركت مشاوره رتبه بندی اعتباری ايران در واقع موسسه ای 
است كه اطالعات مرتبط با سابقۀ اعتباری وام گيرندگان )افراد، 
كســب و كارهای كوچك و شــركت های بــزرگ( را از طريق 
بانك ها، موسســات مالی و اعتباری و ســاير منابع عمومی در 
دســترس را جمع آوری می كند و بر اساس آن گزارشی تحت 
عنوان »credit report« منتشــر می كند. در اين گزارش ها 
عالوه  بر ارائۀ اطالعات خام، براساس مدل های رياضی و آماری، 
امتيازاتی نيز به هر فرد و يا شــركت تعلق می گيرد كه احتمال 
عدم بازپرداخت تسهيالت توسط وام گيرنده را برآورد می نمايد.

- نظام های ســنجش اعتبار با شركت های رتبه بندی اعتباری 
)Agencies credit rating( نظيــر S&P، Moodys و 

Fitch تفاوت دارد زيرا:
1- شــركت های رتبه بندی اعتبــاری، اطالعات مالی مرتبط با 
شركت های بزرگ را جمع آوری نموده و براساس تحليل تفضيلی 
عمليات و مديريت هر شركت، نسبت به انتشار رتبه های اعتباری 
اقدام می نمايند در حالی كه ســامانۀ اعتبارســنجی، اطالعات 
مرتبــط با اعتبارگيرندگان را جمــع آوری نموده و تحليل های 
خود را بر اساس مدل های آماری و نمونه گيری انجام می دهند.

2- شركت های رتبه بندی اعتباری به طور مستقل از مشتريان 

خود عمل می كنند، در صورتی كه سامانه اعتبارسنجی توسط 
گروهی از نهادهای مالی )به ويژه بانك ها( تاســيس می شود و 

اصل »استقالل مالكيت از مشتری« مورد توجه قرار ندارد.
- در حال حاضر همه كشــورهای توســعه يافته و بســياری از 
كشورهای در حال توسعه نيز بيش از يك يا دو دهه از خدمات 

سامانه اعتبارسنجی بهرمند شده اند.
- ســامانه های اعتبارسنجی در دنيا در ســال های اخير رشد 
چشــمگيری داشــته اند به طوری كه تعداد آن ها در ده سال 

گذشته حدود 5 برابر شده است.
- بر اساس مطالعات بانك جهانی در مورد 5000 شركت 
كوچــك و زودبازده در 51 كشــور دنيــا، محدويت های 
تامين مالی كاهش يافته و احتمالی دستيابی به تسهيالت 

اعتباری با روند رو به رشدی مواجه بوده است.
- براساس مطالعه بانك جهانی، سامانه اعتبارسنجی به طور 
متوسط 40 تا 80 درصد مطالبات معوق نظام بانكی كشورها را 

كاهش داده است.
راه اندازی شركت مشاوره رتبه بندی اعتباری در ايران نيز نتايج 

ذيل را به همراه داشته است:
- سيســتم يكپارچــه و متمركز بانكــی در خصوص اطالعات 
اعتبــاری ملی با بيش از 19 هزار كاربر فعال )19 هزار شــعبه 

نظام بانكی( ايجاد شده است.
- بيــش از 500 ميليون ركــورد اطالعات اعتباری 22 بانك از 
ابتدای ســال 1388 تاكنون ذخيره سازی و به روز رسانی شده 

است.
- پرونده جامع اعتباری برای بيش از 18 ميليون شخص ايرانی 

)حقيقی و حقوقی( ايجاد شده است.
- قابليت پاسخ دهی همزمان به همه درخواست های كاربران در 

سطح كل كشور در كمتر 10 ثانيه فراهم شده است.
- توليد رتبه اعتباری ملی برای هر شــخص ايرانی )حقيقی و 

حقوقی( به صورت مكانيزه فراهم شده است.
- ايجاد بســتر ملی برای تســهيم اطالعات اعتباری: دريافت و 
بارگــذاری اطالعات بدهكاران مالياتی، بدهــكاران ماده )14( 

گمرک، چك های برگشتی در سامانه انجام شده است.

مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

منابع:
كليــه منابع، مربوط به آمار و اطالعاتی اســت كه از شــركت 

مشاوره رتبه بندی اعتباری ايران دريافت شده است.

شعبه نظام بانکی(هزار کاربر فعال )19 هزار اعتباری ملی با بیش از 19 بانکی در خصوص اطالعات یکپارچه و متمرکز سیستم 
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