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 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی

 تصمیم سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در راستای»با ماموریت اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر 

 را آغاز نمود. فعالیت رسمی خود 1395است که در سال  «تحقق اقتصاد مقاومتی

اندیشی جهت برای حل مسائل احصاء شده و همطراحی راهکار  ،ی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعیشناسای

های ای و پیگیری راهکارارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای نخبگانی و رسانه

هایی است که در ذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیتها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاارائه شده از دستگاه

 شود.اندیشکده انجام می

با اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ارتباط باشند و نظرات، انتقادات  Mett.irتوانند از طریق سایت مندان میعالقه

 های اندیشکده، مطرح کنند.و پیشنهادهای خود را در خصوص این گزارش و همچنین سایر فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 است. «یاقتصاد مقاومت»رهبر معظّم انقالب: عالج برون رفت از مشکالت کشور 

 «  کالن و اشخاص مرتبطشفافیت تسهیالت »

 بانکیگام آغازین در مدیریت خلق پول 

 

 پول و بانک گروه موضوعی: 

 کارشناسی نوع گزارش:  

 140110۲1 شناسه:  

 ۲1/10/1401 تاریخ انتشار:  

 سید عباس عباسپور تهیه و تدوین:  

 سید علی سجادی نژاد همکاران: 

 امینی رعیامحمد  ناظر علمی: 

 

  



 

 

 3 گام آغازین در مدیریت خلق پول بانکی« شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط»

 

  خالصه مدیریتی

گر این ا .، نقطه آغاز خلق پول بانکی و مسیر اصلی افزایش نقدینگی استهابانکپرداخت تسهیالت توسط 

ای جز رکود افزایش نقدینگی به درستی اتفاق بیفتد، منجر به رشد اقتصادی می شود و در غیر اینصورت، نتیجه

و  «تسهیالت کالن»، هابانکتسهیالت پرداختی توسط  اجزایو تورم نخواهد داشت. یکی از مهمترین 

 تسهیالت کالن «نامتعارفپرداخت »در واقع است که امکان انحراف باالیی دارد.  «تسهیالت اشخاص مرتبط»

 و ودهباز مسیرهای اصلی بروز تخلف و فساد در نظام بانکی به صورت رانتی یا غیرقانونی، یا اشخاص مرتبط، 

اف نتیجه این انحر .شودرا شامل می یبانک و اعتبارات منابع صیدر تخص یحجم انحراف و ناکارآمد نیشتریب

 دهد.رکود تورمی خواهد بود که عموم جامعه هزینه آن را میمحرومیت بخش واقعی اقتصاد از منابع و نیز 

و فساد،  تخلفانحراف ناشی از رانت و ابتدا برای جلوگیری از ، هابانکزم است این بخش از تسهیالت بنابراین ال

 .و سپس جهت دهی و هدایت شود قرار گیرد «موثرنظارت »مورد 

 نیقوان مجموعه ای از و همچنین بهبود شفافیت بانکی در این زمینه، هابانککنترل و نظارت بر تسهیالت  یبرا

. در مهمترین این مصوبات، تشده اسوضع  ریاخ یهادر دهه یو شبکه بانک ینظارت یو مقررات توسط نهادها

بار، ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات به برای نخستینو  1393تیرماه 

نامه ینئاین آ 1396در سال بود.  االجراالزمی خصوصی هابانکصرفاً برای  کهتصویب شورای پول و اعتبار رسید 

بق این طابالغ شد و تمام شبکه بانکی را ملزم به پایبندی و انجام تکالیف مندرج نمود.  نیز ی دولتیهابانک به

 تیحاکم سک،یر تیریمد ،یمال یهاصورت از قبیلاطالعاتی  ملزم شدندو موسسات اعتباری  هابانکمصوبه، 

ماهه و  9ماهه،  6 ماهه، 3های را طی دوره مدیرههیئتگزارش عملکرد  نیو همچن یلکنترل داخ ،یشرکت

 مربوط به تسهیالت کالن و اشخاص مرتبطکلی اطالعات  ،در این بین. نمایندساله به صورت عمومی منتشر یک

شای از اف هابانکهای اولیه اکثریت در سال با این حال، .شدمیافشا  هابانکماه یکبار توسط  6بایست هر می نیز

اطالعات تسهیالت خود را به صورت  ،های اخیر نیز صرفا چند بانکاین اطالعات خودداری کردند و در سال

لذا می توان گفت این دو مصوبه شورای پول و اعتبار که شفافیت  نمودند. اظهارتجمیعی و نه تفکیک شده، 

 ت، عمال اجرا نشد.حداقلی و کلی را مدنظر داش

ود، شیکی دیگر از ابزارهای نظارتی که تا حدی مانع وقوع تخلف در نظام بانکی میعالوه بر دو مصوبه فوق، 

ا هترین آنکه از جمله مهم است گریکدیبا ها های این سامانههای اطالعاتی و تقاطع دادهگیری از سامانهبهره

بار سامانه تسهیالت و تعهدات شبکه بانکی برای نخستین 1383سال در  اشاره کرد.« سامانه سمات»می توان به 

آوری اراده برای جمع نبوداما  هدف تجمیع اطالعات و اعتبارسنجی مشتریان، در بانک مرکزی ایجاد شد با

 هبرداری نشود. پس از یک دهه و بباعث شد این سامانه بهره ،های اطالعاتی و عدم وجود پشتوانه قانونیداده

اهنگی ستاد هم آیین نامه جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری سپسپشتوانه قانون برنامه ششم توسعه و 
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 به مرور زمان کارکرد این سامانه. شدایجاد  1398 خردادماهدر  نهایی سماتنسخه  ،مبارزه با مفاسد اقتصادی

برخط و هوشمندانه بر کلیه تسهیالت جهت کنترل و نظارت  داده به یک سامانه جامع نظارتیاز یک پایگاه

توانسته  نوز نه سمات ،حال نیا باتغییر یافت. محسوب می شود،  هابانکیکی از وجوه اصلی خلق پول  که بانکی

ا تکمیل و و ت کند لیو برخط تبد ینیشیبه پ ینیرا از حالت پس هابانکخلق پول  تسهیالت دهی و نظارت بر

 نهایی شدن، فاصله دارد.

هیالت بانکی به ویژه تستسهیالت  کماکان پرداخت ،و سازوکارهای مختلف وجود قواعد و قوانینعلیرغم بنابراین 

های مولد اقتصاد را نیز با چالش مواجه تامین مالی بخش رد کهدا انحرافات بسیاری، کالن و اشخاص مرتبط

مجلس  ،1401قانون بودجه سال  و در جریان اصالح و تصویب 1400به همین دلیل، در سال  است.کرده 

و  یشبکه بانک یبرا یفیتکال ،قانون بودجه 16در بند دال تبصره مترقی مصوبه  کی وضع با یاسالم یشورا

 یمرکز بانک ،قانونیاین ماده  بر اساس .کرد نییاطالعات تع یو انتشار عموم تیدر خصوص شفاف یبانک مرکز

بر اساس تعاریف  و به طور کامل را «بانکی اشخاص مرتبط وو تعهدات کالن  التیتسه»شد اطالعات  زممل

س و در دستر خود منتشر کند یدر تارنما یبه صورت فصل، شورای پول و اعتبار نامه های قبلیمقرر در آئین

 «النتسهیالت ک»خود یعنی  بخشبه این ترتیب، برای اولین بار خلق پول بانکی در مهمترین  .عموم قرار دهد

  .فتگرقرار می« نظارت عمومی»و تحت  شدطبق قانون شفاف میباید  ،«بانکی اشخاص مرتبط تسهیالت» و

ن نهاد را ، ای«شبکه بانکی دهیکیفیت تسهیالتناکارآمدی نظارت بانک مرکزی بر »در واقع مجلس به دلیل 

، شفافیت را در این زمینه محقق نماید تا هابانکت پرداختی بخش مهم تسهیالجزئیات ملزم نمود تا با انتشار 

 لهبالفاص فسادتخلف و  و رانت ناشی از تسهیالت بانکی از انحراف، «نظارت عمومی»از ظرفیت با استفاده 

. منطق این اقدام مجلس از آنجا حاصل و شرایط اولیه برای هدایت اعتبارات بانکی فراهم گردد شود جلوگیری

قرار گرفته تا در جهت رشد  هابانکدر اختیار « حق عمومی»به عنوان یک  «مجوز خلق پول» میشود که

 ای قلیل می برندسود آن را عده اقتصادی از آن استفاده شود؛ حال اگر از این مجوز به درستی استفاده نشود،

الزم « نظارت عمومی»شرایطی، در چنین  و خواهد بودبرای عموم جامعه ، رکود و تورم اما زیان آن از طریق

 است.

مدنظر در اطالعات  یاقدام به افشا یمراحل یط یبانک مرکز ،1401سال  یاز ابتدا نقانو نیا بیپس از تصو

 تا پایان توسط بانک مرکزی باعث شد. اجرای این قانون کردمطابق با مصوبه مجلس  هابانکاز  یتعداد

، معادل کل هابانکدرصد از کل تسهیالت پرداختی  50، حدود العاتو اتمام مرحله دوم انتشار اط شهریورماه

داری شود که در تاریخ بانکشفاف و منتشر برای عموم اشخاص مرتبط بانکی،  تسهیالت تسهیالت کالن و

این اطالعات، امکان تحلیل و بررسی کیفیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط بانکی  .استبوده سابقه کشور بی

های مختلف و جامعی در این فراهم کرد و باعث شد طی این مدت، تحلیل انگذارسیاسترا برای تحلیلگران و 
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هیالت ی بر تسقرار گیرد. با این حال، اثر اصلی نظارت عموم انگذارسیاستزمینه منتشر گردد و مورد استفاده 

 کاهش قابل توجه انحراف»کالن و اشخاص مرتبط بانکی که بخش اصلی تسهیالت بانکی را شامل می شود، 

های خشبه ب اعتبارات بانکی هوشمندانه ایجاد امکان هدایت»و « تخلف و فساد و تسهیالت بانکی ناشی از رانت

 گام آغازیناین قانون را به شرط استمرار در اجرا،  تواناست که به مرور محقق خواهد شد. لذا می« مولد اقتصاد

 در مدیریت خلق پول بانکی دانست که اقدامی مهم و تحولی محسوب می شود.

 یافشا ،پول و اعتبار یشورا خرداد 31راه و با مصوبه  هانیدر م این دستاورد مهم قانون مجلس در حالی بود که

برای هر ذینفع واحد تومان  اردیلیم 100 یبه حد باالها بانکاشخاص مرتبط  التیکالن و تسه التیتسه

. دادگذار را مورد خدشه قرار قانون هیاول و اراده تا حدی قانون مجلس را تضعیف کردای که مصوبه .شدمحدود 

 التیاز تسه بخش قابل توجهیتومان،  اردیلیم 100 ریکالن و اشخاص مرتبط ز التیعدم انتشار تسهدر واقع 

و الزم است برای تکمیل بازه تسلط  شفاف خواهد کرد ریو اشخاص مرتبط را از دسترس عموم خارج و غ النک

ن با دستاویز قرار داد هابانکتعدادی از قانون و کارآمدی آن، در آینده اصالح شود. کمااینکه پس از این مصوبه، 

صرفا فقرات ، برای هر ذینفع واحد()عدم رعایت حد مدنظر  آنو برداشت غیرقانونی از متن  مصوبه مذکور

 نمودند.میلیارد تومان را افشا  100تسهیالت باالی 

در کاهش انحراف  بند قانونی بودجهو استفاده از ظرفیت  «نظارت عمومی» کامل و جامع استقراربه منظور 

 :پیشنهاد می شوداقدامات ذیل  ،آن تسهیالت بانکی و ایجاد امکان هدایت بهینه

 پیوسته، منظم و برخط اطالعات توسط بانک مرکزیانتشار  (1

 ی با سرمایه پایه منفیهابانکمیلیارد تومانی برای انتشار تسهیالت کالن  ۲0تعیین حد  (۲

 مجلس شورای اسالمی  90تشکیل کمیته ویژه پیگیری قانون ذیل کمیسیون اصل  (3

 شفافیت کلیه مصوبات مرتبط با تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط توسط شورای پول و اعتبار  (4
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 مقدمه

ده یوشپ یبر کس سیاسی و اقتصادی روابط اصالح و فساد از جلوگیری درت یشفاف مقولهامروزه لزوم توجه به 

 هایاز حوزه یکی. 1گرددمی یرا کاهش داده و موجب بهبود روابط اقتصاد ینه معامالتیت، هزیست. شفافین

ک کشور ی یارکان اقتصاد ترینیاز اصل یکی هابانکرا یز ت؛اس یکبان نظام در شفافیت شفافیت، در مهم بسیار

 ،کشور اقتصاد هدایت در هاهم آنم نقش همچنین و هابانکرویه شوند. حفظ سالمت و ثبات محسوب می

 هادتم از کشورها، از بسیاری در ناظر، ومقررات گذار  نهادهای منظور، این به. است بستری از شفافیت نیازمند

 . اندن مهم بودهیشتر ایب مقررات مختلف در صدد تحقق هر چه بیبا تصو شیپ

 یراب یمتعدد یالزامات نظارت ،یمرتبط با نظام بانک گذارسیاستو  ینظارت یهادستگاه ریچند دهه اخ یط

 یعتبارهای او قدرت ناظر، کاهش ریسک یاثرگذار شیبه دنبال افزااند که در مجموع، کردهبانکی تعریف شبکه 

ظام در سالیان اخیر وضعیت نبا این حال،  .بوده استفعال  یهای اقتصادبا بخش ینظام بانک ییافزاهم شیو افزا

در شاخص های متعدد، مطلوب نبوده است. حجم باال و قابل توجه تسهیالت غیرجاری و معوق،  کشور بانکی

شدن  دهدار، ناترازی و زیانداخت تسهیالت کالن باالتر از سقف قانونی به اشخاص حقوقی مرتبط و مشکلپر

 های غیرمولد از جمله مال سازی و امثالهمو تعمیق میزان زیان به مرور زمان، اعطای تسهیالت به بخش هابانک

از جمله شاخص های  عملیات غیربانکی، هرگونه از منابع ارزی و ملک داری و هابانکافزایش حجم سودآوری  و

مرتبط با این وضعیت بوده است که در خصوص آن اتفاق نظر وجود دارد. از دالیل مهم و موثر بر این وضعیت، 

در بانک مرکزی بوده که نتوانسته کنترل الزم را بر کمیت  و غیرهوشمندانه قوانین و سازوکارهای نظارتی ضعیف

 افزایش نقدینگی کشور است، اعمال نماید. خلق پول و که مهمترین مولفه در  هابانکهی و کیفیت تسهیالت د

 تعددمتخلفات ها و رانتباعث بروز  ،کالن تسهیالتبه خصوص  ،التیتسه صیدر نظام تخص یکج کارکرد نیا

رآغاز س ،ینکتوسط شبکه با التیانحراف در پرداخت تسه و منجر به انحراف منابع شده است. یدر نظام بانک

حق  کیبه عنوان  یپول در نظام بانک قاگر خل .است ینگینقدرشد و  کنترل نشده در خلق پول ندیفرا کی

 نشود، فادهاست یدرست ریدر مسکه برای رشد اقتصاد در اختیار نظام بانکی قرار گرفته،  یتیو ابزار حاکم یعموم

 .خواهد شد رانیو بلندمدت در اقتصاد ا داریپا یهاتورم جادیرکود و ا قیتعم ،یاقتصاد یهابحران بروز باعث

 قیطر نیاز ا توانیم ،داشته باشد ددر کشور وجو ینگیو رشد نقد جادیا یبرا یمشخص یگذارلیاما اگر ر

 کرد. جادیا یرشد اقتصاد یبرا را و بستر الزم تقویت نموددر کشور را  دیتول ندیآفر

های نامهمصوبات و آیین ،یهای کلسیاست ،یعاد نیقوان لیاالجرا از قبالزم یسند حقوق 10بر  بالغتاکنون 

و تعهدات اشخاص مرتبط،  التینامه تسهآیین رینظ ،و الزامات آن تیمرتبط با شفاف یهای نظارتدستگاه

                                                                                                                                                                      
 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.(؛ درآمدی بر شفافیت بانکی. 1394نجفی علمی، محمد مهدی ) 1
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عات، اطال یت و انتشار عمومیشفاف یو تعهدات کالن، ضوابط ناظر بر حداقل استانداردها التینامه تسهآیین

نامه آیین ،یاقتصاد مقاومت یهای کلقانون برنامه ششم توسعه، سیاست ،یبانک التیتسه یاعطا لیقانون تسه

 انیجر ینامه مستندسازآیین ،یمصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد ،یرجاریاز انباشت مطالبات غ یریشگیپ

ضع کشور و ینظام بانک یبرا تیرا در حوزه شفاف یمتعدد فیتکال چند قانون و مقرره دیگر،وجوه در کشور و 

 یدارو به خصوص بعد از گسترش بانک ریاخ انیدر سال ،و مقررات وضع شده نیبا وجود قواناما  اند.کرده

ارت نظ یمقررات نتوانسته به اندازه کاف و نیقوان نیا ،این حوزهرقابت مخرب در  شیافزاو  رانیدر ا یخصوص

اشخاص  یحیترج یمال نیکالن و تام التتسهی پرداختاز بروز تخلفات  یریشگیو پ التیدر پرداخت تسه یبانک

 را محقق سازد. هابانکمرتبط و وابسته 

قانون  16تبصره  «د»ای مترقی در بند ، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در قالب مصوبهتوجه به این شرایط با

کالن و اشخاص مرتبط  و تعهدات می اطالعات تسهیالت، بانک مرکزی را موظف به انتشار عمو1401 بودجه

 یونحکم قان .دهدتا از این طریق و با استفاده از ظرفیت نظارت عمومی و مردمی، وضعیت را بهبود  کردبانکی 

و  دیاجرا گرد یجیامسال به صورت تدر ماهاردیبهشتاز  ،یاسالم یدر مجلس شورا بیاز تصو پس مذکور

های وامکالن و  التیکارشناسان و رسانه ها در خصوص تسه ،ناظر ینهادها اریدر اخت یمتیق یاطالعات ذ

تواند زمینه جلوگیری از انحراف منابع بانکی و همچنین که می قرار داد هابانکبه اشخاص مرتبط  پرداختی

های متعدد، هدایت اعتبارات به بخش واقعی اقتصاد را فراهم نماید و اجرای آن تاکنون، با وجود چالش

دستاوردهای قابل توجهی داشته است که می تواند به عنوان گام آغازین در مدیریت خلق پول بانکی از آن 

 تعبیر کرد.

قرار  یمورد نقد و بررس یدر نظام بانک تیو مقررات مرتبط با شفاف نیقوان، مهمترین گزارش نیفصل اول ا در

که زمینه نظارت عمومی بر  1401 قانون بودجه 16صره بند دال تب گزارش نیز در فصل دوم .گرفته است

و  هدیگرد یبررس یعنی تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط را فراهم کرد، هابانکمهمترین بخش تسهیالت 

 نایدر پا .گرفته و دستاوردهای آن بیان شده استمورد بحث قرار  یحکم قانون نیا ییها و الزامات اجراچالش

و استمرار آن به منظور استفاده از دستاوردهای حاصل در  بودجه قانون کامل یجراجهت ا یشنهاداتیپ زین

 مدیریت خلق پول بانکی، ارائه شده است.

  



 

 

 9 گام آغازین در مدیریت خلق پول بانکی« شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط»

 

 مرتبط با شفافیت نظام بانکی قوانین و مقرراتبررسی  . 1 فصل

پیرامون شفافیت نظام بانکی، طی چند دهه اخیر قوانین و مقررات متنوعی در سطوح مختلف حقوقی وضع 

 هایدر سال هابانک اطالعات تیبر ضوابط شفاف یپول و اعتبار مبن یمصوبه شورا در این میان، است.شده 

برداری از سامانه سمات شد، و آئین نامه جلوگیری از انباشت مطالبات بانکی که منجر به بهره 1396و  1393

ن حال، عدم با ای برداشته شده است.در نظام بانکی تاکنون هایی بود که برای تحقق اصل شفافیت ترین گاممهم

اجرای مصوبات مذکور به صورت کامل و موثر، باعث شده که شفافیت بانکی کماکان با چالش مواجه باشد و 

 سلب گردد. گذارسیاستامکان نظارت بر تسهیالت دهی بانکی و هدایت آن از مقام ناظر و 

 هابانک ضوابط شفافیت اطالعات در خصوصشورای پول و اعتبار  اتمصوب -1-1

برای  صرفاً در شورای پول و اعتبار و 1393تیرماه  ۲4در  بارنخستینبرای  هابانکضوابط شفافیت اطالعات 

بخش و  9این ضوابط در مجموع دارای تصویب و الزم االجرا شد. اعتباری  مؤسسهخصوصی و چهار  یهابانک

به صورتبخش دوم مربوط به انتشار اطالعات مربوط ؛ و ادبیات. بخش نخست تعریف مفاهیم استماده  31

انتشار  در خصوصبخش چهارم  ؛انتشار اطالعات مربوط به مدیریت ریسک در خصوصبخش سوم  ی؛مال یها

 اببخش پنجم انتشار اطالعات مربوط به رویدادهای  ؛اطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

ر د؛ و بخش هفتم نحوه و چگونگی انتشار عمومی اطالعات ؛زمانی انتشار اطالعاتبخش ششم مقاطع ؛ اهمیت

بخش هشتم به ضمانت اجرایی این ضوابط اشاره شده است. برخی از توضیحات و الزاماتی که در طول متن 

 گذاری شده است.جانمایی نشده بود نیز در قالب یک بخش با نام سایر جای

 یبندضوابط در چارچوب برنامه زماناین کامل  یمقرر شد اجرا 1396خردادماه ، یدولت یهابانکدر ارتباط با 

ورخ در م یبانک مرکز یشنهادیپ یبندزمانن اساس، برنامه یرد. بر همیانجام پذ یبانک مرکز یاز سو یاعالم

، اطالعات مرحله 5و مقرر شد طی  ب قرار گرفتید و تصوییمورد تأ ی پول و اعتبارشورا توسط 1396خرداد  9

دولتی نیز منتشر گردد. از حیث محتوایی و  یهابانکشفافیت توسط  یاستانداردهاحداقل اجرای الزم برای 

د ندارن گریکدیبا تبصره هیچ تفاوتی  4ماده و  31با  1396و سال  1393نسخه سال  ،مفاد مندرج در این ضوابط

 .متفاوت هستندها مخاطبان و مکلفان آن صرفاًو 

 مصوبه شورای پول و اعتبار 2شفافیت بر اساس مصادیق  -1-1-1

 یهاصورت بهاطالعات مربوط  ارائهت الزامات یموظف است عالوه بر رعا یمؤسسه اعتبار بر اساس این مصوبه،

 د:یمقرر منتشر نما یرا در مقاطع زمان ذیلاز موارد  یشرح کامل ،یحسابدار یمطابق با استانداردها یمال

 ک عقود؛یبه تفک ییالت اعطایخالص تسه (1
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 ک؛یبه تفک هاسپردهانواع و مانده  (۲

 ؛یردولتیو غ یک دولتیبه تفک ییالت اعطایانواع و خالص تسه (3

 ؛یو خارج یک داخلیبه تفک یمطالبات از مؤسسات اعتبار (4

 ؛یافتیدر بانکیبینالت یزان تسهیم (5

هدات الت و تعیتسه نامهنییآالت و تعهدات اشخاص مرتبط )به شرح یتسه جزئیاتاطالعات مربوط به  (6

 اشخاص مرتبط(؛

وخت و س الوصولمشکوک، معوق، سررسید گذشته، یک جاریالت و تعهدات کالن به تفکیخالص تسه (7

 شده؛

 و سوخت شده؛ الوصولمشکوک، معوق، سررسید گذشته، یک جاریالت به تفکیخالص تسه (8

 ق؛یک وثایالت و تعهدات به تفکیخالص تسه (9

 ؛یو اختصاص یک عمومیالت به تفکیتسه یگرفته شده برار در نظر یمانده ذخا  (10

 ؛یمانده اسناد پرداختن  (11

، ی، انواع اعتبارات اسنادهانامهضمانتشده، انواع  یسینویر بروات قبولیرخط ترازنامه نظیمانده اقالم ز  (1۲

 ... نات وی، وجوه اداره شده، تضمهاظهرنویسی

 ؛گذارانسپردهمنابع  یزان سود قطعینحوه محاسبه و م  (13

 پرداخت شده؛ یمانده بدهکاران بابت اعتبارات اسناد  (14

 پرداخت شده؛ یهانامهضمانتمانده بدهکاران بابت   (15

 مانده بدهکاران موقت؛  (16

 مانده بستانکاران موقت؛  (17

 متعلق به هر سهم یسود هر سهم و سود نقد  (18

ر مصوبه قرا نیطبق ادر خصوص تسهیالت و تعهدات کالن و اشخاص مرتبط که مورد بحث این گزارش است، 

بانک و  تیسا یرو کباریماه  6هر ها بانکاشخاص مرتبط  نیو تعهدات کالن و همچن التیبود اطالعات تسه

 . شود یبروز رسان یامنتشر گردد و به صورت دوره یدر صفحه اصل
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 مقرر یزمان مقاطع در را لیذ یهاک از شاخصیموظف است هر  یمؤسسه اعتباراین مصوبه،  10طبق ماده 

 :دینما ارائه ضوابط، نیا در

 الت و تعهدات اشخاص مرتبط به:ینسبت خالص تسهالف( 

 الت و تعهدات؛یمجموع خالص تسه (1

 ه؛یه پایسرما (۲

 ها.ه پرداخت شده و اندوختهیسرما (3

 الت و تعهدات کالن به:یب( نسبت خالص تسه

 الت و تعهدات؛یمجموع خالص تسه (1

 ه؛یه پایسرما (۲

 .هاه پرداخت شده و اندوختهیرماس (3

 الت؛یبه مجموع خالص تسه یرجاریالت غیه( نسبت خالص تسه

 ها؛الت به مانده سپردهیو( نسبت خالص تسه

 الت؛یمدت به مجموع خالص تسهالت کوتاهی( نسبت خالص تسهح

اخته ... نیز پرد های حقوقی ومشارکت ها،سپردههای دیگری همچون البته این ماده قانونی به لزوم افشای نسبت

 که به جهت اختصار در این بخش ذکر نگردیده است.

 مصوبه شورای پول و اعتبار در شفافیت بانکی 2نتایج  -2-1-1

بار نظام انتشار اطالعات و  نیاول یت برارف یانتظار م ،یمصوبه و ابالغ آن به شبکه بانک نیا یپس از اجرا

 نیبه ا یتوجه هابانک ،قانون نیا یاما با گذشت چند سال از اجرا ؛اجرا گردد پراهمیت مالی یهاداده یافشا

و  یخصوص یهااز بانک یقابل توجه های انجام شده، تعداد. طبق بررسیپول و اعتبار نداشتند یمصوبه شورا

و هیچگاه مطابق با موارد مندرج در آئین نامه شورای  را شفاف نکردند همقرر نیدر ا ذکرشدهاطالعات  یدولت

  پول و اعتبار، اطالعات الزم را روی تارنمای خود قرار ندادند.

در خصوص جزئیات که یکسال بعد از اجرایی شدن این مصوبه  مجلس یهاگزارش مرکز پژوهش اساس بر

 که بانک سینا و دهدیها و مؤسسات مورد نظر، نتایج نشان مبانک یرسبعد از برمنتشر گردید، اجرایی آن 

 ها و مؤسساتاند. همچنین اکثر بانک ترتیب دارای بیشترین و کمترین شفافیت بوده توسعه به اعتباریمؤسسه 
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ین گزارش طبق اند. از شفافیت استاندارد را کسب نکرد ینیم یرا داشته و حت عاتالارائه اط یروند سنت اعتباری

و تعهدات اشخاص  التیتسه اتیاطالعات مربوط به جزئ، 94در سال  هابانکهای مالی و بر اساس بررسی صورت

 زین هاانکباز  یو تعداد دهیبه صورت کامل منتشر گرد نایو س نیمرتبط و وابسته فقط توسط دو بانک کارآفر

 رانیا ،کارگران اهرف ،شهر ،هیسرما ،نیاقتصاد نو یهاانکب نیهمچن .اطالعات را به طور ناقص منتشر کردند نیا

و  التیدر قسمت مربوط به خالص تسه منتشر نکردند. نهیزم نیدر ا یو پست بانک اطالعات ندهیآ ،نیزم

انتشار اطالعات به صورت کامل فقط توسط دو بانک  زین...  گذشته و دیسررس ،یجار کیتعهدات کالن به تفک

اطالعات خود را به صورت که  یو گردشگر راتصاد یهابانکاز  ریانجام شده است و به غ انهیو خاورم نایس

 ۲.نمودند یکالن خوددار التیاز انتشار اطالعات تسه هابانک ریسا ،ناقص منتشر کردند

 سامانه سمات -2-1

 بار با هدف تجمیع اطالعات و اعتبارسنجیسامانه تسهیالت و تعهدات شبکه بانکی برای نخستین 1383سال در 

های اطالعاتی و عدم وجود پشتوانه آوری دادهمشتریان، در بانک مرکزی ایجاد شد اما نبود اراده برای جمع

ای وبهمص طیگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنبرداری نشود. در ادامه قانونی، باعث شد این سامانه بهره

که سامانه جامع  سامانه بانکی کرد 9، بانک مرکزی را ملزم به راه اندازی و بهره برداری از 1393در سال 

ای تحت عنوان آیین نامه پیشگیری در مصوبه 1397در سال  . بر این اساسبود هاسامانهتسهیالت یکی از این 

 د.توسط ستاد تعریف ش این سامانهاری، جزئیات و تکالیف بانک مرکزی در رابطه با از انباشت مطالبات غیرج

 یتصاربا نام اخ «یو تعهدات بانک التیاطالعات تسه یکیسامانه متمرکز الکترون» پیرو این مصوبه، سرانجام

 ییرونما 1400از نواقص در سال  یو پس از رفع برخ جادیا یبانک مرکز یاز سو 1398سامانه سمات، در سال 

و  تالیتسه زانیم رلو کنت هابانکبر عملکرد  ینظارت بانک مرکز شیسامانه، افزا نیا یشد. کارکرد اصل

ها برقرار آن یاکه انضباط ترازنامه یابه گونه کنند؛یآن پرداخت م انیدر قبال متقاض هابانکاست که  یتعهدات

  شوند. تیرعا یو ضوابط و مقررات بانک

 مقررات مرتبط با سامانه سماتقوانین و  -1-2-1

 یاعطا مرتبط با یهاسامانه یاندازجهت راه یبانک مرکز یبرا متعددی و الزامات فیتکال ،و مقررات نیقوان

هدات تع و التیها، سامانه متمرکز اطالعات تسهن سامانهیاز ا یکیکه  ی وضع کردهو تعهدات بانک التیتسه

 . باشدی)سمات( م
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 13 گام آغازین در مدیریت خلق پول بانکی« شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط»

 

این  یکه در سال اول اجرا است وظفم یبرنامه ششم توسعه، بانک مرکز سالهپنجقانون  18ماده  بر اساس

 یاگونههبد، یفراهم نما ینظارت مستمر را در نظام بانک نهیبرخط، زم ینظارتی هابا استقرار سامانه (1396) قانون

و تعهدات از سمت  التیتسه یسک اعطایقبل از وقوع، کاهش ر یاحتمال یهاتخلف و که به کشف خطاها

 . منجر گردد یرجاریانباشت مطالبات غ کاهشو  عامل یهابانک

جهت  ازیموردن یهااستعالم ،یرجاریمطالبات غ کاهش و التیتسه یاعطا یهانهیکاهش هز هدف با نیهمچن

 هابانک یافت و برایر آن دریو نظا یاتیمال یدهب ،یعتبارسنجا استعالم رینظ ربطذیاز مراجع  التیتسه یاعطا

-1394) رانیا یاسالم یپنجم توسعه جمهور سالهپنجبرنامه  قانون 91و  90در مواد  زین ترپیشند. یارسال نما

حد  نییو تع یان، اعتبارسنجیسامانه جامع تبادل اطالعات مشتر لیتکم جهت یبانک مرکز فیتکلبه ( 1390

 اشاره شده است.  التیتسه و وام هرگونه یقبل از اعطا یاعتبار

ات مؤسس هیرا با مشارکت کل انیمشتر د سامانه جامع تبادل اطالعاتین قانون بایا 90طبق ماده  یبانک مرکز

اطالعات  یدارا یخدمات عموم دهندهارائهی هاها و شرکتر سازمانیو سا یاتیسازمان امور مال ،یو مال یپول

ط شده توس هئاحراز صحت اسناد و اطالعات ارا امکان د تایفراهم نما یطینموده و شرا لیسامانه را تکم ازیموردن

  گردد. ایمه یکیالکترون صورتبه هابانکان به یمشتر

مقابله  وی سالمت نظام ادار یقانون ارتقا 3۲و  ۲7به استناد مواد نیز  یمبارزه با مفاسد اقتصاد یهماهنگ ستاد

برنامه ششم  یکل هایسیاست 9 و 6 یو بندها یاقتصاد مقاومت یکل هایسیاست 19بند  یو در اجرا 3با فساد

 57 یسه فصل و ط در 1398ماه اردیبهشت را یبانک یرجاریاز انباشت مطالبات غ یریشگیپ نامهآیینتوسعه، 

 یو تعهدات )سمات( ط التیتسه با عنوان سامانه متمرکز اطالعات "ح"ب کرد که در فصل دوم بند یماده تصو

 خصوص در توضیحات را نیترکامل ،نامهنیین آیا مفاد توان گفتمی .تدوین کرده است 51 یال 35 یهاماده

 است. ارائه دادهسمات  سامانه

اندازی سامانه متمرکز اطالعات تسهیالت و تعهدات یا سمات را راه 1398خرداد  ۲5سرانجام بانک مرکزی در  

 نمود.و جایگزین سامانه قدیم تسهیالت و تعهدات 

 فرایندهای اطالعاتی در سامانه سمات -2-2-1

کند و مجدداً میان آنها را گردآوری می بانکی سامانه سمات تمامی اطالعات مربوط تسهیالت و تعهدات شبکه

 انکنندگاستفادهو  کنندگاننیتأم دسته دو. ورودی و خروجی اطالعات در این سامانه به گذاردیمبه اشتراک 
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 14 گام آغازین در مدیریت خلق پول بانکی« شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط»

 

 یهاشرکتو مؤسسات اعتباری هستند. بانک مرکزی،  هابانکاطالعات،  کنندگاننیتأمشود. تقسیم می

 از اطالعات سامانه هستند. کنندگاناستفادهاعتبارسنجی و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نیز در زمره 

توان به سه بخش اطالعات متقاضی، اطالعات بانک و همچنین انواع اطالعات موجود در سامانه را نیز می

ی مزبور نیز در جدول ذیل مطلب هادستهالعات تسهیالت تقسیم کرد. جزئیات مفاد اطالعاتی هر یک از اط

 ذکر شده است.

ی است و صرفاً اطالعات تسهیالت الحظهذکر است که سامانه سمات یک سامانه ثبت اطالعات این نکته قابل

د و به هنگام تسویه تسهیالت و اتمام فرایند شوو مؤسسات اعتباری در این سامانه ثبت می هابانکحال حاضر 

 شود.داده پشتیبان ذخیره میبازپرداخت اقساط، اطالعات مربوط به تسهیالت از سامانه حذف شده و در پایگاه

 :در شکل زیر سازوکار عملیاتی سامانه سمات به طور کامل توضیح داده شده است

 4مطلوب سامانه سماتمدل کالن و  .1شکل  

 

                                                                                                                                                                      
 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ۲468ماخذ:  تصویر مطلوب سامانه سمات در گزارش شماره  4



 

 

 15 گام آغازین در مدیریت خلق پول بانکی« شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط»

 

خود را در سامانه  انیو تعهدات ارائه شده به مشتر یپرداخت التیاطالعات تسه ،یو مؤسسات اعتبار هابانک

در همان بانک را  یپرداخت التیاطالعات تسه تیصرفاً امکان رؤ هابانک. در گذشته کنندیسمات ثبت م

کل  یسامانه برا نیدر ا یبانک هشبک یه و اطالعات ثبتشد جادیکه سامانه متمرکز سمات ا یداشتند. از زمان

 یرداختو تعهدات پ التیتسه هیامکان رصد اطالعات کل یشبکه به اشتراک گذاشته شد، هر بانک/مؤسسه اعتبار

 به شخص مورد استعالم را به دست آورده است. یدر شبکه بانک

ه آن فرد ک ندیپرداخت کند، قادر است بب یحقوق ای یقیفرد حق کیبه  یبخواهد وام یمثال اگر بانک عنوانبه

در صورت اطالع بانک از درآمد  نی. همچنریخ ایتعهدات دارد  ای التیمعوق بابت تسه یبده یگریبه بانک د

مد از درآ شیباشد که ب یبه حد ورفرد مذک یافتیدر التیامکان وجود دارد که چنانچه حجم تسه نیا ،اشخاص

 پرداخت نکند. یتقاضا را به ومورد  التیباشد، تسه یو

ه ک شودیاخذ م هابانکاز  التیدر سامانه سمات بابت هر فقره تسه یاطالعات لدیف 100حال حاضر بالغ بر  در

 بخشی از این فیلدهایدر جدول  5است. رندهیگ التیو هم اطالعات شخص تسه التیهم شامل اطالعات تسه

 اطالعاتی ذکر شده است.

 6موجود در سامانه سمات یاقسام اطالعات.1جدول 

 اطالعات دسته ردیف

 اطالعات مشتری 1

 (یا حقوقی یقی)اعم از حقی نوع متقاض

 شماره شهاب

 یشخص حقوق یشناسه مل -ی قیحق شخص یشماره مل

 یو حقوق یقیحق اشخاص یبرا گانهیشناسه اتباع ب

 یاقتصاد تیو فعال تیجنس

 کد بانک و کد شعبه هابانکاطالعات  2

 اطالعات تسهیالت اطالعات قرارداد 3

 التیقرارداد تسه میخ تنظیتار

 التیتسه یینها دیخ سررسیتار

 ارز نرخ کد ارز و

 التیمبلغ اصل و سود تسه

 نوع عقد

 خ استمهالیتار

 ا خود بانک(ی)بودجه، صندوق توسعه  التیتسه منابع

 هیتسو رییخ تغیتار

 اصل و سود( کیکل )به تفک یبده مانده

 گذشته )اصل و سود( دیمانده سررس

 ود(سمعوق )اصل و  مانده

                                                                                                                                                                      
 14001۲۲۲000313، خبرگزاری فارس؛ کد خبر: یاداره اطالعات بانک مرکز ریمد مصاحبه،محبوب صادقی 5

 ماخذ: همان 6



 

 

 16 گام آغازین در مدیریت خلق پول بانکی« شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط»

 

 اصل و سود( کیالوصول )به تفککمانده مشکو

 سوخت شده مانده

 مانده تعهد

 رکردید مهین و جرید هیتأد تأخیروجه التزام  

 اطالعات وثایق
 کد و مبلغ وثیقه

 اطالعات تضامین

 سایر اطالعات

 چگونگی استفاده از تسهیالت

 تعداد شاغلین بخش اقتصادی

 هدف از دریافت تسهیالت

 مستندات قانونی

 مبلغ تعهد دولت بر اساس قرارداد تسهیالت

 های نظارت بانکی از طریق سامانه سماتچالش -3-2-1

د؛ را از حالت پسینی به پیشینی و برخط تبدیل کن هابانکتاکنون سامانه سمات نتوانسته نظارت بر خلق پول 

نوز اما ه ،باید برای اعطای تسهیالت از طریق سامانه سمات برای ثبت اطالعات اقدام کنند هابانکزیرا هرچند 

توان از آن طریق به خلق پول خارج از نظارت بانک و می بودهفعال  هابانکهای آفالین و بعضاً پنهان هم سامانه

 . دادادامه  مرکزی

های نهان و ، توانایی افتتاح حسابهابانک، برخی از شعب خاص یاظهارات برخی از فعاالن حوزه بانک بنا بر

های بانک مرکزی و نظارتی متصل نیست و تنها با سیستم آفالین غیرآشکاری را دارند که به هیچ یک از سامانه

 یهاتیقابلبا وجود این  ؛ لذاخارج این حساب وجود دارد وجوه به داخل و وانتقالنقلو داخلی شعبه قابلیت 

ی هاتیاولوترین شبکه بانکی، قطع اتصال هرگونه سامانه که توانایی خلق پول و ایجاد تسهیالت دارد، از مهم

لق ی از خکلبههایی نظیر سمات، توان با فعال نمودن سامانهبانک مرکزی است. پس از این مرحله است که می

ترین اقدامات در این راستا که از موانع ضابطه و خارج از چارچوب نظارتی جلوگیری نمود. یکی از مهمیپول ب

 برداری از سامانه بانکداری متمرکز است. ضابطه است، بهرهاصلی خلق پول بی

 یافزارمجموعه نرم کیکه در  شودیگفته م یاز خدمات بانک یابه مجموعه 7متمرکز یسامانه بانکدار

 هیارائه خدمات به کل تیو قابل شودیمتمرکز ادغام م یبانک اطالعات کیشده و اطالعات آن در  یسازادهیپ

 یافزارهانرم در متمرکز در هر لحظه داراست. یبانک اطالعات نیبانک را از محل ا یهارمجموعهیز ریشعب و سا

و در  شودیم یصورت متمرکز نگهداراطالعات بانک که به هیهر شعبه به کل یبه دسترسمتمرکز، باتوجه یبانک

 یخدمات درخواست زیشعب بانک ن ریسا انیبه مشتر توانیتنها در هر شعبه ماست، نه یدسترسهر لحظه قابل

 8باز یدارو بانک لیموبا امک،یبانک، پتلفن نترنت،یکارت، ا دمانن یدیجد یدسترس یهاارائه کرد، بلکه کانال
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 17 گام آغازین در مدیریت خلق پول بانکی« شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط»

 

ه گیری هستبه یکدیگر و جای هابانکاتصال هسته  .را ارائه خواهند کرد انیموردنظر مشتر یهاسیسرو نیز

راهکارهای افزایش کارایی سمات و جلوگیری از خلق  نیتریاصلاز  ،افزارهای بانکی نزد بانک مرکزیمرکزی نرم

 ضابطه بانکی است.پول بی

از طریق سامانه سمات  هابانکعالوه بر موارد فوق الذکر، حتی اگر امکان نظارت پیشینی بر تسهیالت دهی 

فراهم شود، نمی توان از عدم انحراف تسهیالت بانکی و عدم وجود رانت یا تخلف در پرداخت تسهیالت اطمینان 

الف ضوابط و بدون مخالفت یا ممانعت حاصل نمود؛ چرا که در گذشته نیز نشان داده شده تسهیالت بزرگی برخ

بانک مرکزی پرداخت شده است. در نتیجه، نظارت عمومی و شفافیت اطالعات، می تواند در کنار سامانه سمات، 

 مانع از چنین انحرافاتی شود.



 

 

 18 گام آغازین در مدیریت خلق پول بانکی« شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط»

 

 از مبنا تا نتایج« شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط»قانون  . 2 فصل

ط مرتبهای غیرشفاف و ناسالم ، پروندهو چالش های نظام بانکی کشوراز مسائل مهم  یکی ریاخ یهاسال یط

 یمنف گذاریریو تأث یمال یانضباطیعالوه بر ب کهیطوربوده است؛ به یبانکو اشخاص مرتبط کالن  التیبا تسه

  .تضعیف کرده است زیرا نحاکمیت  یاجتماع سرمایهاقتصاد،  یبر فضا

از طرفی قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت در شبکه بانکی نیز نتوانسته باعث انضباط مالی در نظام بانکی 

پرداخت و نحوه بازپرداخت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط بانکی جلوگیری و از بروز تخلفات گسترده در  شود

 یاهتیدر زمره اولو ،شدیم یکه منجر به هدررفت منابع بانک دهیپد نیاو مقابله با  تیریمد رو نیازا کند.

 . داردکشور قرار  یاصالح نظام بانک

 نقش تسهیالت بانکی در خلق پول و افزایش نقدینگی -1-2

 یهابه پشتوانه سپرده بانک» است که نیا هابانکشیوه تسهیالت دهی در مورد  جیرا یاز سوء فهم ها یکی

ح و عدم تشری اقتصاد درسی شیوه تدریس خلق پول بانکی در کتباز  یسوء فهم ناش نی. ا«دهد یوام م مردم

 یکیدر دفاترشان دو ستون دارند که  هابانککه ست ا تصور اولیه این در واقع .ستا هابانک الگوی حسابداری

هر چقدر سپرده جذب ها بانک است؛ لذا را نمایه کرده وام ها زانیم یگریو د دهدیها را نشان م سپرده زانیم

 .وام دهند آن )پس از کسر ذخیره قانونی(به پشتوانه  توانندیکنند، م

 یبا نام حسابدار یروش حسابدار کیاز ها کبان. ستین گونهنیاها بانک یحسابدار با این حال، در واقعیت

 و )سپرده( یبده کیوجود  یبه معنا )تسهیالت( ییهر دارا ینوع حسابدار نی. در اکنندیدوبل استفاده م

و  هستند «فرد کی»پرداخت وام  در لحظه رندهیسپرده گذار و وام گدر این حالت،  بالعکس است.

ن در واقع مطابق با ای. «است یوام ده جهینت یسپرده گذار بلکه ستین یسپرده گذار جهینت یدهتسهیالت»

 یهاسپرده شود،که تحت عنوان الگوی خلق پول مدرن هم شناخته می هابانکخوانش از شیوه خلق پول 

که  اشدب ییهاسپرده وام ها، نکهیاند، نه اپرداخت کرده هابانکاست که  تسهیالتیبرآمده از ، های بانکیحساب

 .9است شدهانداز پس القب

، نقطه آغاز خلق پول بانکی و مسیر اصلی افزایش نقدینگی هابانکپرداخت تسهیالت توسط بر این اساس، 

چرا که با پرداخت تسهیالت، سپرده های جدید ایجاد می شوند و مجموع سپرده ها، نقدینگی را تشکیل است. 

 دهد. می

                                                                                                                                                                      
 ورنرنوشته « کنندخلق پول می چطور هابانک»مقاله  برگرفته 9



 

 

 19 گام آغازین در مدیریت خلق پول بانکی« شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط»

 

های در پرداخت تسهیالت محدودیتی ندارند. نسبت هابانکالبته این شیوه از خلق پول به این معنا نیست که 

احتیاطی و ذخایر قانونی و همچنین نرخ کفایت سرمایه، از جمله محدودیتهایی است که بر تسهیالت دهی 

دهی نقطه آغاز عملیات بانکی، ایجاد وجود دارد. با این حال، این شیوه حاکی از آن است که تسهیالت  هابانک

 سپرده و افزایش نقدینگی است. 

شود بنابراین، اگر کیفیت پرداخت تسهیالت بانکی مطلوب باشد، نقدینگی حاصل از آن به رشد اقتصاد منجر می

انحراف و در غیر اینصورت، نتیجه ای جز رکود و تورم نخواهد داشت. لذا نظارت هوشمندانه جهت جلوگیری از 

؛ آن هم در شرایطی که قدرت خلق تسهیالت به سمت نامطلوب و هدایت آن به سمت مطلوب، ضروری است

قرار گرفته و  هابانکبا مجوز حاکمیت در اختیار « حق عمومی»پول از طریق تسهیالت دهی، به عنوان یک 

 باید به گونه ای استفاده شود که منافع آن به کل جامعه برسد.

 هابانکن و اشخاص مرتبط  مهمترین بخش از تسهیالت تسهیالت کال -2-2

 را هابانکتسهیالت پرداختی توسط  ای ازهای مالی، بخش عمدهطبق آمار و اطالعات منتشر شده در صورت

ت، به دلیل جذابیت و شیوه پرداخکه تشکیل می دهد « بانکی تسهیالت اشخاص مرتبط»و  «تسهیالت کالن»

 رد. امکان انحراف باالیی دا

، از ، به صورت رانتی یا غیرقانونیبانکی در واقع پرداخت نامتعارف تسهیالت کالن یا تسهیالت اشخاص مرتبط

 منابع صیدر تخص یحجم انحراف و ناکارآمد نیشتریب مسیرهای اصلی بروز تخلف و فساد در نظام بانکی بوده و

توان گفت این دو نوع تسهیالت که تعریف آن در ادامه آمده، لذا می .را شامل می شود یبانک و اعتبارات

بانکی را شامل می شود و باید به عنوان نقطه هدف شفافیت و نظارت، مدنظر قرار مهمترین بخش از تسهیالت 

 گیرد.

کالن معادل  التیتسه، 139۲10مطابق با آئین نامه تسهیالت و تعهدات کالن شورای پول و اعتبار مصوب سال 

و  التیهر بانک است. به عنوان نمونه، طبق دستورالعمل تسه هیپا هیدرصد سرما ۲0و حداکثر  10ل حداق

ند چ ای کیکه به  یداشته باشد، در صورت هیپا هیتومان سرما اردیلیم ۲000بانک  کیاگر  ،یتعهدات کالن بانک

شود؛  یکالن در نظر گرفته م التیمعادل تسه نیادهد،  التیتومان تسه اردیلیم ۲00واحد  نفعیشخص ذ

 شیتومان بوده و پرداخت ب اردیلیم 400 زین یبانک نیچن یکالن برا التیتسه یپرداخت یحداکثر سقف قانون

تواند به اشخاص مختلف پرداخت  یبانک م کیکه  یکالن التیشود. مجموع تسه یاز آن تخلف محسوب م

                                                                                                                                                                      
عالوه بر  نامهنییآ نی. در ادیپول و اعتبار رس یشورا بیبه تصو 139۲ماه سال تبصره در آبان 7ماده و  18و تعهدات کالن شامل  التیتسه نامهنییآ 10

تعهدات  و التیسهمربوط به ت اتیجزئ یاعالن و انتشار عموم ،یسازشفاف یبرا یالزامات ،یها و مؤسسات اعتباربانک سکیو کنترل ر یموارد نظارت انیب

 کالن مقرر شده است.



 

 

 20 گام آغازین در مدیریت خلق پول بانکی« شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط»

 

تومان  اردیلیهزار م 16تواند در مجموع  یم ،نک مورد مثالبا یعنیاست،  بانک هیپا هیبرابر سرما 8 زین دینما

 کالن پرداخت کند. التیتسه

، 139411نامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط شورای پول و اعتبار مصوب سال همچنین مطابق با آیین

و مؤسسات اعتباری، به دو بخش حد فردی و حد  هابانکحدود اعطای تسهیالت برای اشخاص مرتبط توسط 

ز ا مطلقاًجمعی تقسیم شده است. حد فردی مجموع خالص تسهیالت و تعهدات به هر شخص مرتبط، نباید 

سه درصد سرمایه پایه بانک تجاوز نماید. همچنین در کل مؤسسه اعتباری مجموع خالص تسهیالت و تعهدات 

درصد سرمایه پایه بانک شود. به عنوان نمونه مطابق با مثال قبل،  40به همه اشخاص مرتبط نباید بیش از 

میلیارد تومان تسهیالت بدهد و مجموعه  60بانک مذکور می تواند به یک ذینفع واحد و شخص مرتبط حداکثر 

 میلیارد تومان تجاوز نماید. 800تسهیالت به اشخاص مرتبط آن بانک هم نباید از 

 ت کالن و اشخاص مرتبطانحراف تسهیال ی ازمصادیق -3-2

های شورای پول و اعتبار در پرداخت تسهیالت کالن و اشخاص  بر دستورالعمل یاز آنجا که نظارت هوشمندانه ا

 یا مجوزهای غیرمتعارف صادر گردیده شده یقانون چشم پوش یاز اجرا یوجود نداشته و در موارد مرتبط

اعده سر ق نیا یاز اجرا زینشده، بلکه در مجموع ن تیرعا یالتاین نوع تسهبازه ها بانک یاست، نه تنها در بعض

 یو حقوق یقیبه سمت اشخاص حق یموجب انحراف منابع بانک ه،ین رویا نکهیباز زده شده است. عالوه بر ا

این در  زین یشود، عمده مفاسد بانک یخاص م یهابه نفع گروه یوابسته بانک و استفاده از مجوز خلق پول بانک

 رخ داده و مشاهده شده است. هیالتنوع تس

در رسانه ها مطرح و در دستگاه  ریاخ یبوده که در سال ها یاز موارد یکی هیبانک سرما فسادبه عنوان نمونه 

 سیدر مجموع از زمان تاس ،یتومان اردیلیم 400 هیبا سرما یبانک خصوص نیشده است. ا یریگیکشور پ ییقضا

تومان، سهم  اردیلیم ارهز 16حدود  زان،یم نیپرداخت نموده است. از ا التیتومان تسه اردیلیهزار م ۲0حدود 

پرداخت شده و  تخلفات واضحهمه موارد، با  بایفقره بوده که تقر 50بانک در حدود  یکالن پرداخت التیتسه

و  التیشده است. قواعد دستورالعمل تسه لیبازپرداخت نشده و به معوقه تبد به دلیل آمیختگی با فساد،

 یاختکالن پرد التیکه سقف تسه ستیدرحال نیاو نشده  تیرعا التیتسه نیدر پرداخت ا زیتعهدات کالن ن

به این ترتیب مطابق با قواعد، بانک سرمایه در زمینه تسهیالت کالن بیش بود.  یتومان م اردیلیم 80 دیبانک با

 برابر سقف قانونی تخلف کرده است. ۲00از 

                                                                                                                                                                      
 یابر یحیترج یبه منبع تأمین مال یمؤسسه اعتبار ایبانک  لیاز تبد یریشگیو پ یبه جهت حفظ سالمت و ثبات شبکه بانک 138۲ماه سال در بهمن 11

به شبکه  و دیرس بیپول و اعتبار به تصو یو توسط شورا نیو تعهدات اشخاص مرتبط تدو التینامه تسهتحت عنوان آیین یاشخاص مرتبط با آن، مقررات

 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. 94این مصوبه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفت و آخرین نسخه آن در سال  .دیابالغ گرد یبانک



 

 

 21 گام آغازین در مدیریت خلق پول بانکی« شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط»

 

به عملکرد  دیکشور را با خیدر تار یتوان مطرح کرد که اَبَر تخلف نظام بانک یرا م ندهیبانک آ گر،ینمونه د کی در

تا تنها در یک فقره،   ،یتومان اردیلیم ۲000 هیپا هیبانک با سرما نیبانک نسبت داد. ا نیا 96تا  94 یسال ها

 40مان تسهیالت پرداخت کرده که هزار میلیارد تو 16به شرکت توسعه بین الملل ایرانمال بیش از  97سال 

بانک  نیابرابر سقف قانونی پرداخت تسهیالت کالن به یک ذینفع واحد محسوب می شود و این درحالیست که 

از  یبخش قابل توجههمچنین کالن پرداخت کند.  التیتومان تسه اردیلیهزار م 16توانسته در مجموع  یم

حرف و در واقع من نهیدار هز تیراولویغ یهادر حوزه زین یبازپرداخت نشده و بخش کالن این بانک نیز التیتسه

 شده است.

یازمند ، ندر آینده این حجم از تخلفات در پرداخت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط بانکیپیشگیری از رخداد 

و در دسترس  های موجودحلترین راهنظارت عمومی یکی از اصلیشفافیت در پرداخت تسهیالت است و 

آن هم در شرایطی که پرداخت چنین تسهیالت بزرگی، هیچگاه از چشم  برای این مسئله است. گذارسیاست

 مقام ناظر دور نبوده یا در بعضی موارد، برای آن مجوز خاص و غیرمتعارف هم صادر شده است.

 شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط آثار -4-2

امکان  شده و یو اقتصاد یاز مراودات مال یبستر اطالعات کی جادیباعث ا امر ابتدایدر  یدر نظام بانک تیشفاف

واند ت یم این مهمکند.  یفراهم م شیاز پ شیکشور را ب یو بانک یمال ینظام اقتصاد یمسائل و چالش هافهم 

 یهاچالش ییگذار را در شناسا استیکمک کند و س «منجر به حل نشدن مسئله یندهایآفر» تیبه شفاف

 سازد. یاری یدر شبکه بانک یو مال یساختار اقتصاد ینهاد یو تودرتو ها یندیفرا

ی اصلی ترین بخش از تسهیالت پرداختبه عنوان  یبانکاشخاص مرتبط تسهیالت و کالن  التیتسه تیشفاف

 هاکبان یهاتیفعال به یترکاملاشراف  ،ناظر یکارشناسان و نهادها ،انگذارسیاستشود که یباعث م ،هابانک

ارات و بتوانند نسبت به هدایت اعتب داشته باشند یاعتبارات شبکه بانک صیو تخص التیو نحوه پرداخت تسه

این اطالعات به صورت عمومی، از آنجا که به ایجاد یک انتشار  نیچنهم .های الزم را انجام دهندبانکی، طراحی

را به شدت کاهش خواهد فساد و تخلف و رانت  بروز احتمالفرآیند نظارت عمومی و مردمی ختم می شود، 

 می شود. تیتقو تیحاکم یاجتماع هیو سرما افزایش یافته یعموم تیاقبال و رضا داد. در نتیجه،

 اریاثر بس دو، هابانک یده التیبر تسه «یو مردم ینظارت عموم»امکان  جادیاطالعات و ا نیانتشار ابنابراین 

بر  یبه واسطه انتشار و نظارت عموم «یبانک التیاز رانت و فساد در پرداخت تسه عیسر یریجلوگ»مهم دارد. 

موارد  یرانت محور و در بعض ضابطه،یخلق پول ب یچندساله، جلو رینه با تاخ فاصله،بال شودیآن، که باعث م

مولد  یهاتیلبه سمت فعا «یاعتبارات بانک تیهدا»فراهم شدن فرصت  نیهمچن ؛گرفته شود هابانک زیفسادآم

 شفافیت تسهیالت کالن و تسهیالت اشخاص مرتبط بانکی است.دو اثر مهم  ؛کالن کشور یاتوسعه یهاو طرح



 

 

 22 گام آغازین در مدیریت خلق پول بانکی« شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط»

 

 و شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط 1401بودجه  -5-2

علیرغم وجود قواعد و قوانین و سازوکارهای مختلف به منظور شفافیت و نظارت بانکی، کماکان پرداخت 

های بانکی به ویژه تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط، انحرافات بسیاری دارد که تامین مالی بخشتسهیالت 

 مولد اقتصاد را نیز با چالش مواجه کرده است. 

 یاسالم یمجلس شورا ،1401و در جریان اصالح و تصویب قانون بودجه سال  1400به همین دلیل، در سال 

ر د یو بانک مرکز یشبکه بانک یبرا یفیتکال ،قانون بودجه 16ره در بند دال تبصمترقی مصوبه  کی وضع با

  .کرد نییاطالعات تع یو انتشار عموم تیخصوص شفاف

 «و اشخاص مرتبط بانکیو تعهدات کالن  التیتسه»شد اطالعات  زممل یبانک مرکز این ماده قانونی، بر اساس

 یتارنما در یبه صورت فصلنامه های قبلی شورای پول و اعتبار، بر اساس تعاریف مقرر در آئین به طور کامل و را

و در دسترس عموم قرار دهد. به این ترتیب، برای اولین بار خلق پول بانکی در مهمترین بخش  خود منتشر کند

ت شد و تحاف می، طبق قانون باید شف«تسهیالت اشخاص مرتبط بانکی»و « تسهیالت کالن»خود یعنی 

 گرفت. قرار می« نظارت عمومی»

ن نهاد را ، ای«دهی شبکه بانکیناکارآمدی نظارت بانک مرکزی بر کیفیت تسهیالت»در واقع مجلس به دلیل 

، شفافیت را در این زمینه محقق نماید تا هابانکملزم نمود تا با انتشار جزئیات بخش مهم تسهیالت پرداختی 

، از انحراف تسهیالت بانکی ناشی از رانت و تخلف و فساد بالفاصله «نظارت عمومی»یت با استفاده از ظرف

 جلوگیری شود و شرایط اولیه برای هدایت اعتبارات بانکی فراهم گردد. 

در اختیار « حق عمومی»به عنوان یک « مجوز خلق پول»جا حاصل می شود که منطق این اقدام مجلس از آن

در جهت رشد اقتصادی از آن استفاده شود؛ حال اگر از این مجوز به درستی استفاده  قرار گرفته تا هابانک

نشود، سود آن را عده ای قلیل می برند اما زیان آن از طریق رکود و تورم، برای عموم جامعه خواهد بود و در 

 الزم است.« نظارت عمومی»چنین شرایطی، 

 اندملزم شده یمؤسسات اعتبار که به این مهم اختصاص یافته، 1401قانون بودجه  16مطابق با بند دال تبصره 

 یقرار دهند تا بانک مرکز یبانک مرکز اریدر اخت یصورت فصلتعهدات کالن خود را به و التیاطالعات تسه زیر

الن، ک التیتسه انیهمچون نام مشتر یمنتشر کند. اطالعات یصورت عمومخود به یها را در تارنماداده نیا زین

(، نرخ سود، یرجاریغ ای یو مدت بازپرداخت )جار تیوضع الت،یو مانده خالص تسه کیبه هر یپرداخت زانیم

ات و مؤسس هابانک توسط مذکور،مطابق بند  بایداست که هایی دادهاز جمله  قیوثا زانیدوره تنفس، نوع و م

 .گرفته و به صورت فصلی منتشر شودقرار  یبانک مرکز اریدر اخت یاعتبار

 :داردیاذعان م 1401قانون بودجه سال  16تبصره « د»بند  ۲و  1جزء 



 

 

 23 گام آغازین در مدیریت خلق پول بانکی« شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط»

 

خود و عنداللزوم  یموظف است با استفاده از سامانه اطالعات رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز (1

شده  نییتع قیو مصاد فیبر اساس تعار یربانکیغ یو مؤسسات اعتبار هابانکاز  یافتیاطالعات در

 التیتسه هماند»و  «یپرداخت زانیم»و « و تعهدات کالن التیمانده تسه»تبار، پول و اع یتوسط شورا

ه را ب «یربانکیغ یو مؤسسات اعتبار هابانکاز  کیهر  یپرداخت زانیم»و « و تعهدات اشخاص مرتبط

واحد(، نرخ سود، مدت  نفعیذ ایپول و اعتبار )مرتبط  یشورا فیاز اشخاص با تعر کیهر  کیتفک

وع (، نالوصولکمشکو ایگذشته، معوق  دیسررس ،یبازپرداخت )جار تیبازپرداخت، دوره تنفس، وضع

در دسترس عموم قرار  رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یتارنماشده، بر  افتیدر قهیوث زانیو م

 .دینما یروزرسانبه «یفصل»صورت داده و به

 یفصلصورت بند را به نی( ا1اند اطالعات مندرج در جزء )موظف یربانکیغ یارو مؤسسات اعتب هابانک (۲

از اطالعات، در موعد  یبخش ایقرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام  یبانک مرکز اریدر اخت

( 44از جرائم مندرج در ماده ) یکیبه  ،یبانک مرکز صیحسب مورد به تشخ یمقرر، مؤسسه اعتبار

ساله ششم توسعه ( قانون برنامه پنج14( بند )الف( ماده )4) ای( 3) یاجزا ایکشور  یو بانک یقانون پول

مندرج در مواد مذکور  باتیترت تیو با رعا رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

 یو مؤسسات اعتبار هابانکتخلف  ای یموظف است گزارش همکار ی. بانک مرکزگرددیمحکوم م

 وانیو د رانیا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس90اصل نودم ) ونیسیبه کم یصورت فصلرا به یانکربیغ

 .دیمحاسبات کشور ارائه نما

 آن اجرای مصوبه مجلس توسط بانک مرکزی و نتایج -6-2

 بر انتشار یمبن دولت سیزدهم یاقتصاد نیمسئول یهاوعده قانون بودجه و 16همزمانی تصویب بند دال تبصره 

ه طور چند بانک ب ،با دستور وزارت اقتصاد یسال جار نیدر فروردکه منجر به این شد  ،یبدهکاران بانک ستیل

بانک  چند دربرگیرنده اطالعات تسهیالتاسامی منتشر شده  ابربدهکاران خود را منتشر کردند. ستیمحدود ل

 میلیارد تومان داشته و بدهی 100دولتی و تحت کنترل دولت و شامل بدهکارانی که مطالبات معوق باالی 

حسن مطلعی برای  ،این اقدام موثر وزارت اقتصاد شد.، داشتقرار  هابانکها در سرفصل مطالبات غیرجاری آن

 را تا حد خوبی محقق ساخت. خانهتاجرای قانون مجلس بود و شعار شفافیت در این وزار

بانک و  3۲، از سال جاری ماه نیفرورد 31 در روز 1401 قانون بودجه 16بند دال تبصره  یاجرا یدر راستا

قرار  یبانک مرکز اریو تعهدات کالن خود را در اخت التیبانک اطالعات تسه 14 ،یفعال داخل یمؤسسه اعتبار

 گریبانک د 3ماه،  بهشتیارد یدر انتها این مرحلهپس از  .منتشر شد یصورت عموم اطالعات به نیدادند و ا

با بانک رساندند.  17را به  نهیزم نیشفاف در ا یهابانکتعداد  ،یخود به بانک مرکز عاتاطال لیبا تحو زین

 منتشر نشد. هابانکتا این تاریخ هیچ اطالعاتی از تسهیالت اشخاص مرتبط این، وجود 
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وانست تاین اطالعات ارزشمند را منتشر کرد و  ،در همکاری مجدانه و با تالش بسیار برای اولین باربانک مرکزی 

الت پس از انتشار تدریجی اطالعات تسهیگام روبه جلویی برای در راستای تحقق شفافیت در نظام بانکی بردارد. 

 ماهخردادها در انتهای رسانهکالن توسط چند بانک و موسسه اعتباری، در حالی که کارشناسان، نهادهای ناظر و 

 یدر اقدام ون مجلس از طرف بانک مرکزی بودند،منتظر اجرای کامل قان ،و پایان مهلت سه ماه قانونی

الن ک التیتسه تیبر محدودکردن گستره شمول شفاف یسع یاپول و اعتبار با مصوبه یشورا رمنتظره،یغ

کالن و اشخاص مرتبط  التیپس تنها اطالعات تسه نیخرداد مقرر کرد تا از 31مصوبه  یشورا ط نیداشت. ا

 .تسهیالت اخذ کرده اندتومان  اردیلیم 100از  شیمنتشر شوند که ب نفعان واحدیمشتریان و ذی

اشخاص مرتبط  ایمجموع خالص تسهیالت و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و  ،طبق مصوبه بانک مرکزی

مشمول حکم مقرر در جزء نخست از  قیمیلیارد تومان است، به عنوان مصاد 100که میزان آن حداقل معادل 

 یجمهور یو بانک مرکز شودیکل کشور محسوب م 1401( قانون بودجه سال 16تبصره ) لیذ« د»بند 

و تعهدات کالن  التیو مصوبات موصوف، آمار و اطالعات مربوط به تسه یدر چارچوب احکام قانون رانیا یاسالم

 نیاپس از  ،یریبه تعب را در دسترس عموم قرار خواهد دهد. هابانکو تعهدات اشخاص مرتبط  التیو تسه

و  رندندا یانتشار عمومی برای الزام اردیلیم 100کمتر از و اشخاص مرتبط کالن  التیاز تسه کی چیمصوبه ه

در حالی که تا قبل از  منابع دچار خلل خواهد شد. نیا نهیبه صیسالمت و تخص ت،یعدم شفاف هیطبعاً در سا

 نیاز ا سپ شد،یمنتشر م ریجی و بعضا ناقصبه صورت تد یکالن شبکه بانک التیانتشار تسهاین مصوبه، 

 نیا یو پس از اجرا هابانکاز  یدر برخ یمواجه شد. حت یاگسترده یهاتیبا محدود انتشار اطالعات مصوبه

که البته  افتیدرصد کاهش  90کالن و اشخاص مرتبط منتشر شده بالغ بر  التیمصوبه، تعداد و ارزش تسه

ن در آ« ذینفع واحد»بخشی از آن به دلیل برداشت غلط از مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم توجه به لفظ 

 التیاز تسه ستیل نیاول ،سال جاری رماهیدر چهاردهم تبا این حال، فرآیند انتشار اطالعات ادامه یافت و  بود.

 ستیل زین گریمرحله در دو مرحله د نیاز اپس  منتشر شد. یتوسط بانک مرکز هابانکاشخاص مرتبط 

بزرگ  یو موسسات مالها بانک یتمام قریبامنتشر شد و ت جیبه تدر گرید یهااشخاص مرتبط بانک التیتسه

 1400اسفند  ۲9به  یمنته طکالن و اشخاص مرتب التیتسه طی یک مرحله تاکنون ،رانیا یاز بانک مل ریبه غ

 که یک دستاورد بزرگ محسوب می شود. اند منتشر کرده یبانک مرکز قیخود را از طر

مردادماه  نایدر پا یشبکه بانک التیمانده کل تسه ،یبانک مرکز یاطالعات منتشر شده از سو نیمطابق با آخر

 ۲00کالن و  التیهزار همت آن مربوط به تسه 1.76 زان،یم نیهزار همت بوده است. از ا 4، معادل 1401

 اتیشفاف شده و جزئ 16 صرهواسطه تباست که به یو تعهدات اشخاص مرتبط التیتسه یبرا زین گریهمت د

 تیبا شفاف نیبنابرا .عموم مردم و کارشناسان و رسانه ها قرار گرفته است اریبار در کشور، در اخت نیاول یآن برا

کالن و اشخاص  التیتسه یبانک دارا ۲7به اطالعات تنها  یکالن و اشخاص مرتبط و متعاقبا دسترس التیتسه

  شفاف شده است. یشبکه بانک التیدرصد از کل مانده تسه 50مرتبط، حدود 
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 ی آتیپیشنهادها . 3 فصل

ار اطالعات ب نیاول یبرا ،یتوسط بانک مرکز «شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط»بند قانونی  یبا اجرا

ظارت ن نهیتا زم دیعموم مردم منتشر گرد یبرا یکالن و اشخاص مرتبط بانک التیاز تسه یبخش قابل توجه

 فراهم شود.  یعموم

قط به ف نیو مبارزه با فساد بوده و ا تیقانون نشان داد دولت به دنبال شفاف نیا عیسر یبا اجرا یمرکز بانک

قانون  نیا یو اجرا نیکه در تدو یمناسب یشعار محدود نشده است. در واقع مجلس و دولت با همکار کی

ال،به با این ح سابقه است. یفراهم کردند که در نوع خود ب یدر نظام بانک ینظارت عموم یرا برا نهیداشتند، زم

و استفاده از ظرفیت بند قانونی بودجه در کاهش انحراف « نظارت عمومی»منظور استقرار کامل و جامع 

 پیشنهاد می شود:تسهیالت بانکی و ایجاد امکان هدایت بهینه آن، اقدامات ذیل 

 انتشار پیوسته  منظم و برخط اطالعات توسط بانک مرکزی -1-3

ا ب مبتنی بر مصوبه مجلس،اطالعات و منظم  وستهیانتشار پ ضمن متولی اجرای قانون،به عنوان  یبانک مرکز

 امالک، اسناد وهای سازمان ثبت ی، دادهاعتبارسنجهای سامانه سمات و اتصال آن به سامانه جامع تکمیل داده

احوال و سازمان امور مالیاتی، زمینه انتشار برخط اطالعات و نظارت عمومی به صورت برخط را سازمان ثبت

 داری متمرکز فراهم سازد.سازی بانکهمچنین زمینه را برای پیاده فراهم نماید.

ی با سرمایه پایه هابانک میلیارد تومانی برای انتشار تسهیالت کالن 20تعیین حد  -2-3

 فیمن

شورای پول و اعتبار در مصوبه خود که مربوط به قانون مجلس در شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط 

بانکی بوده، بازنگری نموده و اصالح این مصوبه را مطابق با حدود مقرر در آئین نامه های قبلی و به صورتیکه 

تی منفی، در یک طیف و بر اساس میزان ی با سرمایه نظارهابانکحد انتشار تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط 

ی با هابانکتعریف شود، در دستور قرار دهد. همچنین در صورت لزوم تعیین حد برای  هابانکریسک اعتباری 

ی با سرمایه پایه هابانک میلیارد تومان کاهش دهد. ۲0میلیارد تومان را به  100سرمایه نظارتی منفی، عدد 

 شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. های مصوبمهناآئینمثبت نیز مطابق با 

 مجلس شورای اسالمی  90تشکیل کمیته ویژه پیگیری قانون ذیل کمیسیون اصل  -3-3

قانون بودجه نام  16بند دال تبصره ناظر بر  به عنوان نهاد مجلس شورای اسالمی که از آن 90اصل  ونیسیکم

قانون داشته باشد و در  نیمستمر ا ینظارت را بر اجرا حداکثرعالوه بر پیگیری دو مورد قبلی،  ،برده شده
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هاد ن ی در این زمینه،بانک مرکز تعلل ایو ها بانکمنظم و کامل اطالعات از جانب  ،موقعصورت عدم انتشار به 

استفاده  نهیزم نیدر ا تخلفاتمواجهه با  یخود برا یقانون هایاز ابزارو مربوطه را مورد بازخواست قرار داده 

به این منظور، الزم است این کمیسیون یک کمیته ویژه جهت نظارت بر تبصره فوق فعال کرده و با  .نماید

 جلسات مستمر و منظم، موضوع را پیگیری نماید.

مصوبات مرتبط با تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط توسط شورای پول کلیه شفافیت  -4-3

 و اعتبار 

ود را تکمیل نموده و عالوه بر تعیین حداقل میزان انتشار مصوبه خ 140۲مجلس شورای اسالمی در بودجه 

میلیارد تومان، شورای پول و اعتبار را مکلف نماید تا تمامی مصوبات مرتبط با  ۲0تسهیالت کالن به مبلغ 

اعطای هرگونه تسهیالت و تعهدات کالن و تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط بانکی را شفاف نموده و حداکثر 

 ز کاری در سایت بانک مرکزی منتشر نماید.رو 5پس از 
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