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شناسه دستور
عنوان دستور

دستور جلسه شماره ()1
بررسی پیشنهاد بازنگری در مقررات مربوط به مسئله ذینفع واحد و مستثنیات آن در تخصیص
تسهیالت بانکی
بنا به تعریف کمیته بازل 1از مفهوم ذی نفع واحد ممکن است یک بانک تسهیالت را به یک گروه از افراد که
با یکدیگر دارای روابط متقابل یا پیوستگی متقابل هستند داده باشد؛ به طوری که احتمال فراوان وجود دارد
این افراد همزمان با یکدیگر از پرداخت تسهیالت ناتوان شوند .به بیان دیگر ،یک گروه از افراد مررتطط دارای
یک "ریسک واحد" هستند و گویی آن ها یک ذی نفع واحدند.
از سال  ،1382در جهت اجرای سیاست هرای بنرد  )4مراده  34قرانون پرو ی و برانکی ک رور و برا هرد
تخصیص عادالنه منابع بانکی و جلوگیری از ریسک بانک ها و تمرکز منابع مرککور حرول ذی نفعران واحرد،
وضع مقرراتی تحت عنوان «آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن» مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است.
در آخرین بازنگری آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن مورخ  1392/08/16بانک مرکزی جمهوری اسرالمی
ایرانی ،مفهوم ذی نفع واحد در بند  4-1فصل اول اینگونه تعریف می شود« :یک شخص حقیقی ،دو یا چنرد
شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل» یا «دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری
از روابط ما کیتی ،مدیریتی ،مال ،کنتر ی ،یا به هر نحو دیگری ،مری تواننرد موسسره اعتطراری را در معرر
ریسک قرار دهند به این ترتیب که م کالت یکی از آن ها بتواند به دیگرری تسرری یابرد و منجرر بره عردم

شرح دستور

بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیالت یا تعهدات آن ها شود».
هم چنین در بند  8-1آیین نامه فوق ا ککر" ،تسهیالت و تعهدات کرالن" ایرن چنرین تعریرف شرده اسرت:
« مجموع خا ص تسهیالت و تعهدات اهدایی/ایجاد شده ،به/برای هرر ذی نفرع واحرد کره میرزان آن حرداقل
معادل  %10میزان سرمایه پایه موسسه اعتطاری باشد .این حد برای شعطه خارجی %3 ،مجموع دارایری هرای
شعطه است.
در ادامه ،ستاد مطارزه با مفاسد اقتصادی در یکصد و بیست و ه تمین جلسه خرود مرورخ  1393/09/03در
ماده  24بانک مرکزی را موظف نموده است تا " مطابق با قروانین ،ضروابط و مقرررات نراظر برر تسرهیالت و
تعهدات کالن ،تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتطط ،محدودیت های اشخاص بد حساب و سایر موارد مرتطط،
کنترل های الزم را انجام داده و در صورت تططیق درخواست تسهیالت با چهارچوب ضوابط مککور ،نسطت به
تخصیص شناسه یکتا اقدام کند" .مطابق تطصره این ماده نیز "سازمان ثطت اسناد و امالک ک ور نیز موظف
است اطالعات مربوط به آخرین وضعیت ترکیب ما کیت اشخاص حقوقی را به همراه سایر اطالعرات مررتطط،
به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا امکان شناسایی حرداکرری اشرخاص مررتطط فرراهم
شود".

 .Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 1کمیته بال یا کمیته بازل مرکرب اسرت از نماینردگان ارشرد بانرکهرای مرکرزی تعردادی از
ک ورهای گروه ده که معموالً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویههای بین ا مللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس ت کیل میگردد .کمیته برازل
دارای قدرت قانونی نیست ،و ی اکرر ک ورهای عضو آن بطور ضمنی موظف به اجرای توصیههای آن هستند.
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این در حا ی است که شورای پول و اعتطار در مقام احصاء شفا مصادیق ذینفع واحد ،در یکهزار و صد و نود
و پنجمین جلسه مورخ  ،1395/12/12به موجب نامه شماره  94/3258مورخ  1394/01/15بانک مرکزی ،با
عنایت به اینکه در ک ور ما برخی نهادها و مجموعه های اقتصادی بزرگ که عمدتا هم در شرمول نهادهرای
عمومی غیردو تی تعریف می شوند ،و مطابق آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن ،از مصادیق ذی نفع واحرد
محسوب می شوند ،و ی با هم همطستگی درونی معناداری ندارند و کا در شمول کلی تعریف ذی نفرع واحرد

قرار نمی گیرند ،مصوب نمود" :با مسترنی شدن شرکت های ذیل نهادها و مجموعه هرای برزرگ اقتصرادی؛
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ،سازمان تامین اجتمراعی ،و سرتاد اجرایری فرمران حضررت امرام از رعایرت
ضوابط مربوط به ذی نفع واحد م روط به این که هر یک از هلدینگ های اقتصادی زیرمجموعه آن هرا کره
مستقیما و بدون واسطه تابع آن ها می باشند ،به عنوان یک ذی نفع واحد منظور گردند موافقت می شود".
مقررات فوق اگرچه در جهت شناخت و کنترل ریسک بانرک هرا نگاشرته شرده اسرت ،امرا مسرترنیات آن و
همچنین نقص و کاستی های موجود در تدوین مقررات مربوط به مسئله ذی نفع واحد ،کمیسیون بازار پرول
و سرمایه اتاق ایران را بر آن داشت تا موضوع مککور را جهت رسیدگی به دبیرخانه کمیتره مراده  76مطرر
نماید.

 -1به موجب ماده  )8قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم  )44قانون اساسی :هر امتیرازی
که برای بنگاههای دو تی با فعا یت اقتصادی گروه یک و دو ماده  )2این قانون مقرر شود ،عیناً و برا او ویرت
برای بنگاه یا فعا یت اقتصادی م ابه در بخش خصوصی ،تعاونی و عمومیغیردو تی باید درنظر گرفتره شرود،
کا مسترنیات فوق خال نص صریح قانون سیاست های اصل  44می باشد.

-2به موجب بند  )2قانون اجرای سیاست های کلری اصرل :44مؤسسرات و نهادهرای عمرومی غیرر دو تری
موضوع ماده  ) 5قانون محاسطات عمومی و شررکتهای تابعره و وابسرته آنهرا حرق ما کیرت مسرتقیم و غیرر
مستقیم مجموعاً حداکرر تا چهل درصد  )40%سهم بازار هر کاال و یا خدمت را دارند .رکا مسرترنی کرردن
نهادهایی چون تامین اجتماعی منجر به توسعه بیش از  %40پیش بینری شرده در قرانون از سرهم نهادهرای
ایرادات و مشکالت
مطروحه

عمومی غیردو تی در بازار خواهد شد .و کا مسترنیات مککور از تعریف ذی نفع واحد منجر به ایرراد خدشره
به اصل رقابت و بازار آزاد خواهد شد.
 -3مطابق قاعده الضرر و همچنین به موجب اصل  40قانون اساسی که بیان می دارد :هیچکس نمیتواند
اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد وضع مسترنیات خال قانون
اساسی می باشد.
 -4عطارت نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصادی در مقرره اداره کل مقررات ،مجوزهای بانکی و مطارزه با
پو ویی بانک مرکزی به گونه ای تهیه شده است که قابلیت تفسیرپکیری و برداشت سلیقه ای از این متن
را فراهم آورده است.
 -5م کل یکسان تلقی کردن ریسک تسهیالت گیرندگان :بر اساس آیین نامره فعلری تسرهیالت و تعهردات
کالن که ناظر بر قواعد حاکم بر ذی نفع واحد می باشد ضریب تسرهیالت در همره بخرش هرای اقتصرادی و
برای همه اشخاص م مول ذی نفع واحد 100 ،بوده و همگی با یک ضریب ریسک در محاسطات مربروط بره
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تسهیالت پرداختی وارد می شوند .در حا ی که کیفیت ریسک هر ذی نفع واحد کرامال برا دیگرر ذی نفعران
واحد متفاوت است.
کارگروه کارشناسی کمیته موضوع ماده  ،76به منظور بررسی « بازنگری در مقررات مربوط به مسا ه ذی نفع
واحد در تخصیص منابع بانکی » در تاریخ 1395/05/18و با حضور نماینردگانی از معاونرت حقروقی ریاسرت
جمهوری ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی ،بانک ملی ایرران ،اتراق تعراون ،اتراق اصرنا  ،و اتراق
بازرگانی ،صنایع ،معدن و ک اورزی ایران و تهران برگزار شد.
حاضرین در جلسه مهم ترین م کالت دریافت تسهیالت فعاالن اقتصادی بخرش خصوصری را تعریرف قابرل
جمعبندی کارگروه مورخ
95/05/18

تفسیر آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن مصوب  1394/03/23شورای پرول و اعتطرار از عطرارت ذی نفرع
واحد و هم چنین نهادهای بزرگ اقتصادی معرفی کرده و اظهار نمودند.
از دیگر موارد مورد اعترا

بخش خصوصی نامره شرماره  3258/94اداره کرل مقرررات مجوزهرای برانکی و

مطارزه با پو ویی بانک مرکزی است که ضمن آن شرکت های ذیل نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصرادی؛
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ،سازمان تامین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از رعایت ضوابط
مربوط به ذی نفع واحد مسترنی شده اند بود.
در پایان مقرر شد برای بررسی بی تر ،موضوع در صحن جلسه کمیته ماده  76بررسی گردد.
 -1بازنگری و اصال آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن مرورخ  1392/08/16بانرک مرکرزی جمهروری
اسالمی ایران ،به منظور رفع ایرادات مرتطط با موضوع "ذینفع واحد" با در نظر گرفتن موارد زیر:
-

احتراز از کلی بودن برخی از مصادیق م مول ذی نفع واحد نظیر "شخص حقیقی یا حقروقی برا
شخص حقوقی دیگری که قادر به راهطری سیاست هرای مرا ی و عملیراتی از جملره تصرمیمات
مربوط به تقسیم سود آن می باشد"

-

حک برخی محدود یت های نابجا برای فعاالن اقتصادی از جمله در ذیرل مصرادیق روابرط کنتر ری و
ما ی ذی نفع واحد نظیر در نظر گرفتن "اشخاصی که هر یک حداقل دارای  %20از سهام یرا سررمایه
دارای حق رای یک شخص حقوقی باشند" در حکم ذی نفع واحد

پیشنهاد دبیرخانه

-

حاظ نمودن ضرایب ریسک متفاوت برای تسهیالت هر ذی نفع واحد با توجره بره سروابق اعتطراری و
درجه ریسکی که به بانک ها تحمیل می نمایند.

-

ا زام بانک ها به افرزایش سررمایه از محرل آورده نقردی و مطا طرات سرهامداران بررای تقویرت تروان
اعتطاردهی آنها

 -2بازنگری و اصال ماده  24مصوبه یکصد و بیست و ه تمین جلسه ستاد مطارزه برا مفاسرد اقتصرادی
مورخ  1393/09/03و تطصره ذیل ماده  ،24به منظور رفع ایرادات مرتطط با موضوع "ذینفع واحرد" و
با نگاه به عدم تطعیض بین شرکت های دو تی و یا وابسته به نهادهرای عمرومی غیردو تری برا فعراالن
بخش خصوصی
 -3غو و یا تعلیق اجرای ماده  24و تطصره ذیل ستاد مطارزه با مفاسد اقتصادی تا زمران اصرال و امکران
اجرایی شدن کامل آن برای تمامی بخش های اقتصادی
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 -4تاکید بانک مرکزی بر رعایت یکسان ضروابط منت رره و پرهیرز از اعمرال سرلیقه در زمینره موضروع
"ذینفع واحد" از سوی بانک ها
 -1آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن مورخ  1392/08/16بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 -2مصوبه یکصد و بیست و ه تمین جلسه ستاد مطارزه با مفاسد اقتصادی مورخ 1393/09/03
فهرست مستندات و

 -3نامه شماره  94/3258مورخ  1394/01/15اداره کل مقررات ،مجوزهای بانکی و مطارزه با پو ویی

مدارک پشتوانه

بانک مرکزی
 -4قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم  )44قانون اساسی
 -5قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
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