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 30/07/97 تاریخ (1)دستورجلسه  -مقررات و رویه اجرایی -قانون شناسه

 بررسی مراتب پیشنهاد تسهیل روند واگذاری واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها عنوان 

شرح 

 دستور

 مقدمه: 

، از جملککه ایککا وظککای  ده دارنککدهککوظککای ی را براسککان قککانون بانکککداری بککدون ربککا بر  نهادهککای اقتدککادیبانککه هککا بککه   ککوان 

انت ککاو وجککوه، قمککوو امانککای،    تجهیککو و تیدککیا م ککابع،  ملیککای ا تمککاری و  ملیککای مککاشی، خریککد و  ککرو  ارز، ن کک  و     

د سککاو اخیککر مککی باشککدک شککیکا در   ککدسکک   تگهککداری سککهام و اوراا بهککادار و اشککیای قیمتککی مشککتریان و مونککو اتی از ایککا

طمک  قکانون    ایکا وظی که  در صکورتی ککه    امکواشی را تتک  تملکه خکود دارنکد،      نیو انجام مکی ده کد و  داری بانه ها  وظی ه ب گاه

 داری خودداری نمای د.  ها باید از ب گاهبانه ک شذاتعری  نشده اس  بانه ها جمله وظای  زا بانکداری بدون ربا،

م اومتی نیو به اصالح و ت وی  همه جانمه نظام ماشی کشور بکا هکدپ ساسکیگویی بکه نیکاز       دهای اقتدا( سیاس 9)ب د همچ یا در 

 ،هکا  لسک ه در واذکذاری امکواو مکازاد بانکه     اقتداد ملی و سیشگامی در ت وی  بیش واقعی، اشاره شده اس  که در واقع مهم تکریا  

 داری بوده اس . ه ها از ب گاهیاس  و خودداری باناجرای همیا س

( قانون ر کع موانکع توشیکد مدکو      16، طم  ماده )و اجرای سیاس  اقتداد م اومتی داریاز ب گاه هابانه خروج یدر راستاب ابرایا 

ذشکت د،  های اقتدادی و توری  آن به بیش توشید داری و واذذاری ب گاهبه  رو  امواو خود و دوری از ب گاهمکل  ها بانه ، 1394

  سده  مددت  تا قانون این شدن االجرا الزم تاریخ از موظفند اعتباری مؤسسات و ها بانک کلیه"که :دارد   یا اشعار میایا ماده 

 هدای  شدرکت  و هاآن تملک به که را سرقفلی و غیرمنقول منقول، از اعم خود اموال( %33) درصد سه و سی حداقل سال ساالنه

  ".کنند واگذار باشد، می مازاد ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک و اعتبار و پول شورای تشخیص  به و است درآمده هاآن تابعه

بیشی از ایا امواو بکا هکدپ سکودآوری    » شود، که در دو دسته ت سیم ب دی میبانه ها به  ماری دیگر امواو ، (1)سیوس  شماره 

بانه به صوری اختیاری جوء دارایی های بانه ها می باشد و بیشی دیگر نیو به صوری قهری و قانونی در قمکاو طلکب بانکه هکا از     

یسکتی  با، مکی «هکای اقتدکادی ککرده اسک     ها را ماشه امواو ب گاهبانهو بدهکاران در قاشب زمیا و مله و... به تمله درآمده اس  

قکانون ر کع موانکع توشیکد، نکمان  اجراهکای        (17)واذذار ذردند و برای  دم اجرای ایا تکلی  قکانونی، در مکاده   براسان ایا ماده 

ایا  یدر خدوص اجرا 97مجلس شورای اسالمی در اردیمهش  ساو  هایاس ک شیکا طم  ذوار در نظر ذر ته شده  نیو س گی ی

 (2)سیوس  شماره  ایا ماده به شک  صتیح و کام  اجرا نشده اس .  ماده قانونی ا الم ذردید

  :داری بانک هاهعلل بنگا الف(

سکمب شکده      واملی  ه و ر ت د داریب گاه سم  به اخیر های ساو در هابانه  را که اس  ایا باشدمی مطرح ای جا در که اشیسو

 بگیرند؟  هده بر نیو را داریب گاه وظی ه ،اقتدادی نهادهای ایا تااس  
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هدای غیدر ودرور و امداکن     آیدین نامده نحدوه واگدذاری دارایدی     ها در های تحت تملک بانکدشرایط واگذاری واحبررسی  ب( 

 : رفاهی بانک ها

اقتدککادی در  رصکه توشیکد و تتکرک  رخکه     رت کای تکوان تسککهیالی دهکی بانکه هکا      ر اوبکه م ظک   1386هیکتی وزیکران در سکاو    

نتکوه واذکذاری   در قاشکب امکواو و امکالک  یکر م  کوو، تملیککی و نامشکهود، آیکیا نامکه           کشور و جلوذیری از راکد مانکدن م کابع  

 ( 3) سیوس  شمارهرا ابالغ نمود.  های  یر نرور و اماکا ر اهی بانه هادارایی

امککواو م  ککوو و هککای  یرنککرور ا ککم از امککواو تملیکککی و  هککا مکل  ککد کلیککه دارایککی بانککه ،ایککا آیککیا نامککه ( 4)طمکک  مککاده  

هکا قکرار نمکی ذیکرد را     انکه هکا مکورد اسکت اده مسکت یم بانکه      های نامشهودی که  مکال  در  رآی کد  ملیکای ب    یرم  وو و دارایی

بککه توسککک کارشکک ان رسککمی دادذسککتری ارزیککابی نمککوده و سککس از تاییککد کمیسککیون معککامالی و بککا ر ایکک  قککوانیا و م ککررای  

 :  اقساط به  رو  رساند صوری موایده و به شیوه ن د یا ن د و

 مدت پرداخت   نحوه پرداخت روش

درصککد از مملکک    20سرداخکک  حککداق     ( 4)ماده رو   رو  به صوری ن د و اقساط 

 ن د 

 باشدماه بیشتر نمی 36از 

رو   ککرو  بککه صککوری اجککاره بککه شککرط تملیککه   

  ( 5)ماده 

 باشدنمی بیشتر ماه 36 از درصد  20سیش سرداخ  

  

 بککه اقککدام بارهککا مرکککوی، بانککه اشوامککای و توشیککد موانککع ر ککع قککانون اجککرای در خدوصککی و دوشتککی از ا ککم هککابانککه تککاک ون

 در را هکا بانکه  و نداشکته    کدانی  دسکتاورد  هکا  موایکده  ایکا  شکیکا  انکد،  ککرده  خکود  مسکتالالی  و امکواو   کرو   موایکده  برذواری

 باشکد نمکی  مطلکو   مت انکیان  بکرای  بکانکی  سیسکتم  کارهکای  سکازو  و هکا  رو  زیکرا  اسک ک  ذذاشکته  ناکام ها آن تمدی  و  رو 

  رصککه ایککا بککه ورود بککرای مت انککی تمایکک  و ر مکک  شککرایک، ایککا تسککهی  بککا تککا اسکک  اصککالحاتی نیازم ککد واذککذاری شککرایک و

 .یابد ا وایش

تیدکا بانکه هکا نمکی باشکدک سزم اسک  تکا بکرای تعیکیا تکلیک            از آنجکایی ککه ب گکاه داری در     و با   ایک  بکه مطاشکب  کوا     

سرنوشک  واحککدهای صکک عتی، توشیککدی تملیکککی، بانکه هککا رویکککردی تسککهی  ذککر داشکته باشکک دک شککذا شککورای ذ تگککوی اسککتان    

 . قرار ذیرد12کمیته ماده در دستور کار  ،تسهی  ایا شرایک مونوع تا درخواس  نمودند خراسان رنوی و کرمانشاه

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

 باشدمی ذیل شرح به معتروین مشکالت و ایرادات رئوس: 

 202واحکد صک عتی،    821 واحکد ککه   1844، 95تت  تمله بانه ها تا سایان ساو وار  وزاری کشور واحدهای توشیدی طم  ذ. 1

سزم به ذککر  باید از تت  تمله بانه ها خارج شوند و به  رخه توشید بازذردند. که اس   بوده ب گاه اقتدادی 821واحد کشاورزی و

 نشده اس .  ا الم هابانه سوی از درستی به امر ایا و ندارد وجود تملیکی واحدهای آمار خدوص در ش ا یتی در حاو حانر، اس 

ها را یم  ذذاری می شوند و سرمایه بانهقایا واحدها در هر ساو، مجددا   ها ایا بوده اس  کهایا واحدها برای بانهت ها موی  . 2

 و ارز  کاربردی خود را از دس  می ده د.  شده باس می برند، شیکا ایا واحدها روز به روز  رسوده 

و ماشکه اصکلی آن واحکد اقتدکادی      مت انی تسهی  ذر نمکی باشکد  واحدها، برای  سازو کار سیستم بانکی برای احیاء و واذذاری. 3

    در اوشوی  قرار ندارد و مکانیومی جه  س جش اهلی  اشیاص مت انی جه  واذذاری وجود ندارد.  تمله شده،

اذر مم ا  دم واذکذاری واحکد   ؟  زیرا و شرک  های خود را دارند یا خیر مسئله اصلی ایا اس  که آیا بانه ها قدد واذذاری امواو. 4
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 ، از واذذاری اجت ا  می نمای د.  توان بازار  راتر از و یرم ط ی  ذذاری قیم  باشد، بانه ها با 

ا لکب از یکه رو     ،قیم  ذذاری و ارز  ذذاری ایا امکواو  . دردارد  رو  بر مست یم تاثیر. رو  قیم  ذذاری امواو تملیکی 4

هکای  بایکد از رو  کارش اسکان رسکمی   ، در صکورتی ککه   شکود می  خاشا ارز  آن شرک ( است اده= بدهی –)ارز  روز دارایی ها 

 تل ی ی برای ایا امر است اده نمای د.

ایکا   ممککا اسک    را به کارش اسان موسسکای طکرپ قکرارداد بکا خکود واذکذار مکی نمای کد ککه          تملیکی بانه ها ارزیابی امالک. 5

 تاثیر ذذار باش د.   ،ایا واحدها در راستای  دم واذذاری ، در قیم  ذذاریکارش اسان

بندی جمع

جلسه 

 کارشناسی

مورخ 

02/07/97  

 

در 12دبیرخانکه کمیتکه مکاده    ک در "بررسی مراتب سیش هاد تسهی  روند واذذاری واحدهای توشیدی تت  تملکه بانکه هکا   "مونوع 

کرمانشکاه، شکورای ذ تگکوی خراسکان     و با حضور نمای دذان اتاا ایران، اتاا تعاون، اتاا اص اپ، شورای ذ تگکوی   02/07/97تاریخ 

هکای  رنوی، وزاری امور اقتدادی و دارایی، خانه ص ع  و معدن ایران، بانه مل ، بانکه ملکی، سکازمان صک ایع کو که و شکهرک      

هکای  اصالح آییا نامه نتوه واذکذاری دارایکی   های خدوصی بررسی ذردید و در سایان جلسه م رر شد تا ون بانهص عتی ایران و کان

مونکوع ارزیکابی بکه ارزیکا  بکی طکرپ       و تعییا شرایک واذذاری امواو اصالح ذردد به نتوی که  نرور و اماکا ر اهی بانه ها،  یر

مدی و زمان واذذاری، با درنظر ذر تا شرایک اقتدادی تسهی  ذردد و در ارزیابی ها شرایک و تک وشکویی روز   . همچ یام ت   شود

 قرار ذیرد.   12کمیته ماده در دستور کار  د.و ماشیا آسی نیو درنظرذر ته شون

  نظرات نمایندگان بانک ها در جلسه کارگروه:  رئوس 

ک  کد،  ن ی کاظمی، مدیر ک  مه دسی و ساختمان بانه مل  اظهار داش  بانه ها براسان قیم  تمام شده، قیم  ذذاری نمکی . 1

بلکه ایا امواو با قیم  کارش اسی روز به موایده ذذاشته می شود که همیشه به ن ع مشتری قیم  ذکذاری شکده اسک . همچ کیا     

ز جمله ماشیاتی و تامیا اجتما ی و.. نیو بوده اند. وی در ادامه ا وود باید ایکا نکتکه را در   همه ایا امواو تملیکی دارای انواع بدهی  ا

 نظر ذر   که بانه ها باید به سهامداران خود نیو ساسیگو باش د و با شرایک موجود، متضرر نیو می شوند.  

 کارشک ان  بکه  ذکذاری  ارز  نمکود  سیشک هاد  کارش اسکی،  قیم  بردن باس در ها بانه بودن دخی  شائمه ر تا بیا از برای کاظمی

 .   دهد می انجام کسی  ه را کارش اسی ای که از نماش د مطلع ها بانه که ای ذونه به شود، واذذار دادذستری رسمی

تملیککی در بانکه   امواو اظهار نمود  مجید نعیمی زاده، کارش ان اداره ک  مدیری  و  رو  امور تملیکی و مازاد بانه ملی ایران. 2

نمایکد،  ملی هم براسان قیم  کارش اسی شده به  رو  می رس د. بانه ملی برای واذذاری ایا امواو بکا مت انکیان همککاری مکی    

 ری، سوو به بانه بازذردانده شود.شیکا  ه تضمی ی وجود دارد که سس از واذذا

بایکد از  یکر  عکاو شکدن واحکدهای      بیان نمود   97 بانه ملیسید مجید موسوی، نمای ده اداره ک  سیگیری و و وصوو مطاشمای . 3

برای واذذاری همیا واحدها هکم مشککالتی    ، شیکا عاو که در شرپ تمله هست د، جلوذیری به  م  آید و برای آن ها  کری شود

یلیکارد بکدهی ماشیکاتی    م 47میلیارد ارز  ذذاری شده اس ، شکیکا   42وجود داردک به طور مثاو مواردی وجود دارد که ک  ارزیابی 

میلیارد طلب بانه می باشکد، در   500داردک شذا در ای گونه موارد اداره ماشیای باید همکاری نماید و یا اذر به ماشه قملی واذذار شود، 

تلکی  میلیارد صرپ نظر شود، ب ابرایا ایا سوو باید از  که م  450میلیارد ریاو ارز  ذذاری شده اس ک حاو باید از  50صورتی که 

 سرداخ  ذردد؟

پیشنهاد 

 دبیرخانه

 :که  اصالح ذردد به نتوی های  یر نرور و اماکا ر اهی بانه ها،آییا نامه نتوه واذذاری دارایی

 کارش اسکی  ای ککه  از نماش د مطلع ها بانه که ای ذونه، به یع ی کارش ان رسمی دادذستری مونوع ارزیابی به ارزیا  بی طرپ. 1

 .م ت   شود کدهد می انجام کسی  ه را

 در هکا بانکه  تملکه  تت  واحدهای واذذاریبه طور مثاو ذر تا شرایک اقتدادی تسهی  ذردد نظر مدی و زمان واذذاری، با در . 2

 کارش اسکی  قیم  به درصد 10 اشی 5 سرداخ  سیش و ساشه 15 تا 10 س وای به موجود ونعی  از تملیه شرط به اجاره   د قاشب
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   .نماید تالییر روز

و تشییا اهلی  اشیاص مت انی واحدها، به  ذیرد قرار اوشوی  در های واحدهای تت  تمله بانه ها، واذذاری در اصلی ماشه. 3

 کارذروهی نظیر کارذروه تسهی  هر استان واذذار ذردد.

 شرایک و تک وشویی روز و ماشیا آسی نیو درنظرذر ته شوند. ی کارش اسان رسمی دادذستری،هادر ارزیابی. 4

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

ید رقاب  سکذیر و ارت کای   قانون ر ع موانع توش (17)و ( 16)ماده اقتداد م اومتی،  هایسیاس  (9ب د ) ". مست دای قانونی به ویژه 1

 ؛"های  یر نرور و اماکا ر اهی بانه هادارایی آییا نامه نتوه واذذاری، 1394ماشی کشور مدو  نظام 

 و  ی مرکوکخراسان رنوی خطا  به دبیرخانه شورای ذ تگو شورای ذ تگوی  26/10/1396ص مورخ /3573/96. نامه شماره 2

 شورای ذ تگوی کرمانشاه خطا  به دبیرخانه شورای ذ تگوی مرکو.  13/04/1397ص مورخ /261/20. نامه شماره 3

 


