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افشایش ًکَل تسْيالت ارائِ شذُ تَسط ًظام باًکی هًَتًِگزٍ بِ خاطز بحزاى هالی اخيز ،سبذ ٍامّاا

ایاي

باًكّا را تحت تاثيز قزار دادُ است کِ در ًتيجِ آى ،ظزفيات ارائاِ تساْيالت ٍ اػتباارات بااًکی هحاذٍد
هیگزدد ٍ فؼاليت اقتصاد

بخش ٍاقؼی اقتصاد شاهل بٌگاُّا ٍ هصزفکٌٌذگاى ًيش هختال هایشاَد بيتاتز

بٌگاُّا

تَليذ

اقتصاد

هیگذارد اس طزفی ،کاّش هخارج هصزفکٌٌذگاى ًاشی اس کااّش قاذرت خزیاذ آىّاا باػا

کاّش تقاضا

هًَتًِگزٍ با کوبَد ًقاذیٌگی هَاهاِ ّساتٌذ ٍ ًکاَل ٍام آىّاا تااثيز هٌیای رٍ
کل هیگزدد لذا ،یك رٍیکزد هذیذ بزا

هَرد ًياس است تا آثار هٌیی ایي ٍامّا رٍ

رشاذ

باسیابی ٍ کاّش ایي ًَع هطالبات هؼاَق بااًکی

اقتصاد را کاّش دّذ هزکش هتاٍرُا

بخش هالی باًك هْاًی

( )FINSACکِ در ٍیي هستقز است چٌذیي شاخص ٍ راّکار بزا

رفغ ایي هتاکالت یيتاٌْاد دادُ اسات

ایي طزح اس طزیق حوایت ٍ باسیابی بذّکاراى باًکیً ،قش سیاد

در افشایش تَاًایی هاالی ًظاام بااًکی ٍ

بْبَد رشذ اقتصاد

اییا هیًوایذ ًَآٍر

یزٍصُ در ایي است کِ تسْيالت هؼَق شذُ بااًکی را باِ راَرت

کوی هَرد ارسیابی ٍ شٌاسایی دقيق قزار هیدّذ ٍ بِ ٍاسطِ یك فزایٌذ تجذیذ ساختار  ،تساْيالت هؼاَق
شذُ اس حالت هؼَق خارج ٍ بِ هزیاى هالی ًظام باًکی ٍارد هیشًَذ ّوچٌيي هْت بْبَد فزایٌذ هاذکَر،
هتَقّایی ًيش بزا

بذّکاراى باًکی در ًظز گزفتِ شذُ است

ٍاصگاى کليذ  :هطالبات هؼَق ،تسْيالت تجذیذ ساختار شذُ ،باسیابی بذّکاراى ،رشذ اقتصاد
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سال شاًشدّن شوارُّا

11 ٍ 11

ػلي ضغن ايٌکِ ًظبم ثبًکي زض ؾیؿتن اقتهابزي ككاَضّبي  SEEهاَضز ًظابضش قاسيس قابًًَي
قطاضزاضًس ،اهب ثِ ٍاؾغِ ٍقَع ثحطاى هبلي اذیط ،ثبًکّب تحت تأثیط قطاض گطفتِاًس .ثبًکّاب ثاِ زلیال
ًقف حؿبؾي كاِ زض اقتهابز ثاط ػْاسُ زاضًاس ،ثبياس تحات ًظابضش هاساٍم قاطاض گیطًاس ٍ هدوَػاِ
زاضاييّبي هبلي آىّب هَضز ًظبضش ٍ ضنس قطاض گیطز ،زض غیط ايي نَضش ًظبم اقتهبزي ثاب ػَاقات
ذغطًبكي هبًٌس افعايف هغبلجبش هؼاَ ثابًکي هَاخاِ هايگاطزز .زض اياي ظهیٌاِ ،هاسيطيت ضيؿاک
اػتجاابضي اظ اّویاات ظياابزي ثطذااَضزاض اؾاات ٍ تؿااْی ش هؼااَ ثبيااس ثااب زض ًظااط گااطفتي هؼیبضّاابي
عجقِثٌسي ثِ زؾتِّبي  E ٍ D ،Cعجقِثٌسي گطزز.
زض ثؿیبضي اظ اقتهبزّبي خْبىً ،ظبم هبلي ضفتبض هَافق چطذِاي اظ ذَز ًكابى هايزّاس ٍ ًظابم
هبلي هًَتًِگطٍ ًیع اظ ايي قبػسُ هؿتثٌي ًويثبقس .زض هطحلِ ثْجاَز اقتهابزي ،تؿاْی ش اضاشاِ قاسُ
تَؾظ ًظبم ثبًکي ثبػث ضقس  GDPهيگطزز ٍ زض ًتیدِ تبثیط هتقبثل قطايظ اقتهبزي ٍ ًظابم ثابًکي
ضٍي يکسيگط ،ايي ّوؿَيي ًقَيت هيقَز ٍ زض زٍضُ ضًٍاق اقتهابزي ،هیاعاى ؾاَز ثراف ٍاقؼاي
اقتهبز قبهل ثٌگبُّب ًظبم ثبًکي ٍ زضآهاس ههاطک كٌٌاسگبى افاعايف هاييبثاس .ثابلؼکؽ زض زٍضاى
ضكَز ،ايي فطايٌس ،آثبض هٌفي يکسيگط ضا تقَيت هيكٌٌس ٍ هٌدط ثِ ثستط قسى تطاظ هبلي ّواِ فؼاب ى
اقتهبزي ذهَنبً ًظبم ثبًکي هيقًَس .لصا ،زض زٍضُ ضكَز GDP ،كبّف هاييبثاس ٍ ثاِ زًجابن آى،
ؾَز ثرف ٍاقؼي ٍ ثبًکي اقتهبز ًیع كبّف هاييبثاس ٍ ههاطکكٌٌاسگبى ًیاع ثاب كابّف زضآهاس ٍ
هربضج هَاخِ هيگطزًس.
ثحطاى هبلي كِ ثؼس اظ يک زٍضُ ضًٍق ٍ ضقس اقتهبزي اتفب افتبز ،ثبػث افعايف هغبلجبش هؼَ
ثبًکّبي هًَتًِگطٍ گطزيس ٍ ثب افعايف ًباعویٌبًي زض ايي ظهیٌِ ،تَاًابيي ًظابم ثابًکي ثاطاي اػغابي
تؿْی ش ثیكتط كبّف يبفت .زض اثاط چٌایي قاطايغي ،قابذمّابي ػولیابتي ثیكاتط ثبًاکّاب ثاستط
قسُاؾت ٍ زاضاشي ٍ ؾطهبيِ آىّب كبّف يبفتِ اؾت .اياي هاَاضز زض اثاط ثاسّي ههاطکكٌٌاسگبى ٍ
ثٌگبُّبي تَلیسي ايدبز قسُ اؾت ٍ فؼبلیت پَيبي ثبًکّب ضا زچبض اذ ن ًوَزُ اؾت.
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براساس سیاست هدیریت ریسک اعتباری بانکها که دارائی بانکها باید از یکک دکدا ر ریسکک
برخوردار باشد ،بانکها هلسم گردیدهاند که داراییهای خود را به صورت زیر طبقهبندی کنند:

ػٌَاى

عجقِ

تؼساز ضٍظ اظ ؾطضؾیس گصقتِ

هغبلجبش هؼَ

زضنس
شذیطُگیطي

ٍضؼیت

A

3-03

3

خبضي

B

03-53

2-3

حبلت ذبل

C

53-233

23-03

ًیوِ اؾتبًساضز

D

233-023

33

هكکَک

E

ثیكتط اظ  022ضٍظ

333

اظ زؾت ضفتِ

هأذص 6ثبًک هطكعي هًَتًِگطٍ

ؾجس ٍام ثبًکّبي هًَتًِگطٍ ثِ ذبعط ٍقَع ثحطاى هبلي ٍ افعايف هغبلجبش هؼَ ٍ زاضاييّبي
ؾوي 1هرتل گطزيسُ اؾت ٍ ثیكتط زاضاييّب اظ حبلت  B ٍ Aثِ  D ٍ Cهٌتقل قسُاؾت .ػا ٍُ ثاط
ايي ،افعايف تؿْی ش اظ ًَع  Eثبػث ًبتَاًي ثبًکّب زض اضاشِ ذاسهبش ثابًکي قاسُ اؾات .زض اياي
هغبلؼِ ،هسيطيت كبضاي تدسيس ؾبذتبض ثسّيّابي ثٌگابُّابي قبثال زٍام (هايتاَاى آىّاب ضا اظ ًظاط
ػولکطزي ثْجَز ثركیس) ثب اؾتفبزُ اظ قبذمّبي ذبل زض هًَتًِگطٍ هَضز ثطضؾي قطاض هايگیاطز.
ايي هغبلؼِ زض ؾِ ثرف ثِ ّوطاُ ًتیدِگیطي اضاشِ هيقَز .زض ثرف اٍن ،زازُّبي هطثَط ثِ اقاکبن
هرتلف تؿْی ش هؼَ ٍ اضتجبط آىّب ثب كل تؿْی ش هؼَ اضاشاِ قاسُ اؾات .فهال زٍم ثاِ اضاشاِ
هجبًي ٍ اّساک تدسيس ؾبذتبضي ثسّيّبي ثٌگبُّب ٍ قبذمّبيي ثطاي اًساظُگیاطي اياي تیییاطاش
ؾبذتبضي قطكتي ٍ هبلي ٍ حل ٍ فهل هَضز ثِ هَضز ؾجس تؿْی ش ثبًاکّاب اذتهابل زاضز ٍ زض
ثرف ؾَم ،ثکبض گیطي فطايٌس ٍ آشیيًبهِّبي قبًًَي هطتجظ ثب ايي تدسياس ؾابذتبض ٍ تبؾایؽ هطكاع
زاٍضي ثب حضَض ّیئت زاٍضي (تهوینگیطي) ٍ تؼییي ن حیت (كیفیت) ٍامّب اضاشِ هيگطزز.

 .3هغبلجبش ؾَذت قسُ ضا زاضاشي ؾوي گَيٌس.
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 1دادُّا
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هَهَد

يکي اظ ػ شن ٍخَز ثحطاى زض ًظبم ثبًکي ،زض تئَضي ٍ ػول ،ايي اؾات كاِ ًؿاجت تؿاْی ش
ثب ضقس تؿْی ش هؼَ  ،اظ هیعاى ؾپطزُگصاضي زض ًظبم ثبًکي هًَتًِگطٍ ثِ هیعاى ظيبزي كبؾاتِ قاس
كِ حبكي اظ ٍخَز ثحطاى زض ًظبم ثبًکي ثَز .ػسم قفبفیت ظم زازُّبي ثبًکي ٍ احتواب ً گاعاضـ
ؾْن پبيیي تؿْی ش هؼَ زض تطاظ ًبهِ ثطذي اظ ثبًکّب زض ؾبنّبي گصقتِ ثیبًگط ػوق هكاک ش
ثبًکي هًَتًِگطٍ ثَز .زض ًیوِ اٍن ؾبن ً ،2333ؿجت تؿْی ش هؼَ ثِ ثیكتطيي هقاساض ذاَز هؼابزن
 22زضنس ضؾیس .زض ًیوِ زٍم ؾبن ثب ثطذي اظ تیییطاش تهٌؼي ٍ ؾبذتگي زض ثبًکّب اياي ًؿاجت ثاِ
 31زضنس كبّف يبفت ٍلي زض ؾبنّبي ثؼس ،هدسزا افعايف يبفت.
افعايف ًؿجت هغبلجبش هؼَ  ،اضاشِ تؿْی ش ٍ ػطضِ اػتجبض ضا ثِ قکل هؼٌايزاضي تحات تاأثیط
قطاض هيزّس .زض چٌیي قطايغي كِ ثبًکّب هغبلجبش ذَز اظ ثٌگبُّب ٍ ههاطک كٌٌاسگبى ضا زضيبفات
ًکطزُاًس ،اظ ًظط ضٍاًي ،توبيل ًساضًس كِ تؿْی ش خسيس اضاشِ زٌّس .لاصا ،افاعايف ًؿاجت هغبلجابش
هؼَ ثبػث كبّف تؿْی ش ،حبقیِ ؾَز ٍ ؾطهبيِ ٍ افعايف ّعيٌِ تأهیي هبلي هيگطززّ .عيٌِّبي
تأهیي هبلي ز لت ثط زضيبفتيّبي هَضز ًیبظ ثطاي پَقف ظيبى تؿاْی ش هؼاَ زاضًاس ٍ ثاب افاعايف
ًؿجت هغبلجبش هؼَ كِ ثب افعايف ظيبى ٍ ًباعویٌبًي ّوطاُ اؾت ،حق ضيؿک ًیع افعايف هاييبثاس ٍ
زض ًتیدِ آى ،اضاشِ تؿْی ش خْت تأهیي هبلي قطوگیطًسگبى كبّف هييبثس.
هذٍل ٍ 1ضؼيت سبذ ٍامّا

ؾبن

كل ٍام

ًظام باًکی هًَتًِگزٍ (ّشار دالر -دررذ)

ٍام غیط قبثل ٍنَن ٍ

كل ٍام ؾطضؾیس گصقتِ ٍ

زضنس اظ كل

زضنس اظ كل

ٍام تدسيس ؾبذتبض قسُ

2333

2201233

33533

0

40233

0

-

-

2334

2353133

233033

3

023133

33

-

-

2335

2053333

020233

30

104333

20

230333

4

2333

2355533

023033

23

122033

20

251333

30

2333

3511333

030333

31

033533

35

223033

30

2332

3422133

023433

34

000433

20

032333

33

2330

2203033

004333

34

133233

23

002333

33
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افعايف ًؿجت هغبلجبش هؼَ  ،حبقیِ ؾاَز ضا ًیاع تحات تابثیط قاطاض هايزّاس .ثبًاکّاب هدجاَض
هيقًَس ّعيٌِ ظيبى هغبلجبش هؼَ ضا اظ عطيق حبقیِ ؾَز خجطاى كٌٌس .ثٌبثطاييً ،طخ ؾَز تؿْی ش
هَضز ثبًکّبي هًَتًِگطٍ نبز اؾت .لصا ،ثطذي اظ ثبًکّب ظيبى ًبقي اظ هغبلجبش هؼَ ذَز ضا اظ
عطيق افعايف حبقیِ ؾَز پَقف هيزٌّس اگط چِ تأيیس تدطثي آى زقَاض اؾت .ثٌابثطايي ،زض ّاط زٍ
هَضز اقبضُ قسًُ ،طخ ثْطُ تؿْی ش افعايف ٍ ػطضِ اػتجبض ٍ تؿْی ش كبّف هييبثس .زض ظيطً ،طخ
ؾَز ؾپطزُ ٍ تؿْی ش ثبًکّبي هًَتًِگطٍ اضاشِ قسُ اؾت.
اظ عطفيٍ ،قتي ًؿجت هغبلجبش هؼَ افعايف هييبثس ،ؾطهبيِ ثبًکّب ًیع كبّف هييبثس .زض ايي
حبلت ،تَاًبيي اضاشِ تؿْی ش كبّف هييبثس ٍ اگط فَضاً افعايف ؾطهبيِ ًسٌّس يب اظ هبظاز ؾاطهبيِاي
ثطذَضزاض ًجبقٌس ،ػطضِ تؿْی ش ثب هكک ش ظيبزي هَاخِ هيگطزز .الجتِ ثبًکّبي هًَتًِگاطٍ زض
ؾبن  2335اظ عطيق زذبلت ثبًکّبي هبزض ٍ كابّف زاضايايّابي ؾاوي ،ؾاطهبيِ ذاَز ضا افاعايف
زازًس .اظ  33ثبًک هَخَز زض هًَتًِگطٍ 5 ،هَضز اظ هبلکیت ذابضخي ٍ  2هاَضز اظ هبلکیات زاذلاي
ثطذَضزاض ّؿتٌس .تؿْی ش هؼَ قاسُ  D ٍ C ، Bحاسٍز  20زضناس تؿاْی ش هؼاَ ثبًاکّابي
هًَتًِگطٍ ضا زض ؾبن  2335تكکیل هيزٌّس ٍ زض ؾبنّبي اذیط ثاِ خاع زض ؾابن  2333كاِ تطاظًبهاِ
ثبًکّب زؾتکبضي گطزيس ،ايي ًؿجت افعايف يبفتِ اؾت.
هذٍلٍ 0ضؼيت ٍامّا

ؾبن

هؼَق بِ تیکيك سهاى سزرسيذ (ّشار دالر)

ٍام ؾطضؾیس گصقتِ

ٍام ؾطضؾیس گصقتِ

ٍام ؾطضؾیس گصقتِ

 53-03ضٍظ

 53-233ضٍظ

233-021ضٍظ

2335

020333

332233

333333

55433

2333

242333

333333

24033

223433

2333

222333

331133

02233

312333

2332

222233

313433

15533

333333

2330

312433

333433

13233

342033
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ثیف اظ  022ضٍظ
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زض هَاخِْ ثب ايي هكک ش ،ثبًکّب ثب اؾتفبزُ اظ ضاّکبضّبي تهٌؼي ٍ آهابضي هحبؾاجبتي هبًٌاس
تؼسيل تبضيد ؾطضؾیس تؿْی ش ،تیییط ًاطخ ثْاطُ ياب كابّف انال ثاسّي ؾاؼي كطزًاس كاِ ًؿاجت
ؾبن  2330زض هقبيؿِ ثب ؾبنّبي  2332 ٍ 2333ثاِ ؾاغب ثاب تطي ضؾایس .زض ظياط ،ضًٍاس تؿاْی ش
هؿبلِزاض ٍ ثبظيبثي قسُ اضاشِ هيگطزز.
 0هؼزفی طزح اهزا شذُ در یَدگَریسا
ضفغ هكکل تؿْی ش هؼَ ثبًکّب ًیبظهٌس ياک هاسيطيت كابضا ٍ حطفاِاي ٍ اقاساهبش قابعغ ٍ
پیَؾتِ زض ًظبم ثبًکي هًَتًِگطٍ ثَز .خْت ضفغ ايي هكک ش ،هقبهبش پاَلي ٍ هابلي هًَتاًِگاطٍ ثاب
كوک هؼبًٍت ثرف هبلي ثبًک خْبًي يک هدوَػِ اظ قبذمّب ضا ثطاي كبّف ًؿاجت هغبلجابش
هؼَ ًظبم ثبًکي هًَتًِگطٍ عطاحي كطزًس .ايي عطح ثِ ثجبش هبلي ًظبم ثبًکي ٍ افعايف قسضش اضاشِ
تؿْی ش آىّب ثِ ثٌگبُّبي قبثل تساٍم اظ ًظط ػولکطزي كوک ظيبزي هيكٌس .ايي پاطٍغُ ثطاؾابؼ
تدسيس ؾبذتبض هبلي ٍ قطكتي ،قطايغي ضا ايدبز هيكٌس كاِ ثطاؾابؼ آى ،ثبظپطزاذات ثاسّيّاب ثاِ
هَؾؿبش هبلي تؿْیل هيگطزز.
 1-0تجذیذ ساختار هالی

تدسيس ؾبذتبض هبلي ثط هحَض هَاضز ظيط نَضش هيپصيطز6
 عطاحي يک ثطًبهِ تدسيس ؾبذتبضي ثطاي ّط ٍام فطزي (حقیقي) كِ هَاضز ظيط ضا قبهل هيقَز6
 اع ػبش هبلي زض ذهَل فؼبلیتّبي تدبضي ٍ ضبهيّبي قطوگیطًسُ. اضظـ گصاضي هیعاى ٍثیقِّبي قطوگیطًسُ. تؼطيف قبذمّبي هٌبؾت ثطاي تدسيس ؾبذتبض هبلي قطوگیطًسُ. تؼییي ثطًبهِ ظهبىثٌسي قسُ (تؼییي اٍلتیوبتَم) ثطاي ثبظ پطزاذت ثسّي ثِ نَضش قبًًَي.

اضظيبثي ػولکطز هبلي قطو گیطًسُ



تؼییي ثسّي كل قطوگیطًسُ ٍ ٍ هیعاى ككف ٍ ظطفیت اٍ زض فطايٌس تدسيس ؾبذتبض.



اضاشِ يک ٍام خسيس تحت يک تطتیجبش تدسيس ؾبذتبضي.

تطتیجبش تدسيس ؾبذتبضي هَضز اقبضُ ثطاؾبؼ قبذهْبي ظيط نَضش هيپصيطز6


توسيس ثبظپطزاذت انل يب ؾَز.
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كبّف ًطخ ثْطُ ٍام اػغب قسُ.



اؾتفبزُ اظ زضيبفتيّبي قطوگیطًسُ (ًؿجت ثِ قرم ؾَم) زض اظاي توبم يب ثركي اظ ثسّي.



خبيگعيٌي ٍام هَخَز ثب يک ٍام خسيس



ذطيس اؾٌبز زضيبفتٌي قطوگیطًسُ



زض اذتیبض گطفتي ٍثیقِ



هؼبٍضِ ثسّي ثب زاضايي



تؿَيِ

ػ ٍُ ثط هَاضز فَ  ،هكَ ّبيي ًیع ثطاي ثبظپطزاذت ثسّي زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت6
 هؼبفیت هبلیبتي ضٍي گطزـ هبلي زاضايي ٍقتي كِ ثبًک زاضايي ضا زض فطايٌس ٍنَن ٍام ثسؾت هيآٍضز.


هؼبفیت هبلیبتي اضظـ افعٍزُ ٍقتي كِ قطوگیطًسُ زاضايي ذَز ضا هيفطٍقس.



هؼبفیت هبلیبش زضآهسي ثؼس اظ كؿط كطزى هیعاى ثسّي ثِ ثبًک.
ّوچٌیي ،ايي عطح ،اهکبى اضاشِ يبضاًِ تَؾظ زٍلت ضٍي ًاطخ ثْاطُ تؿاْی ش تدسياس ؾابذتبض

قسُ ضا فطاّن هيكٌس.
 1-0تجذیذ ساختار شزکتی

تدسيس ؾبذتبض قطكتي كِ ثِ هٌظَض ثْجاَز ػولکاطز ثٌگابُّاب ناَضش هايپاصيطز ،ثاِ ثطذاي اظ
تیییطاش ؾبذتبضي ثٌگبُّب هبًٌس تیییط زاضايي ،ؾطهبيِ ،هسيطيتّ ،عيٌِ ٍ ؾبظهبًسّي قطكتّب اقابضُ
زاضز .قطكتّبيي كِ اظ ػولکطز ضؼیفي ثطذَضزاض ثَزُاًس ،هوکي اؾت6


اظ عطيق تدسيس ؾبذتبض ّعيٌِّبي تَلیس ذَز ثِ كبضايي ٍ ؾَزآٍضي ًبشل قًَس.



ؾبذتبض هسيطيتي ذَز ضا اظ عطيق ػعن هسيطيت هَخَز تیییط زٌّس.



زاضايي ذَز ضا خْت ثبظپطزاذت تؼْساش ذَز ثفطٍقٌس ٍ يب خْات تیییاط ؾابذتبض كؿات ٍ كابض
ذَز ،زض فؼبلیتّبي خسيس ؾطهبيِگصاضي كٌٌس.

 0-0تجذیذ ساختار تجارت (کسب ٍ کار)


فطايٌسي قبهل تیییطاش هؼٌيزاض زض ؾبذتبض هٌبثغ هٌبثغ هَضز اؾتفبزُ زض قطكت



تقسینبندی فرایند
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تَسؼِ

ايي هطحلِ ،ثِ هَاضزي هبًٌس ازغبم ثٌگبُّب يب ٍاحسّبي تَلیسي اقبضُ زاضز.

ايي هطحلِ ،قبهل حصک يب خساؾبظي ثرف تدبضي ( فاطٍـ) قابهل ٍاحاس فاطٍـ ،فاطٍـ ياب
ذطيس ثركي اظ قطكت تَؾظ هسيطيت هيثبقس.
اؾتطاتػي تَؾؼِ ثِ هٌظَض خصة ؾطهبيِ ثیكتط نَضش هيپصيطز ،زضحبليكاِ اؾاتطاتػي قاطاضزاز
ثط خطيبى ًقسيٌگي ٍ ؾبذتبض حقَ هبلکیت قطكت اثط هيگصاضز.
ثٌبثطايي ،زض چبضچَة عطح هصكَض ،تدسيس ؾبذتبض هبلي ٍ قطكتي زض زٍ هطحلِ اًدبم هيقَز.
ؾجس ٍامّبي ثسّکبضاى ثبًکي كِ زض چبضچَة هاسيطيت ضيؿاک اػتجابضي ثاِ كا ؼّابي هرتلاف
تقؿین قسُ اؾت ،زض هطحلِ اٍن تدسيس ؾبذتبض هيقَز .ؾجسّبي ٍام زيگط ( ؾجس ٍام  ) Eكِ اظ ًظط
ضيؿک اػتجبضي زض ك ؼ پبيیيتط قطاض زاضًس زض هطحلِ ثؼس هَضز ثطضؾي قطاض هيگیاطز .اياي پاطٍغُ
اثتسا ضٍي ثرف فؼبن (ظًسُ) ؾجس ٍامّبي ًظبم ثبًکي هتوطكع هيثبقس ٍ حل ٍ فهل ثرف غیط فؼابن
ؾجسّبي ٍام ،ثؼس اظ تحقق اّساک ثرف فؼبن ؾجسّبي ٍام اًدبم ذَاّس قس.
ثطاؾبؼ هغبلؼبش تدطثيٍ ،امّبي هؼَ (كا ؼّابي  )D ٍ C ،Bزض زٍضُ ٍقاَع ثحاطاى هابلي
افعايف يبفتِاًس .لصا ،ثب تَخِ ثِ اّویت هكبّسُ آثبض تدسيس ؾبذتبض اياي ٍامّاب ،فطايٌاس ثبظيابثي اياي
ٍامّب ثبيس زض اٍلَيت قطاض گیطز .ؾجس ٍام ك ؼ  Eزض ايي هطحلِ هَضز ثطضؾي قطاض ًويگیطز.
تب پبيبى ؾبن  ،2332ؾجس ٍام ك ؼ  Eزض تطاظًبهِ لحابػ ًگطزياس (زض تطاظًبهاِ ذابضج اظ ذاظ

1

لحبػ هيقس) ٍلي اظ غاًَيِ  ،2330ثبًکّب هلعم قسًس كِ ايي ًَع ٍامّب ضا زض تطاظًبهِ ذاَز لحابػ
كٌٌااس .يکااي اظ ًتاابيح ايااي تیییااط قااَاًیي ثاابًکي ،افااعايف تؿااْی ش غیااط قبثاال ٍنااَن ٍ تؿااْی ش
ؾطضؾیسگصقتِ ثَز.

. Off- Balance sheet

1
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پیف اظ عطاحي ًقكِ حل ٍ فهل تؿاْی ش هؼاَ  ،ثطاؾابؼ پیكاٌْبزاش  FINSACاثتاسا ؾاجس
ٍامّبي  D ٍ C ،Bثط اؾبؼ هطاحل ظيط ٍ ثِ نَضش خع ثِ خع هَضز ثطضؾي قطاض هيگیطًس6
 تدسيس ؾبذتبض هبلي (افطاز حقیقي) تدسيس ؾبذتبض قطكتي

هدوَػِ ؾجسّبي ٍاهي كِ اظ قبثلیت ٍنَن ثطذَضزاض ًیؿتٌس ثِ هدوَػِ ؾجس ٍام غیط قبثلٍنَن
هٌتقل هيقًَس.



ؾجس ٍامّبي غیط قبثل ٍنَن كِ اظ ًظط ؾبذتبضي قبثل تدسيس ًیؿتٌس اظ عطياق ثاِ اخاطا گصاقاتي
ٍثیقِّبي آىّب ٍ ضاّکبضّبي قبًًَي ٍ اخجبضي ٍنَن هيقَز.
ظهِ هسيطيت هٌبؾت ضيؿک اػتجبضي  ،پصيطـ اؾتطاتػي حل ٍ فهل تؿاْی ش هؼاَ تَؾاظ

ذَز ثبًکّب هيثبقس ٍ زض ايي ظهیٌِ ،ثبيس هَاضز ظيط ضا زض ًظط ثگیطًس6
راُ حل باسیابی ٍامّا غيز قابل ٍرَل :ثطذي اظ ٍامّب قبثلیت ٍنَن زاضًس ٍ ثبًکّب ثاطآٍضز
هي كٌٌس كِ هيتَاًٌس ايي ٍامّب ضا اظ عطيق تدسيس ؾبذتبض هبلي قبثل تحول ٍنَن كٌٌس .زض اياي
حبلت ،اؾتطاتػي ٍ ضاُ حل ثبظيبثي ٍامّب هَثط اؾت.
راُ حل اهبار  :هطثَط ثِ حبلتي اؾت كِ ثبًکّب اهیسي ثِ ٍنَن هغبلجبش ذَز ًساضًس ٍ ثبيس اظ
عطيق اقساهبش قضبيي ٍ ...اقسام كٌٌس.
ثط ذ ک هَاضز ثب  ،ايي هغبلؼِ پیكٌْبز هيكٌس كاِ ثبًاکّاب ثاب زض ًظاط گاطفتي قابذمّابي
ثبظيبثي ٍ حل ٍ فهل ٍامّب ،يک اؾتطاتػي ثطاي حل ٍ فهل ٍامّبي ؾطضؾیس گصقاتِ ذاَز (C ، B

ٍ  )Dضا اخطا كٌٌس ٍ تدسيس ؾبذتبض هبلي ٍ قطكتي ضا ًیع لحبػ كٌٌسً .تبيح اياي هطحلاِ ثاِ ناَضش
ظيط هيثبقس6
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سز رسيذ گذشتِ

هذٍل  7شاخص باسیابی ٍ حل ٍ فصل ٍام ّا

قبذم ثبظيبثي

كل(زضنس)
تدسيس ؾبذتبض هبلي

03

ؾجس C

كؿط ثسّي

كل(زضنس)

كؿط ثسّي

01

كل(زضنس)

كؿط ثسّي

21

آؾبى

03

3

33

3

3

3

هتَؾظ

33

03

23

03

31

03

ػویق

3

1

33

03

زضنس هَفقیت زض ؾبن

41

43

33

تدسيس ؾبذتبض قطكتي

33

33

33

آؾبى

33

1

33

3

33

هتَؾظ

3

1

03

1

03

ػویق

3

زضنس هَفقیت زض ؾبن

53

1
41

31

قبذم حل ٍ فهل
ثبظيبثي

13

21

31

اذتیبضي

03

3

3

خوغ آٍضي فؼب ًِ

23

21

31

خوغ آٍضي اخجبضي

3

03

13

هأذص 6ثبًک هطكعي ٍ هحبؾجبش ًَيؿٌسُ

زض ايي چبضچَة ،ثبًکّب قجل اظ ثکبضگیطي تدسيس ؾبذتبض هبلي ٍ قطكتي ثبيس اّساک ػولیبتي
هطتجظ ثب كبّف تؿْی ش هؼَ ذَز ضا تؼطيف كٌٌس ٍ زض ضاؾتبي تؼییي ايي اّساک ثبيس ظهبىثٌسي
هؼیٌي(تؼییي اٍلتیوبتَم يب ظهبى اًقضب) ثاطاي اًدابم فؼبلیاتّابي هؼایي خْات حال ٍ فهال ٍامّابي
ؾطضؾیس گصقتِ زضًظط ثگیطًس .تؼییي ظهبى اًقضب ثطاي هَاضز ظيط نَضش هيگیطز6


عجقِ ثٌسي ٍامّب ثِ ٍامّبي قبثل ثبظيبثي ٍ يب ضاُ حل اخجبضي.



تؼییي قبذمّبي تدسيس ؾبذتبض هبلي ٍ قطكتي ثطاي ٍامّبي قبثل ثبظيبثي.



ٍضٍز ثبًک ثطاي ػقس تَافق يب فؿد تدسيس ؾبذتبض.
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يک تَافقٌبهِ تدسيس ؾبذتبضي هَفق قبهل هَاضز ظيط اؾت6
 oيک تَافقٌبهِ تدسيس ؾبذتبض ثطاؾبؼ يک عطح تدسيس ؾابذتبض هابلي پصيطفتاِ قاسُ تَؾاظ
 oاگط قطو گیطًسُ توبم تؼْساش ذَز زض ظهیٌِ تدسياس ؾابذتبض ؾابظهبًي ضا هغابثق تَافقٌبهاِ
اًدبم زّس.
 oزض هَضز ٍامّبي اخجبضي كِ ثبيس اقساهبش قبًًَي نَضش پاصيطز (.اقاساهبش قضابيي ،تؿاَيِ
غیط هطتجظ ثب زؾتگبُ قضبيي ،فطٍـ اؾٌبز زضيبفتٌي ،ثِ اخطا گصاضزى ٍثیقِ ٍ ًظبيط آى).
ثطاؾبؼ اقساهبتي كِ تَؾظ  FINSACزض هَضز چْبض ثبًک نَضش پاصيطفت ،زض اياي هغبلؼاِ،

اضظيبثي كوي ضيؿک اػتجبضي ثطاؾبؼ ًظبم ثبًکي هًَتًِگطٍ زض ؾابن  2332ثاِ ناَضش ظياط اضاشاِ
قسُ اؾت.
هذٍل  7شاخص باسیابی ٍ حل ٍ فصل ٍام ّا

سز رسيذ گذشتِ

قبذم ثبظيبثي
ؾجس B

ؾجس C

ؾجس D

هقساض اٍلیِ

222343

313403

15453

هقساض اًتقبن ثِ ؾجس A

233013

53323

20513

ثبظيبثي

330353

05023

4543

تدسيس ؾبذتبض هبلي

32533

00353

33043

تدسيس ؾبذتبض قطكتي

23023

30023

0053

زضنس اًتقبن ثِ ؾجس E

33033

13420

1253

ثؼس اظ تدسيس ؾبذتبض هبلي

2343

5033

0053

تدسيس ؾبذتبض قطكتي

0123

0513

3233

قبذم حل ٍ فهل ٍام ّب
اًتقبن ثِ ؾجس D

31403

23333

01503

خوغ آٍضي اخجبضي

3

03013

25503

قکؿت زض تدسيس ؾبذتبض هبلي

30133

33313

0053

قکؿت زض تدسيس ؾبذتبض قطكتي

2223

2033

3133
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هأذص 6ثبًک هطكعي ٍ ًَيؿٌسُ

 7فزایٌذاهزایی طزح
ثؿتط قبًًَي اًدبم ايي پاطٍغُ اظ اّویات ظيابزي ثطذاَضزاض اؾات .قابًَى ،اضتجابط ثایي ثبًاک ٍ
قطوگیطًسُ ضا زض عَن اخطاي پطٍغُ تٌظین هيكٌس .ثب تَخاِ ثاِ ايٌکاِ تدسياس ؾابذتبضّبي هابلي ٍ
قطكتي ثِ نَضش اذتیبضي اًدبم هيقَزٍ ،ضغ قَاًیي هٌبؾت ٍ هغلَة اظ اّویت ظيبزي ثطذَضزاض
اؾت .هجٌبي قبًًَي ايي فطايٌس تدسيس ؾبذتبضي ثطاؾبؼ اناَن ٍ قاَاًیي ثبقاگبُ لٌاسى ٍ فسضاؾایَى
ثیيالوللي هترههبى ٍضقکؿتگي 1هيثبقس .هبّیت اذتیبضي ايي فطايٌس ثطاؾبؼ هصاكطاش ثیي ثبًک
ٍ ثسّکبضاى ثبًکي قبهل ثٌگبُّب ٍ افطاز حقیقي (ذبًَاضّبي ثطذَضزاض اظ ٍامّبي ضٌّي) ذَاّس ثَز.
ؾبذتبض ؾبظهبًسّي فطايٌس اخطايي قبهل اتب فکط ًظبضتي تحت ضّجطي ّیئت زاٍضي ثبًکّابي
هًَتًِگطٍ يب ثبًک هطكعي هًَتًِگطٍ هيثبقسٍ .ظبيف ايي هطكع ثِ نَضش ظيط تؼطيف هيقَز6


حوبيت فٌي ٍ تکٌیکي اظ اخطاي عطحّبي تدسيس ؾبذتبضي.



فطاّن كطزى ظهیٌِ ظم ثطاي حضَض افطاز هترهم ٍ حطفِاي زض ّیئت ضّجطي.



حوبيت حطفِاي ٍ قبًًَي اظ ثطگعاضي خلؿبش ثب ثبًکّبي ثعضگ.



فطاّن كطزى هَاضز قبًًَي اؾتبًساضز ثطاي اخطاي فطايٌس تدسيس ؾبذتبض.



اضاشِ اع ػبش ثِ ؾطهبيِگصاضاى ثبلقَُ خْت ضٍاى قسى خطيبى هٌبثغ.



ايدبز هطكع زازُ قَي زض ذهَل قطكتكٌٌسگبى زض فطايٌس تدسيس ؾبذتبض.



اضاشِ گعاضـ ؾب ًِ اظ ًتبيح عطح.
ّیئت يب قَضاي ضّجطي ثبيس زض هطكع ضّجطي ايدبز قَز ٍ تَؾظ اتحبزيِ ثبًکّبي هًَتاًِگاطٍ

يب ثبًک هطكعي هٌهَة هيقًَسٍ .ظیفِ قاَضاي ضّجاطي ،تهاوینگیاطي زض ذهاَل پاصيطـ ياب
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ػسمپصيطـ هسن تدسيس ؾبذتبض ثسّي ٍامّبي ٍيػُ هيثبقس .اگط ثیف اظ  31زضنس ثبًکّب ثب هاسن
تدسيس ؾبذتبض ثسّي ٍام ذبني هَافقت كٌٌسً ،یبظي ثِ هغطح كطزى آى زض خلؿاِ قاَضاي ضّجاطي
زض خلؿِ قَضاي ضّجطي ًیع هغطح گطزز .زض ايي هَاضز ،ثبًکّب اظ كویتِ ثبًکي ثطذَضزاض ّؿتٌس كِ
زض هَضز ّط هسن تدسيس ؾبذتبضي تهوینگیطي هيكٌٌس .ايي كویتِ ثبًکّبي ثاب ؾاْن ثاب اظ ًظابم
ثبًکي ضا ًوبيٌسگي هيكٌس .ثبًکّبي زيگط ثؿتِ ثِ قطايظ زض خلؿبش حبضط هيقًَس .ؾبذتبض هَضز
ًظط ثِ نَضش ظيط هيثبقس6
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 7رذٍر حکن هوٌَػيت (ػذم فؼاليت) هَقت

ًوبيس .زض عَن ايي زٍضُ ،توبم تؼْساش ثٌگبُ هؼلق هيگطزز ثِ ًحَي كِ اقساهبش اػ م ٍضقکؿتگي
اًدبم ًرَاّس قس ،ثبًک ٍثیقِّبي ثٌگبُ ضا ثِ اخطا ًرَاّس گصاقت ،زٍلت اظ ثٌگبُ هبلیابش ًرَاّاس
گطفت ٍ ؾبيط تؼْساش ثٌگبُ ًیع زض حبلت تؼلیق هيثبقس.
ثٌگبُّبيي كِ ثِ نَضش اذتیبضي ،فطايٌس تدسيس ؾبذتبض ضا هيپصيطًس ،ثبيس اظ ككاف ٍ ظطفیات
هٌبؾجي ثطذَضزاض ثبقٌس .ثيثجبتي اقتهابز هًَتاًِگاطٍ ،ثبًاکّاب ضا زض زضک ٍ فْان فؼبلیات تدابضي
ثٌگبُّب زچبض هكکل هيكٌس .هغبثق ثطذي گعاضـّب ،زض اثط ثحطاى هبلي ،ثٌگبُّب آؾایت فطاٍاًاي ضا
هتحول قسًس ٍ تؼدتآٍض ًرَاّس ثَز كِ ثٌگبُّب زض تكریم ٍ ضفغ هكک ش ثٌگبُّب ًبتَاى ثبقٌس.
تٌْب هؼیبض ٍ قبذم هٌبؾات زض اياي ظهیٌاٍِ ،امّابي هؼاَ ثابًکي هايثبقاس ٍ زض اياي ظهیٌاِ ،ثبياس
ثٌگبُّبيي كِ اظ ًظط ػولکطز هبليٍ ،ضؼیت هٌبؾجي ًساضًس ضا خْت اًدبم تدسيس ؾابذتبض هكارم
كطز كِ اًدبم ايي اهط ًیع اظ عطيق ؾبظهبى حؿبثطؾي حؿبةّبي هبلي يب ذَز ثبًکّب اًدبم هيقَز.
ً 6تيجِگيز

اقتهبز هًَتًِگطٍ ،اقتهبز كَچکي اؾات كاِ ثراف ػواسُ ناٌبيغ آى ضا ثٌگابُّابي كَچاک
تكکیل زازُ اؾت .تؼساز ذیلي كوي اظ نٌبيغ ،ثٌگبُّبي هتَؾظ ّؿتٌس ٍ تقطيجبً ّای ثٌگابُ ثعضگاي
ٍخَز ًساضز .ثِ زلیل ٍقَع ثحطاى هبلي ،اقتهابز هًَتاًِگاطٍ آؾایت ظيابزي ضا هتحوال گطزياس ٍ زض
هقبثل قَكي كِ ثبػث ايدبز ثيثجبتي ٍ افعايف ثسّي هبلي ثٌگبُّب گطزيس ،هقبٍهات چٌاساًي ًكابى
ًساز .ؾؤالي كِ زض ايٌدب هغطح هي قاَز اياي اؾات كاِ آياب ضاطٍضش زاضز كاِ زض كَتابُ هاسش ياب
ثلٌسهسش ٍاكٌف ًكبى زاز ٍ فطايٌس تدسيس ؾبذتبض ثسّي ثٌگبُّب ضا زض زٍ هطحلِ اخاطا كاطز .اظ ًظاط
هٌغقي ،زض نَضتي كِ ثب اخطاي ايي فطايٌس ،ظهبى ظيابزي اظ زؾات ثاطٍز ٍ ًتابيح حبنالِ ًیاع ًابچیع
ثبقس ،ضطٍضتي ثِ اخطاي ايي عطح ًويثبقس.
قبذم ثبظيبثي زض خسٍن ً 2كبى هيزّاس كاِ تدسياس ؾابذتبض ثاسّي زض ؾاجس ٍام  Dاظ ًتابيح
هٌبؾجي ثطذَضزاض ثَزُ اؾت .ثٌبثطايي ،حل ٍ فهل ثسّي زض اياي ؾاجس ٍام ثبياس ثاِ عاَض ّوعهابى زض
هَضز ؾجسّبي ٍام ً C ٍ Bیع ثکبض گطفتِ قَز .ثطاؾبؼ تحقیقبش تدطثي ،هيتَاى ًتیداِ گطفات كاِ
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زض نَضش تدسيس ؾبذتبض ثسّي ّواِ ؾاجسّبي ٍام ؾطضؾایس گصقاتِ هايتاَاى حتاي ًتابيح ثْتاطي
ثسؾتآٍضز .اخطاي عطح ثطاي حل ٍ فهل ؾجس ٍام ً Eیبظ ثِ تحقق پیفقططّبيي زاضز كِ ثطاؾبؼ
ذَز ضا اظ تطاظًبهِ ظيط ذظ ذَز ثِ تطاظ ًبهِ انلي اًتقبن زٌّس.
ػ ٍُ ثط تدسيس ؾبذتبض هبلي ٍ قطكتي ،تدسيس ؾبذتبض تدبضي ًیع اظ اّویت ظيابزي ثطذاَضزاض
اؾت .زض ايي ظهیٌِ ،اؾتطاتػي قطاضزاز كِ ثِ ٍؾیلِ تیییط ؾبذتبض هبلکیت قطكت ناَضش هايگیاطز،
هغطح هيقَز .ثطاؾبؼ ايي اؾتطاتػي ،ثرف ؾبلن قطكت خسا هيقَز ٍ تَؾاظ هاسيطيت قاطكت
ذطيسُ يب ثبظيبثي هيقَز.
ّی پطٍغُ هٌبؾجي تبكٌَى زض هًَتًِگطٍ ثطاي حل ٍ فهل هكاک ش ٍامّابي ؾطضؾایس گصقاتِ
تبكٌَى هغطح ًگطزيسُ اؾت .اگط چِ قَاًیي ثبًکي هًَتًِگاطٍ كاِ ز لات ثاط خواغ آٍضي ٍامّابي
غیطقبثلٍنَن زاضز ،زض زٍضاى اذیط ًَقتِ قسُ اؾتٍ ،لي اظ ضاؼفّابيي ًیاع ثطذاَضزاض اؾات .ثاِ
ػٌَاى هثبن ،قبًَى هطثَط ثِ ٍضقکؿتگي ثبًکّب ،ضاّکبض ؾبزُ ٍ هاؤثطي زض ًظاط ًگطفتاِ اؾات كاِ
ثطاؾبؼ آى ،ثبًکّب ثِ ؾطػت اظ عطيق ًظابم قضابيي ،عاطحّابي تدسياس ؾابذتبضي ذاَز (كاِ ثاِ
تهَيت اكثطيت ثبًکّب ضؾیسُ اؾت) ضا اخطا كٌٌس ٍ ايي هَضَع هيتَاًس ههَثِّابي ثبًاکّاب ضا
زچبض هكکل ًوبيس.
چبضچَة قبًًَي ٍ ًْابزي ظم خْات خواغآٍضي اخجابضي ٍ قابًًَي ٍامّاب ،تدسياس ؾابذتبض
ثسّيّب  ،تدسيس ؾبظهبًي قطكتّب ٍ خطيبى ًقسيٌگي ثٌگبُّب ثِ ٍؾیلِ هَاضز ظيط ايدبز هيگطزز6


ايدبز ظهیٌِ ّبي ظم خْت آغبظ ؾطيغ اهَض قضبيي هطثَعِ.



ان ح قَاًیي هبلیبتي خْت حصک هَاز ضساًگیعقي تَلیس ٍ هؼطفاي هكاَ ّابي هبلیابتي (قابيس
ثطاي هسش ظهبى هحسٍز) ثطاي حل ٍ فهل ٍامّبي هؼَ .



تؼییي هدوَػِاي اظ انَن كلي خْت ضاٌّوبيي ٍ ّسايت ػَاهل قطكت كٌٌسُ زض فطايٌاس حال ٍ
فهل ٍامّب هغبثق چبضچَة انَن لٌسى ٍ فسضاؾیَى ثیيالوللي هترههبى ٍضقکؿتگي.



ايدبز ًظبم كبضآهس خْت حل ٍ فهل ؾطيغ اذت فبش احتوبلي ثیي ثبًکّب ٍ ثسّکبضاى ثبًکي زض
فطايٌس حل ٍامّبي هؼَ .
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فلؿفِ ًظطي عطح اخطا قسُ زض پَزگَضيؿب ثطاؾبؼ ايي ًکتِ ثٌاب ًْابزُ قاسُ اؾات كاِ ثبياس ثاِ
ثٌگبُّبي هؿئَن فطنتي زازُ قَز تب اهَض هطثَط ثِ كؿات ٍ كابض ذاَز ضا ؾابهبى زازُ ٍ اظ خطيابى
هٌبفغ آى ثْطُهٌس ذَاٌّس گطزيس .ثبًکّب هيتَاًٌس ثرف ػواسُاي اظ ثاسّيّابي ذاَز ضا زضيبفات
كٌٌس ،زٍلت ثِ ٍاؾغِ ٍخَز ثٌگبُّبي ثب زضآهس ثبثجبش هيتَاًس زضآهس هبلیبتي ثیكتطي كؿت كٌس ٍ
ثبًکهطكعي اظ يک ًظبم هبلي ثبثجبش ثطذَضزاض ذَاّاس ثاَز كاِ زض اثاط آى ،ضيؿاک ؾیؿاتوبتیک
اقتهبز ًیع كبّف هييبثس ٍ ثٌگبُّب ًیع اظ ذغط ٍضقکؿتگي ضّبيي ذَاٌّس يبفت.
قبًَى ٍضقکؿتگي زض هَضز افطاز حقیقي ًیاع ثبياس انا ح گاطزز ٍ ثطاؾابؼ آى ،ثاِ اياي افاطاز
فطنتي زازُ قَز تب ثب تقَيت خطيبى زضآهسي ذَز ثتَاًٌس ثسّيّبي ذَز ضا پطزاذت كٌٌس .آهَظـ
افطاز حقیقي زض فطايٌس تدسيس ؾبذتبضي ثسّي ذَز اظ اّویت ذبني ثطذَضزاض اؾت.
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