
 

 
 

  

  "ها ها راهکاري نوین براي رفع مشکل مطالبات غیرجاري بانک شرکت دولتی مدیریت دارایی

  چکیده

از باشد. این مهم  هاي نظام بانکی کشور در حال حاضر، حجم نامتعارف مطالبات غیرجاري می ها و چالش گمان یکی  از آسیب بی

با توجه به  قطعاً چنین شرایطی ها را تضعیف نموده که را به همراه داشته است. از یک سو، ظرفیت اعتباري بانکبعات مخربی ت آثار و بعد دو

مدت تعیین شـده کشـور،    هاي نظام بانکی در تحقق اهداف و مقاصد بلند دن نظام تأمین مالی در کشور و تکالیف و مأموریتمحور بو  - بانک

ها را هم از حیث خرد و هم بـه لحـاظ    تواند وافی به مقصود و مطلوب تلقی گردد. از طرف دیگر، سالمت و ثبات و استحکام مالی بانک نمی

المللـی شایسـته    هـم از بعـد وجهـه بـین     ،نمایـد  ن پیآمد نیز هم به واسطه مالحظات نظارت بانکی موجه نمیپذیر ساخته که ای کالن آسیب

نماید که در چنـین شـرایطی، کاسـتن از میـزان      بسیار طبیعی میاي براي نظام پرداخت کشور خواهد بود.  و هم مخاطره باشد نمیکشورمان 

، خواست و مطالبه عمومی و به طور خاص مقامات و مسئوالن ارشد کشور باشد. بنـا بـه   مطالبات غیرجاري و معکوس نمودن روند و سیر آن

ها تالش شده ضمن عارضـه   جام رسیده و طی آننهاي بسیاري در این خصوص به ا مطالعات و بررسیطی سالیان اخیر همین ضرورت نیز، 

هایی که در این میان کمتر مورد توجه قـرار گرفتـه و    اما یکی از چارههایی براي رفع معضل ارایه گردد.  یابی موضوع، راهکار شناسی و ریشه

 در برخی کشورها با موفقیت از بوته آزمون برآمده، راهکاري مبتنی بر رهیافتی نهادگرا و تأسیس نهادي غالباً با مـدیریت و مالکیـت دولتـی   

باشـد. ایـن    مـی  AMCاختصـار  یا به  )ASSET MANAGEMENT COMPANY( "ها شرکت مدیریت دارایی"موسوم به 

اي از مطالبـات   تعبیري معطوف به درمان و نه پیشگیري است، لیکن در مـورد نظامـات بـانکی کـه بخـش قابـل مالحظـه       به روش گرچه 

 نمایـد.  ي میررسد، بسیار راهگشا و ضرو ها کمتر محتمل به نظر می الوصول قرار دارد و به عبارتی وصول آن غیرجاري آن در طبقه مشکوك

هـا بسـیار قابـل     الوصول از مجموع مطالبات غیرجاري بانک ها نشان از آن دارد که در کشورمان نیز سهم مطالبات مشکوك متأسفانه بررسی

شـود.    ي براي خرید دفعتاً واحده مطالبات غیرجاري نظـام بـانکی احسـاس مـی    وضعیت، خأل وجود نهاد گونه اینتوجه و عمده است. لذا در 

ها محدود بوده و پس از انجام مأموریتی کـه بـه آن    آن  دوره فعالیت شوند، ها با مالکیت دولتی تأسیس می  AMCاره شد، همانگونه که اش

هـاي   ها را به قیمتی کمتر از ارزش منـدرج در صـورت   الوصول بانک مطالبات مشکوك و نهایتاً این که گردند احاله شده، فاقد موضوعیت می

  رسانند.   یداري و متعاقباً اقدامات الزم براي وصولشان را به انجام میها خر شده آن مالی حسابرسی

مـرتبط بـا    ها و سایر مختصات و مباحـث پیرامـونی   با عنایت به جدید بودن موضوع، در این گفتار تالش شده ابتدا سابقه، ویژگی

بیـین و تشـریح گـردد و در ادامـه الزامـات و      ت هـاي غیرجـاري   ها و همچنین تشکیل شرکت دولتی مدیریت دارایی مطالبات غیرجاي بانک

              هاي فراروي تأسیس چنین نهادي در کشورمان مورد توجه و تأمل قرار گیرد.   نیازها و چالش پیش


