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مقدمه
با توجه به چالشها و مشکالت مؤسسات اعتباری غیر بانکی در نظام پولی و بانکی کشور و نیز دغدغههای مقام ناظر پولی
و بانکی در خصوص انضباط و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ،ضروری بود در یک فضای کارشناسی از زوایای مختلف
اهم اقدامات انجامشده و در دست انجام بانک مرکزی در این رابطه ،عملکرد و تجربه مؤسسات اعتباری غیر بانکی موجود
و نیز تبدیل به بانک شده و همچنین دیدگاههای کارشناسی در خصوص موضوع ارائه و بررسی شود .پژوهشکده پولی و
بانکی بر پایه این نیاز و با توجه به حمایت بانک مرکزی و نیز استقبال مؤسسات اعتباری غیربانکی ،با هدف دستیابی به
اهدافی چون بررسی جایگاه مؤسسات اعتباری غیربانکی در بازار پولی و اعتباری کشور ،شناسایی ساختار مناسب نظارت
بر مؤسسات اعتباری غیربانکی ،ارتقای کارایی و رقابتپذیری در نظام پولی و بانکی کشور با درنظرگرفتن نقش مؤسسات
اعتباری غیربانکی ،معرفی دیدگاههای مختلف در زمینه ادغام مؤسسات اعتباری غیربانکی ،ارزیابی ساختار دو الیهای نظام
اعتباری کشور(شامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) ،واکاوی ساختار نظارتی و ارتقای کارایی نظام پولی ،همایش
یک روزه چالشهای مؤسسات اعتباری غیر بانکی ،فرصتها و الزامات را در تاریخ  16اسفند  1391در سالن همایشهای
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران در قالب محورهای ذیل برگزار نمود:
نقش مؤسسات اعتباری غیربانکی در نظام تأمین مالی کشور
مدلها و راهکارهای نظارت بر مؤسسات اعتباری غیربانکی
استانداردهای حسابرسی در مؤسسات اعتباری غیربانکی
حوزه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی از نظر بخشهای اقتصادی و مقیاس جغرافیایی
اندازه مناسب مؤسسات اعتباری غیربانکی
شاخصهای سالمت مالی در مؤسسات اعتباری غیربانکی
بوکار مؤسسات اعتباری غیربانکی
مدلهای کس 
چالشهای تبدیل وضعیت مؤسسات اعتباری غیربانکی
تعامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در نظام پولی و اعتباری کشور
سهم مؤسسات اعتباری غیربانکی از بازار پول و اعتبار کشور
بازار هدف مؤسسات اعتباری غیربانکی
در این همایش 3 ،سخنرانی کلیدی 3 ،عنوان سخنرانی در قالب انتقال تجربه مؤسسات اعتباری تبدیل شده به بانک4 ،
عنوان گزارش مدیریتی مؤسسات اعتباری  7 ،مقاله تخصصی و یک میزگرد برگزار گردید .امور علمی و اجرایی این همایش
در قالب یک کمیته علمی و یک کمیته اجرایی سازماندهی شد.
اعضای کمیته علمی همایش

دکتر فرهاد نیلی (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی)
دکتر کامران ندری (معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی)
دکتر علی حسن زاده (معاون اداری و مالی پژوهشکده پولی و بانکی)
دکتر مهشید شاهچرا (عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
دکتر جهانگیر بیابانی (مدیرگروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی)
دکتر مهرداد سپهوند (مشاور رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی)
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اعضای کمیته اجرایی همایش

دکتر فرهاد نیلی (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی)
دکتر کامران ندری (معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی)
دکتر علی حسن زاده (معاون اداری و مالی پژوهشکده پولی و بانکی)
دکتر علی ارشدی (مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی)
دکتر مهشید شاهچرا (عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
مهندس پیمان راحمی (مدیر انفورماتیک پژوهشکده پولی و بانکی)
هستی ربیعی (مدیر امور آموزش و همایشهای پژوهشکده پولی و بانکی)
رضا پروهان (مدیر امور مالی پژوهشکده پولی و بانکی)
مجيد صوفي (مشاور اداري معاونت اداري و مالي)
روناک فرضی (مدیر انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی)
این همایش با حمایت مالی مؤسسات مالی و اعتباری میزان ،ریحانه گستر مشیز ،عسکریه ،کارسازان آینده  ،کوثر و فردوسی
برگزار گردید .در این گزارش سعی گردیده است اهم مباحث مطرحشده در همایش جهت استفاده کارشناسان ،مدیران و
عالقمندان به موضوع ارائه گردد.
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سخنرانیهای کلیدی
گزارش دبیر همایش
دکتر فرهاد نیلی
امروزه مؤسسات مالی غیربانکی ( )Non-bank Financial Institutionsجزء الینفک
ساختار مالی اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا هستند .جالب اینجاست که این
مؤسسات در نظامهای مالی بانکمحور و نیز بازارمحور ،سریعتر از بانکها در حال
رشدند .در منطقه یورو با یکی از پیچیدهترین و رقابتیترین نظامهای مالی که خاستگاه
قدیمیترین بانکهای دنیا نیز میباشد ،طی  12سال منتهی به پایان سال ،2011
دارایی بانکها و سایر نهادهای پولی با رشد متوسط ساالنه  5/9درصد به بیش از 38
تریلیون یورو رسید؛ در حالی که در همین مدت دارایی سایر واسطهگران مالی (شامل صندوقهای سرمایهگذاری ،تعاونیهای
اعتباری ،کارگزاران و شرکتهای مالی) ،با متوسط رشد ساالنه  9/6درصد ،به  15/3تریلیون یورو رسید .این رشد اعجاب
برانگیز نشان میدهد که حتی در منطقه یورو ،بانکها به تنهایی پاسخگوی انتظارات مشتریان نیستند و مؤسسات مالی غیر
بانکی به عنوان مکمل بانکها ،ایفای نقش میکنند.
نکته ظریف در اینجا آن است که طبق مبانی نظری و فنی ،مؤسسات مالی غیر بانکی ( )NBFIsنهادهای مالیای هستند
که مجوز فعالیت بانکی نداشته و نمیتوانند از عموم سپرده دریافت کنند .افتتاح حساب بانکی و سپردهپذیری از عموم ،که
به ایجاد پول اعتباری میانجامد ،مرز بانک و غیربانک را تعریف میکند .لذا طبق مبانی حرفهای بانکداری ،هر نهادی که از
عموم سپرده میپذیرد کار بانکی انجام میدهد ولو آنکه روی کاغذ مجوز فعالیت بانکی نداشته باشد .سپردهپذیری از عموم،
در هر شکل به خلق پول میانجامد که میزان آن را سپرده قانونی تودیع شده توسط نهادهای سپرده پذیر تعیین میکند.
در این میان ،امکان افتتاح حساب جاری ،که به نظر میرسد تنها در کشور ما مرز بانک و سایر مؤسسات اعتباری را تعیین
میکند ،تفاوتی در کارکرد ایجاد نمیکند.
در خصوص نقش و جایگاه مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور بایستی به نکاتی چند اشاره نمود:
 .1تنها در صورتی کفه منافع اجتماعی حضور این مؤسسات از هزینه مخاطراتی که ممکن است بپذیرند و بیافرینند
سنگینتر میشود که نظارتپذیری آنها تضمین شده باشد .تودیع سرمایه کافی به عنوان حفاظ عدم سرایت ریسک
تسهیالت به سپردهگذار ،یکی از سازوکارهای الزم برای کنترل مخاطرات ناشی از فعالیت نهادهایی است که بنا به سرشت
ممکن است از بانکها ریسکپذیرتر باشند.
 .2تودیع سرمایه حفاظتی مصوب شورای پول و اعتبار ،گام اول مؤسسات برای اثبات نظارتپذیری آنها میباشد .بدیهی
است سهام دارانی که به هر دلیل از برداشتن این نخستین گام ناتوان باشند ،چارهای جز شراکت با سهامداران سایر مؤسسات
و ادغام ندارند .اما در این خصوص شایسته است توجه نهاد نظارتی به این نکته جلب شود که ادغام موفق مؤسسات اعتباری
نیازمند یک چارچوب نظری و عملی حقوقی و مالی است که در آن ،رابطه سهامداران با هم تعریف شده؛ نحوه ادغام
صورتهای مالی مؤسسات با توجه به فرایند پیچیده قیمتگذاری تسهیالت با ریسک متفاوت مشخص شده؛ و باالخره ،نحوه
ایفای تعهدات مؤسسات قدیم در مؤسسه جدید تصریح شده باشد.
 .3حجم باالی سپردههای مؤسسات موجود از یک سو و عدم گزارش منظم و مستمر ترازنامه و صورتهای مالی آنها از سوی
دیگر ،آمارهای پولی کشور را دچار کمشماری کرده است .از سوی دیگر عدم تودیع سپرده قانونی توسط شماری از مؤسسات
سپرده پذیر موجود ،اثربخشی سیاستهای پولی بانک مرکزی را تقلیل داده است .لذا اکیدا ً توصیه میشود مؤسسات اعتباری
غیر بانکی ،عالوه بر تمکین نسبت به الزامات نظارتی ،در گزارش ادواری و به هنگام اقالم اصلی ترازنامه و تودیع سپرده قانونی،
به الزامات تمکین به سیاستگذاری پولی در کشور توجه کنند.
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 .4الزم است بانک مرکزی الگوی نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی را تعریف و اعالم کند .به نظر میرسد شورای
پول و اعتبار قب ً
ال در تصریح تفاوت قابل مالحظه بین حداقل سرمایه بانکها و مؤسسات غیربانکی ،نظر خود مبنی بر لزوم
نظارت سبکتر بر این مؤسسات را اعالم کرده است.
 .5مؤسسات اعتباری غیربانکی برخالف بانکها ،دسترسی به وجوه بانک مرکزی ندارند .در نظام پرداختها نیز اغلب
مؤسسات اعتباری غیربانکی دسترسی مستقیم به نظام تسویه نداشته و نمیتوانند بدون واسطه بانکها در نظام پرداخت
عضویت داشته باشند .آنها همچنین از تور امنیتی بیمهسپردهها بیبهرهاند .درمقابل در ازای عدم بهرهمندی از این خدمات،
مقامات نظارتی محدودیتهای کنترلی کمتری نسبت به بانکها برای آنها قرار میدهند که همین موضوع در عین مفیدبودن،
فعالیتهای آنها را مخاطرهآمیزتر میکند.
بوکار خود را تدوین و اعالم کنند.
 .6توصیه میشود مؤسسات اعتباری غیربانکی ،در اولین فرصت ،مدل کس 
 .7به نظر میرسد تشکل صنفی مؤسسات اعتباری غیربانکی که میتوان همایش امروز را نقطه شروع آن تلقی کرد ،گام
مثبتی در راستای کسب و ایجاد فرصت مناسبات و پیوندهای کاری میان این مؤسسات برقرار میکند.

سخنرانی معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ابراهیم درویشی
در بسياري از کشورهاي جهان ،مؤسسات اعتباري غيربانکي در کنار سيستم بانکي نقش مهمي در تأمين مالي بهويژه
اعتبارات خرد ايفا ميکنند .مؤسسات پولي غيربانکي در کشورهاي توسعهيافته حداقل  5درصد منابع سپردهاي بازار پول را
در اختيار دارند .در کشورهاي در حال توسعه نيز مؤسسات اعتباري غيربانکي سهم قابل توجهي در تأمين مالي خرد دارند.
براي مثال در بنگالدش  7ميليون فقره وام توسط اين مؤسسات پرداخت شده در حالي که تعداد وامهاي پرداختي توسط
سيستم بانکي  4/4ميليون فقره بوده است .در ایران به لحاظ فراوانی اینگونه مؤسسات میتوان بر اساس آخرین آمارهای
موجود جدول ذیل را ارائه نمود.
فراوانی مؤسسات پولی غیربانکی
تعداد دارای مجوز

تعداد فاقد مجوز

نوع مؤسسه

1

( 7در شرف تأسیس)

تعاونی اعتبار

821

ـ

صندوق قرضالحسنه

24

( 2880برآوردی)

صرافی

652

ـ

لیزینگ

36

( 270برآوردی)

1534

ـ

مؤسسه مالی و اعتباری

جمع

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران .بهمن 1391

اهم اقدامات انجامشده در بانک مرکزی

4

تغيير ساختار بخش نظارت بانک مرکزی به منظور نظارت مؤثر و اثربخش
اعطاي مجوز فعاليت به  884شرکت تعاوني اعتبار صنفي و کارگري
ايجاد سامانههاي نرمافزاري بانک اطالعاتي و نظارتي سنا ،شفق و سامانه نظارت بر شرکتهاي تعاوني اعتبار کارمندي
ساماندهی بیش از  120شرکت تعاونی اعتبار غیرمجاز (آزاد) در قالب  2بانک و  5مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس
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ردیابی وجوه واریزی بهعنوان سرمایه هیأت مؤسس مؤسسات مالی و اعتباری در شرف تأسیس
تقلیل مؤسسات 14گانه به  7بانک و مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس
اخذ مبلغ بیش از  20,000ميليارد ريال از مؤسسات در شرف تأسیس بهعنوان سرمايه و سپرده قانوني
تجمیع مؤسسات صالحین و آتی با بانک لغو مجوز شده تات ب ه عنوان بانک آینده
ساماندهی مؤسسه مالی و اعتباری قوامین به بانک قوامین (پس از ادغام تعدادی از تعاونیهای اعتبار غیرمجاز از جمله
تعاونی اعتبار ایرانیان)
ساماندهی صندوق جوانان خیر توسط مؤسسه مالی و اعتباری کوثر
پیگیری و ایجاد شرایط مناسب جهت تجمیع مؤسسات اعتباری میزان ،مشیز و ریحانه گستر ،کارسازان آینده و پیشنهاد
تشکیل یک مؤسسه اعتباري به شورای پول و اعتبار
اقدامات در دست انجام بانک مرکزی

پیگیری و تجمیع دیگر مؤسسات باقیمانده در اسرع وقت
ادغام مؤسسه افضل توس ،فردوسي و فرشتگان به دلیل عدم کفایت سرمایه الزم
تمرکز حسابها و عملیات مؤسسات در شرف تأسیس در یک بانک بهمنظور کنترل بهتر و مؤثر
بازرسی کامل از مؤسسات در شرف تأسیس

پیشنهادها
تأسیس یک بانک قرضالحسنه جهت تجمیع صندوقهای قرضالحسنه چند شعبهای
اخذ مجوز فعالیت کلیه فروشندگان سکه طال از بانک مرکزی
واگذاری بازرسی و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه تک شعبهای که صرفاً فعالیت قرضالحسنه دارند به سازمان
اقتصاد اسالمی
تشکیل دادسرا و بازپرسی ویژه مؤسسات مالی و اعتباری در قوه قضاییه

سخنرانی مدیر عامل بانک کارآفرین
دکتر ولی اله سیف
یکی از مهمترین لوازم یک سیاست پولی مؤثر ،اطالعات دقيق و به روز از انواع فعالیتهاي بانكي و
اعتباري است .راجع به مؤسسات غیربانکی اطالعات بسیار محدودی وجود دارد و اطالعات موجود
نیز غیر قابل اعتماد می باشد .در حال حاضر ،ساختار نظام بانكي متشكل از  3بانك تجاري دولتي،
 5بانك تخصصي دولتي 2 ،بانك قرضالحسنه  23 ،بانك تجاري خصوصي ،حدود  6000صندوق
ي اعتبار و  14مؤسسه مالي و اعتباري غيربانكي است .وضعیت بانکهای
قرضالحسنه 884 ،تعاون 
دولتی و غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزي تا حد قابل قبول شفاف و روشن است .مشكل ،صندوقهای قرضالحسنه،
تعاونیهای اعتبار و آن گروه از مؤسسات اعتباری غیربانکی است که هیچ آمار رسمی و مستندی از تعداد ،نحوه و حجم
فعالیت آنها در اختیار نیست.
صندوقهای قرضالحسنه
در خرداد ماه  ،1390حدود  6000صندوق قرضالحسنه در كشور فعاليت داشتهاند که بخش عمدهاي از آنها را صندوقهاي
مسجدي ،خانوادگي ،محلهاي و صنفي تشكيل ميدهند .در اين ميان  17صندوق قرضالحسنه داراي مجوز (به مدت اعتبار
يك سال) از بانك مركزي ميباشند كه  11صندوق در سال  1389و  6صندوق در سال  1390مجوز فعاليت دريافت كردهاند.
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تعاونیهای اعتبار

در سال  ،1390ساماندهي  1700تعاوني اعتبار به اتمام رسيد كه از اين تعداد حدود  1500تعاوني اعتبار صنفي و 200
تعاوني اعتبار آزاد بوده است .در پايان سال  ،1390سپردههاي جذبشده توسط اين تعاونيها و صندوقهاي قرضالحسنه
در حدود  600هزار میلیارد ريال برآورد شده است .بنا بر اظهار وزیر تعاون در خرداد  300 ،1390هزار میلیارد ریال سپرده
در اختیار تعاونیهای اعتباری آزاد بوده است .بنابراین از  600هزار میلیارد ریال مربوط به پایان سال  ،1390حدود 300
هزار میلیارد ريال نقدينگي تحت اختيار تعاونيهاي اعتبار و  300هزار میلیارد ريال نزد صندوقهاي قرضالحسنه قرار دارد.
همچنین طبق آمار منتشره بانك مركزي ،مانده سپردههاي ريالي و ارزي بانكها و مؤسسات اعتباري در اسفند ماه
1389معادل  3187/7هزار میلیارد ريال بوده است .مقایسه رقم  600هزار میلیارد ریال مذکور با این رقم نشان میدهد
که بالغ بر  19درصد سپردههای سیستم بانکی در اختیار تعاونیها و صندوقهای قرضالحسنه است .از دیگر سو بر اساس
آمار ارائهشده از سوی رئیس کل بانک مرکزی ،سپردههای در اختیار تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرضالحسنه بالغ
بر  850هزار میلیارد ريال می باشد که با احتساب این رقم ميتوان گفت معادل  27درصد سپردههای سیستم بانکی در
اختيار تعاونيهاي اعتبار و صندوقهاي قرضالحسنه بوده است .از تجميع حدود  70تعاوني اعتبار ،تعداد  14مؤسسه مالی
اعتباری تحت عنوان در شرف تأسیس ،ادامه فعالیت خواهند داد و بانک مرکزی با استقرار ناظر مقیم بر عملکر د آنان نظارت
خواهد کرد.
مقایسه عملکرد

در جدول زیر ،ميزان سپردهها و تسهيالت  9مؤسسه مالي در پايان بهمن ماه  1388به ترتيب معادل  428و  326هزار
میلیارد ريال میباشد .در همين مدت ،ميزان سپرده و تسهيالت كل سيستم بانكي به ترتيب معادل  2093/6و 2082/4
هزار میلیارد ريال بوده است .به بيان ديگر ،نسبت سپرده و تسهيالت  9مؤسسه مذكور به كل سيستم بانكي به ترتيب معادل
 20و  16درصد ميباشد.

مؤسسه
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وابسته به

مقادير (ميليارد ريال)
منابع

مصارف

تعداد شعب

مهر

بنياد تعاون بسيج

85000

57000

700

قوامين

بنياد تعاون ناجا

82000

68000

ـ

ميزان

پرسنل دادگستري استان خراسان

60000

58000

105

ثامناالئمه

بنياد تعاون سپاه

57000

44000

520

انصار

بنياد تعاون سپاه

48000

44000

600

كارسازان آينده

بخش خصوصي

40000

18000

120

عسكريه

بخش خصوصي

20000

13000

120

مشيز

بخش خصوصي استان كرمان

20000

14000

65

موليالموحدين

بخش خصوصي استان خراسان

16000

10000

220

جمع

***

428000

326000

2450
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به منظور داشتن یک تصویرکلی ،اطالعات موجود از حیث مانده منابع و اعتبارات مؤسسات بانکی و غیربانکی برای سه دوره
در جدول زیر ارائه گردیده است.
مانده (هزار میلیارد ریال)
شهریور

بهمن

شهریور

1388

1388

1389

سهم
از کل
(در صد)

سپردههای بخش غیردولتی
دولتی

غیردولتی

بانکهای تجاری دولتی

1262/0

1342/7

614/9

20/2

بانکهای تخصصی و بانک قرضالحسنه مهر

252/4

270/1

314/2

10/3

بانکهای تجاری خصوصی

457/9

480/8

460

15/1

ـ

ـ

600

19/7

278/5

428

ـ

ـ

ـ

ـ

1055

34/6

تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرضالحسنه
 9مؤسسه مالی و اعتباری

تازه خصوصیشده صادرات ،تجارت ،رفاه و ملت
اعتبارات بخش غیردولتی
دولتی

غیردولتی

بانکهای تجاری دولتی

1165/2

1221/7

567/9

23/4

بانکهای تخصصی و بانک قرضالحسنه مهر

424/5

472/6

662

27/3

بانکهای تجاری خصوصی

364/8

388

234

9/6

تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرضالحسنه

ـ

ـ

ـ

ـ

 9مؤسسه مالی و اعتباری

ـ

326

ـ

ـ

ـ

ـ

955/3

39/4

تازه خصوصیشده صادرات ،تجارت ،رفاه و ملت

بر اساس اطالعات موجود مشاهده میگردد که سهم مؤسسات اعتباری غیربانکی از حیث سپردههای سیستم بانکی کشور
بسیار قابل توجه میباشد و بنابراین الزم است همواره در خصوص فعالیت این مؤسسات از جنبههای مختلف بررسی و
نظارت الزم صورت گیرد.
نتیجهگیری

رقابت نابرابر و ناسالم مؤسسات مالی با بانکها و احتمال جذب سپردهها با نرخ سود نزدیکتر به نرخ تورم؛ در شرایطی
که بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم بیش از  30درصد میباشد و انتظار افزایش تورم در ماههای آتی وجود دارد ،جذب
سپرد ه با حداکثر نرخ سود مجاز به معنی نرخ سود منفی میباشد.
الزم است بانک مرکزی نیز در سیاست نرخ سود تجدید نظر نماید؛ به نحوی که ارزش سپردههای کوچک کاهش نیابد و
در عوض ،گیرندگان تسهیالت منتفع نشوند.
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لزوم تجدید ساختار و ادغام با یکدیگر و تشکیل یک یا چند بانک جدید یا ادغام با بانکهای موجود
به منظور توسعه نظام بانکی کشور و برونرفت از شرایط کنونی ،ادغام بانکها با یکدیگر یا تصاحب مؤسسات مالی و
اعتباری فعال و غیرمجاز توسط بانکها ،راهکارهای مناسبی هستند که میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
ضرورت اجتنابناپذیر قرارگرفتن زیر چتر مقرراتی و نظارتی
با توجه به تعداد قابل توجه بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه غیرمجاز
فعال در کشور ،به نظر میرسد که این تعداد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری برای حجم فعالیت اقتصاد ایران زیاد است.
اهمیت موضوع فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات انضباطی به میزانی است که باعث تشکیل کمیته بازل و تأکید
روزافزون آن بر مقررات احتیاطی بانکها شده است.
برای معنی پیداکردن نظارت ،باید آمار عملکرد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به طور منظم در اختیار بانک مرکزی
قرار بگیرد .در حال حاضر ،دو مشکل اساسی وجود دارد :نخست ،عدم اطمینان از صحت آمار عملکرد موجود ،و دوم ،عدم
در اختیار داشتن آمار عملکرد و حتی حجم فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز .این دو مشکل آنقدر بزرگ هستند
که بتوانند منجر به اخالل در سیاستگذاری و به تبع آن ،تأثیر منفی در سیاست پولی شوند.
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یکی از مطالب بسیار مفید و قابل استفاده در این همایش ،ارائه تجربه مؤسسات اعتباری غیربانکی تبدیلشده
به بانک میباشد .در این بخش این بانکها گزارشی خالصه ولی جامع از اهم اقدامات انجامشده و مسیر طی شده در
راستای تبدیلشدن خود به بانک ارائه نمودند .از نکات قابل توجه در گزارشهای ارائه شده میتوان به شاخصهای
عملکرد ارائهشده پیش و پس از بانک شدن اشاره نمود به گونهای که عموما این شاخصها برای کلیه موسسات
تبدیل به بانکشده بهبود یافته است .در ادامه خالصه گزارشهای ارائهشده به تفصیل ارائه گردیده است.

تجربه تبدیل مؤسسات به بانک
فرایند تبدیل صندوق قرضالحسنه انصارالمجاهدین به
بانک انصار
دکتر آیتاله ابراهیمی
مدیر عامل بانک انصار

بانک انصار با نام اولیه صندوق پسانداز و قرضالحسنه انصارالمجاهدین ،اولین شعبه خود را با وجوه متبرکه اهدایی حضرت
امام خمینی(ره) به مبلغ  10ميليون ریال در سال  1367در سالروز میالد با سعادت پیامبر اکرم (ص) با نام شعبه شهید
رجایی در میدان بهارستان تهران افتتاح نمود .صندوق پسانداز و قرضالحسنه انصارالمجاهدین در سال  1370با کسب
مجوز از مراجع قانونی با شماره  6577در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و با ارائه خدمات در سطح کشور بر تعداد شعب
ل به مؤسسه مالی و اعتباری
خود افزود و در خردادماه سال  1384با اخذ موافقت اصولی از بانک مرکزی ،مسیر حرکت تبدی 
انصار را طی نمود .با توجه به ظرفیتهای باالی صندوق و وجود زیرساختهای بانکی که طی سالهای متمادی ایجاد گردیده
بود ،پس از پیگیریهای الزم و انجام مراحل قانونی در سال  1389صندوق مزبور با کسب مجوز از بانک مرکزی مستقیماً از
صندوق قرضالحسنه به بانک انصار ارتقا یافت.
فرایند تبدیل صندوق قرضالحسنه انصارالمجاهدین به مؤسسه

صندوق قرضالحسنه انصارالمجاهدين قبل از تصويب قانون بازار غیرمتشکل پولی به علت وجود ظرفیتهای قانونی اساسنامه
خود ،بخش عمدهای ازفعالیتهای یک مؤسسه مالی و اعتباری را انجام میداد تا اينكه در سال  1383و بر اساس الزامات
قانونی ،مقررگردید اقدامات الزم در جهت تبدیل صندوق به یکی از عناوین قانونی مندرج در قانون از جمله صندوق
قرضالحسنه ،مؤسس ه اعتباری غیربانکی یا بانک به عمل آید.
پس از موافقت مراجع مربوط و انجام بازرسی گسترده در جهت استخراج عدم انطباق فعالیتهای صندوق با ضوابط بانکی
از سوي بانك مركزی ،در سال  1384مجوز تطبیق صندوق برای تبدیل به مؤسسه اعتباری غیربانکی صادر شد .پس از
انجام فعالیتهای صندوق در جهت رفع عدم انطباقها و گزارش نتایج به بانک مرکزی و بازرسیهای مجدد ،در اوايل سال
 1387موافقت اصولی مشروط بانک مرکزی برای تبدیل صندوق انصار به مؤسسه اعتباری انصار صادر شد .تعهدات و شروط
مطرحشده در موافقت اصولی تبدیل مؤسسه مالی و اعتباری به شرح ذيل است:
.1
.2
.3
.4
.5

برگزاری جلسات کارشناسی و هماهنگی با ادارات مختلف بانک مرکزی
ارائه گزارشهای موردی حسب درخواست بانک مرکزی
همراهی با بانک مرکزی در جهت اجرای سیاستهای بانک مرکزی
ایجاد کمیته راهبری تدابیر بانک مرکزی متشکل از مدیران ارشد مؤسسه
انجام اقدامات الزم جهت تطبیق با الزامات ابالغی بانک مرکزی
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 .6تنظیم اساسنامه منطبق با اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار به گونهای که نکات الزم الرعایه و الحاقیهها
رعایت گردد.
 .7احراز صالحیت مدیران مؤسسه شامل مدیرعامل ،قائم مقام و اعضای هیأت مدیره
 .8تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز و پذیرهنویسی
 .9رعایت نسبت کفایت سرمایه در حد حداقل  8درصد
 .10رعایت میزان اموال منقول با توجه به تبصره  34قانون پولی و بانکی کشور
 .11تودیع بخشی از سرمایه پیشنهادی نزد بانک مرکزی طی سه ماه از صدور مجوز
 .12طراحی سیستمهای رایانهای مالی و گزارشگری منطبق با سیستمهای مورد تأیید بانک مرکزی
 .13محدودیت در تبلیغات و اطالعرسانی و جذب سپرده
تبدیل صندوق پسانداز و قرضالحسنه انصارالمجاهدین به بانک

ظرفیتهای موجود درصندوق پسانداز و قرضالحسنه انصارالمجاهدین در ارائه خدمات بانکداری و سیاستهای بانک
مرکزی در جهت تمایل به توسعه بانکهای خصوصی ،مسئولین صندوق را بیش از پیش جهت تبدیل صندوق قرضالحسنه
به بانک ترغیب کرد.
برخی از نسبتها و شاخصهای مهم مؤسسه انصار در پایان آخرین سال فعالیت ()1388
کفایت سرمایه

عنوان نسبت/شاخص

مقدار (درصد)
1/9

نسبت دارایی ثابت به سرمایه پایه

422

بازده سرمایه

4/8

قیمت تمامشده پول

17/6

پس از موافقت ضمنی بانک مرکزی با تأسیس بانک انصار در اوایل سال  ،1388هیأت مؤسس بانک نسبت به تهیه برنامههای
عملیاتی و چهارچوب راهبردی ایجاد بانک اقدام نمود .در این راستا طرح اساسنامه بانک نیز به بانک مرکزی تقدیم شد.
پس از تصویب اساسنامه در شورای پول و اعتبار ،هماهنگی الزم با بانک مرکزی به مدت  3ماه ادامه یافت و در نهایت ،در
تاریخ  1388/10/2نامه موافقت اصولی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خطاب به هیأت مؤسس و سازمان بورس و اداره
ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری صادر گردید.
تهیه اطالعات تکمیلی مورد نیاز سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به سرعت با بهکارگیری
کارشناسان فنی انجام و پس از هماهنگی با اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس پذیرهنویسی عمومی بانک انصار از تاریخ
 1388/12/15تا  1388/12/24با موفقیت انجام شد.
بانک انصار در  1389/3/8با شماره  374528در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسید و شخصیت حقوقی
آن شکل گرفت و با اخذ مجوز فعالیت طی نامه شماره  59204تاریخ  1389/3/20بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به
عنوان یازدهمین بانک خصوصی کشور فعالیت خود را آغاز نمود.
گامهای اخذ مجوز تبدیل مؤسسه مالی و اعتباری انصار به بانک
 .1ارائه طرح عملیاتی ایجاد بانک انصار به بانک مرکزی
 .2ایجاد زیرساختهای الزم ،اعتمادسازی و اجرای منویات بانک مرکزی
 .3تصویب اساسنامه بانک در شورای پول و اعتبار
 .4انجام پذیرهنویسی و فروش سهام
 .5ایجاد شرکت سهامی عام بانک انصار
10
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 .6احراز صالحیت مدیران
 .7محاسبه ارزش خالص حقوق صاحبان سهام بخش قابل انتقال مؤسسه
 .8انجام تبلیغات و اطالعرسانی محیطی
 .9استقرار سامانه بانکداري متمرکز و آمادهسازی آن برای بانک
 .10تفکیک صندوق قرضالحسنه
 .11اخذ مجوز فعالیت و راهاندازی بانک انصار
مشکالت و موانع در فرایند تبدیل صندوق به بانک

در فرایند تبدیل صندوق انصار به بانک موانع زیادی به صورت داخلی و خارجی وجود داشت که بر تبدیل و فعالیت بانک
تأثیر اساسی میگذاشتند .تعدادی از این موانع به شرح ذیل است:
 .1جهت تغییر و انحالل مؤسسات در قانون تجارت به وضوح قوانینی بیان شده است ،ولي درباره تبدیل و تطبیق مؤسسات
در برخی انطباقها هیچگونه مسیر مشخصی در نظر گرفته نشده است.
 .2نبود ضوابط الزم در جهت اعطاي مهلت به مؤسسات برای انطباق شاخصها با مقررات پولی و بانکی (مانند تعدیل امالک،
نسبت کفایت سرمایه ،نسبت سرمایهگذاریها و )...
 .3مشکالت ناشی از هماهنگی سیستمهای بانک با شبکه بانکی و بانک مرکزی
 .4مشکالت ناشی از نگرش کارکنان صندوق انصار در تبدیل شدن صندوق به بانک
 .5مشکالت ناشی از پاسخگویی به سهامداران از جهت بازده بانک تازه تأسیس
اقدامات انجام شده حین و پس از اخذ مجوز بانک انصار

 .1انتقال حسابها
تهیه دستورالعمل تبدیل صندوق به بانک
ارزیابی داراییهای منقول و غیرمنقول و سایرداراییهای صندوق
صدور اسناد انتقال بخش عمدهای از داراییها و بدهیهای صندوق به بانک انصار
 .2فناوری اطالعات و ارتباطات
تجهیز سایت مرکزی بانک به سرورهای مجهز
تجهیز کلیه شعبه به خطوط داده و خطوط پشتيباني
متمرکزسازی کلیه اطالعات بانک و حذف پایگاههای اطالعات توزیعشده
فراهمآوردن ساختارهای الزم جهت پیوستن به شبکه تبادل اطالعات بینبانکی (شتاب) و انجام آزمون شبکه شتاب با
همکاری بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک
اصالح و تکمیل اطالعات مشتریان ،سپردهها و تسهیالت
تبدیل اطالعات از سیستم قدیم به سیستم یکپارچه
شناسایی و رفع مغایرت بین اطالعات سیستم قدیم و سیستم یکپارچه
استقرار کامل سامانه بانکداري متمرکز در کلیه شعب بانک و تمامی زیرسیستمهای بانکی
 .3اصالح شاخصها
اصالح شاخصهای سرمایه (نرخ کفایت سرمایه ،سرمایهگذاریهای مستقیم ،بازده حقوق صاحبان سهام و )...
اصالح شاخصهای سودآوری (بازده سرمایه ،بازده درآمد و بازده دارایی)
تعیین تکلیف امالک مازاد و تکمیلی جهت اصالح نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام
مدیریت قیمت تمامشده پول و نرخ هزینههای سربار
اصالح نرخ ذخیرهگیری مطالبات مشکوکالوصول بر اساس آییننامه ابالغی بانک مرکزی
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روند تغيير برخي شاخصهاي مهم در مؤسسه انصار (درصد)
شاخص

.4

.5

.6

.7

12

1387

بازده دارايي

0/4

1388
0/1

1389
1/4

1390
2/24

بازده سرمايه

10

4/8

34/6

38/56

بازده درآمد

3/6

0/8

13/64

15/38

زيرساختهاي گزارشگیري
اصالح ساختار دفتر کل بانک بر اساس ابالغیه بانک مرکزی
برگزاری جلسات متعدد با ادارات بانک مرکزی جهت تدوین گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی
آمادهسازی اطالعات مشتریان و تسهیالت جهت تولید گزارشهای بانک مرکزی (اخذ شماره پیگیری برای بیش از یک
میلیون پرونده تسهیالت)
ذخیرهگیری مطالبات مشکوکالوصول بر اساس آییننامه ابالغی بانک مرکزی
طراحی و پیادهسازی نرمافزارهای داشبورد جهت تسریع در تهیه گزارشهای درخواستی بانک مرکزی
ارائه گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی (گزارشهای مالی ،تسهیالت و اعتبارات و )28/x
بررسی مستمر گزارشهای ارسالی به بانک مرکزی جهت تطبیق با آییننامهها و ابالغیههای بانک مرکزی
نيروي انساني
برگزاری بیش از یک میلیون نفر ساعت دورههای آموزشی توانمندسازی
بهکارگیری مشاورین متخصص و همکاران بانکی در تهیه و تدوین دستورالعملها و بخشنامهها و راهاندازی امور بینالملل
و انتقال تجارب به کارکنان
بهبود حقوق و مزایای کارکنان و مدیران بانک
اصالح دستورالعمل پرداخت کارانه و تعیین اولویت پرداخت کارانه بر اساس سود خالص شعب
تبليغات و اطالعرساني
اطالعرسانی جهت خرید اولیه سهام بانک جهت تشکیل هیأت مؤسس
برگزاری مجمع عمومی هیأت مؤسس
اطالعرسانی جهت پذیره نویسی سهام بانک
برگزاری مجمع عمومی بانک و تعیین هیأت مدیره بانک
اطالع رسانی در خصوص تبدیل مؤسسه انصار به بانک انصار
باز معرفی بانک و برند سازی
معرفی خدمات و امکانات بانک
ساختار و روشها
تغییر و اصالح ساختار مؤسسه متناسب با نیازهای بانک
ایجاد واحدهای ستادی و صف در حوزه بانکداری (اداره کل بینالملل ،شعب ارزی و )...
اصالح و تطبیق کلیه دستورالعملها و بخشنامهها با آییننامهها و بخشنامههای بانک مرکزی
اصالح فرمها و قراردادها ،چاپ و توزیع آن در کلیه شعب
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مقايسه شاخصهاي مختلف قبل و بعد از تبديلشدن به بانک در مؤسسه انصار
تعداد سرپرستيها

سال 88

آخرين وضعيت

شاخص

31

31

تعداد شعب و باجه مستقل

596

679

4584

5118

492

951

994

50436

596

679

663

900

تعداد نيروي انساني
تعداد دستگاههاي خودپرداز
تعداد پايانههاي فروش
تعداد شعب آنالين
خطوط مخابراتي

آخرين وضعيت برخي از شاخصها در بانک انصار
شاخص

سال 88

قیمت تمامشده پول ()1390

 15/9درصد

نسبت مطالبات معوق ()1391

 4درصد

رشد منابع ()1391
تعداد سهامداران (بهمن )91

 33/2درصد
94516

تعداد مشتریان

8267188

تعداد سپردهگذاران

9631181

تعداد كارتهاي صادره

4837412

درصد پوشش گزارش 28.1

 99درصد

درصد پوشش گزارش 28.3

 100درصد
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روند تبدیل مؤسسه اعتباری سینا به بانک سینا

1

دکترعبدالناصر همتی
مدیر عامل بانک سینا

طی دودهه گذشته (قبل از سال  )87مؤسسات مالی و اعتباری فراوانی در زمینه ارائه خدمات پولی و مالی فعالیت داشتهاند
که از بین آنها تنها مؤسسات اعتباری غیربانکی سامان اقتصاد ،کارآفرین ،سینا و توسعه ،مجوزهای الزم را جهت فعالیت
رسمی در بازار پول کشور از بانک مرکزی ج.ا.ا اخذ کردهاند که تمام این مؤسسات غیربانکی در سال ( 1387بهجز موسسه
توسعه) توانستهاند با تطبیق شرایط فعالیت خود در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و ضوابط بانک مرکزی ،از وضعیت
مؤسسه اعتباری غیربانکی به بانک غیردولتی تبدیل شوند.
عدم رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا .توسط برخی از مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهای مالی در کشور
(پرداخت نرخ سود باالتر به سپردهها ،اعطای تسهیالت با نرخ باالتر و  )...میتواند موجب آشفتگی در بازار پول کشور و ضرر
و زیان رقبا گردد .لذا به علت اثرات عميق و گسترده فعاليت مؤسسات مالي بر اقتصاد کشورها ،قوانين مربوط به تأسيس،
اداره و نظارت بر آنها میبایست بسيار سختگيرانه تدوين و اجرا گردد .در ادامه اهم مسائل مرتبط با ساماندهی مؤسسات
در قالب جدول ذکر گردید ه است.
ساماندهی مؤسسات اعتباری غیربانکی ـ فرصتها ،تهدیدها و الزامات
فرصتها (ناشی از بهبود و ساماندهی وضعیت مؤسسات مالی
در کشور)
افزایش کارایی سیاستهای پولی
ثبات و رشد توسعه اقتصادی کشور (از طریق کنترل تورم،
نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی)
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی و مالی
اعتماد عمومی جامعه به نهادهای پولی و مالی در کشور
تخصیص بهینه منابع به بخشهای مختلف اقتصادی
ایجاد رقابت سالم در بازار پول کشور
شفافیت در عملکرد مؤسسات مالی و پولی و ارائه اطالعات آن
به مقامات ناظر

 .1تنوع در ارائه محصوالت بانکی
 .2امکان گسترش فعالیتها در بازار
 .3افزایش سپردههای مشتریان ـ استفاده از سپردههای قرضالحسنه
جاری
 .4ریسک پایین داراییهای مالی و نظارت مستمر بر آنها
 .5سبد درآمدی پایدار و کمریسک
 .6استفاده از ارزش افزوده ناشی از تبادل اطالعات و همکاری با سایر
بانکها
 .7انجام عملیات ارزی و بینالملل
 .8امکان پذیرش در بازار بورس
 .9امکان پذیرش از طرف مؤسسات بینالمللی (مؤسسات رتبهبندی
و )...

تهدیدها (ناشی از عدم بهبود و ساماندهی وضعیت مؤسسات
مالی در کشور)

نقاط ضعف (عدم دریافت مجوز قطعی فعالیت برای مؤسسات
مالی)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.1
.2
.3
.4
.5
.6

14

نقاط قوت (مزایای دریافت مجوز فعالیت برای مؤسسه اعتباری
غیربانکی و یا تبدیل به بانک)

بینظمی در بازار پولی و مالی
ایجاد زمینه پولشویی و فساد مالی
عدم ارائه آمار و اطالعات عملکرد مؤسسات مالی بدون مجوز
به مقام ناظر
عدم نظارت مؤثر و مستمر بر فعالیتهای مؤسسات مالی
عدم کنترل دقیق نقدینگی کشور
افزایش ریسکهای مترتب با سیستم پولی و بانکی کشور

 .1خطر ادغام یا تعطیلی مؤسسات مالی توسط بانک مرکزی
 .2ازدستدادن مزیتهای رقابتی در ارائه محصوالت بانکی در بازار
پول
الزامات (بعد از اخذ مجوز و ساماندهی مؤسسات مالی در کشور)
 .1تأمین کفایت سرمایه
 .2تغییر مالکیت حقوقی
 .3تأیید صالحیت تخصصی مدیران
 .4تطبیق عملکرد با ضوابط بانک مرکزی (رعایت نسبتهای مالی و )...

 .1این گزارش توسط آقای مهرزاد ذاکری ،رئیس اداره آمار و برنامهریزی بانک سینا ارائه شد.
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اهم اقدامات موثردر روند تبديل مؤسسه اعتباري غیربانکی سينا به بانك سينا

 .1تغيير نام مؤسسه اعتباري بنياد به مؤسسه اعتباري سينا
 .2افزايش سرمايه از  70ميليارد ريال به  500ميليارد ريال و سپس  1500ميليارد ريال در تاريخ  86/3/23و مجددا ً افزايش
سرمايه از  1500میلیارد ریال به  2000ميليارد ريال جهت تأمين حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانك خصوصي.
 .3ورود به بورس اوراق بهادار تهران و عرضه اوليه  %10سهام مؤسسه اعتباري سينا.
 .4اخذ مجوز قطعي فعاليت مؤسسه اعتباري غیربانکی سينا از بانك مركزي.
 .5اجراي بانكداري متمركز و پيادهسازي آن در سطح کلیه شعب از تيرماه سال  86و اتمام آن در آذر ماه .87
 .6اجراي پروژه بهسازي ساختار نيروي انساني از لحاظ كمي و كيفي از سال .86
 .7تدوين نهايي ساختار سازماني بانك سينا و تصويب آن توسط هيأت مديره.
 .8تیپسازی شعب مطابق استاندارد یک شعبه بانکی.
 .9تدوين برنامه عملياتي ( )Business planبانك جهت ارائه به بانك مركزي ج.ا.ا.
 .10تدوين اساسنامه جديد بانك جهت ارائه به بانك مركزي ج.ا.ا.
 .11توديع كامل سپرده قانوني به بانك مركزي ج.ا.ا.
 .12تغییر فصلهای تراز دفتر کل و حسابهای بانک مطابق سرفصلهای تعیینشده بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .13اجراي كامل ضوابط و مقررات حاكم بر بازار پول (مصوبات شوراي پول و قانون پولي و بانكي كشور ،بانك مركزي و )...
در تمامي سطوح بانك در راستاي جذب سپرده و اعطاي تسهيالت و ساير فعاليتهاي پولي و بانكي.
 .14اخذ موافقت بانك مركزي با تبديل مؤسسه اعتباري غیربانکی سينا به بانك سينا.
 .15صدور پروانه نهایی فعاليت بانك سينا.
در ادامه به برخی از ویژگیهای مهم مؤسسات و به تبع آن ،دالیل اخذ مجوز فعالیت بانکی برای مؤسسه اعتباری غیربانکی
سینا و الزامات آن پرداخته میشود.
جذب سپرده قرضالحسنه جاری

بانک سینا از سال  88و بعد از اخذ مجوز فعالیت بانکی نسبت به افزایش سپردههای جاری خود اقدام نمود و روند ترکیب
منابع خود را از گرانقیمت به ارزانقیمت سوق داد.

روند مانده سپرده قرضالحسنه جاری اشخاص در بانک سینا طی 1383ـ 1390

توضیح :مانده حساب جاری در سالهای قبل از  1387مربوط به حساب حواله بوده است.
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رعایت نسبت تسهیالت به حساب سرمایه

یکی از الزامات مؤسسات اعتباری ،رعایت نسبت مانده تسهیالت اعطایی به حساب سرمایه میباشد که طبق مقررات بانک
مرکزی ج.ا.ا .این نسبت نباید از  15تجاوز نماید .نسبت مانده تسهیالت اعطایی به حساب سرمایه در بانک سینا ،قبل از
اخذ مجوز فعالیت مؤسسه (قبل از سال  )86از بانک مرکزی ج.ا.ا ،.بیش از  15بوده که برای اخذ مجوز فعالیت ،مؤسسه این
نسبت را با افزایش سرمایه خود از  500میلیارد ریال به  1500میلیارد ریال بهبود و به کمتر از  10برابر کاهش داده است.
تودیع سپرده قانونی

مؤسسه اعتباری غیربانکی سینا علیرغم دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی ج.ا.ا( .قبل از سال  ،)86از سال  80مبلغی را
به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع نموده است .لیکن تا قبل از سال  86بدون درنظرگرفتن نوع سپردهها تحت
عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع نموده ،اما بعد از اخذ مجوز بانکی ،سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی
بر اساس نسبت و نوع سپردههای مشتریان تعیین و به طور کامل پرداخت گردید.
روند سپرده قانونی تودیعشده بانک سینا نزد بانک مرکزی طی ( 1390 - 1383میلیارد ریال)

ورود به بورس

با تصویب در مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام ،باید مقدمات الزم جهت عرضه سهام مؤسسه اعتباری غیربانکی
سینا به عموم فراهم میگردید .سناریوی اول ،پذیرهنویسی سهام آن با قیمت پایه ( 1,000ریال) در یک بانک و سناریوی
دوم ورود به بورس اوراق بهادار و عرضه در بازار سهام با قیمتهای رقابتی بود که مستلزم رعایت مقررات و تشریفات خاصی
میباشد .یکی از مهمترین شرایط پذیرش در بورس برای مؤسسات اعتباری و بانکها ،اخذ تأییدیه از بانک مرکزی ج.ا.ا.
است .با تامین تمام شرایط مورد نظر سازمان بورس ،در تاریخ  19شهریور  1386و نیز تأیید نماد سینا (پس از تغییر نام به
مؤسسه مالی و اعتباری سینا) این مؤسسه به عنوان 439امین شرکت پذیرفته شد .سهام این مؤسسه در اولین روز معامله،
به قیمت هر سهم  1,212ریال معامله گردید.
سرمایه ثبتشده

طبق بند  1ماده  10دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ،از جمله شرايط خاص پذيرش سهام
عادی در تابلوی فرعی بازار اول ،داشتن حداقل سرمایه ثبتشده  500میلیارد ریال است.
16
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سرمایه پرداختشده بانک سینا (میلیارد ریال)

سرمایه مؤسسه اعتباری غیربانکی سینا تا سال  1384تنها  70میلیارد ریال بود که پس از آن جهت گسترش فعالیتهای
خود ،بهبود نسبتهای مالی ،کاهش ریسک و تأمین حداقل سرمایه برای ورود به بورس ،با استفاده از آورده نقدی صاحبان
سهام ،مطالبات حال شده و سود انباشته ،افزایشی  600درصدی را تجربه نمود .سپس در راستای تأمین حداقل سرمایه
بانکی در سالهای  1389 ،1388و  1390با روشهای مختلف از جمله آورده نقدی ،مطالبات و تجدید ارزیابی داراییهای
ثابت اقدام به افزایش سرمایه نمود .در سال  91نیز سرمایه بانک به  6,000میلیارد ریال افزایش یافت.
نسبت سرمایه به دارایی

در بند  3ماده  10دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ،نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها،
باید حداقل  20درصد باشد .لیکن در راستای کاهش ریسک و تأمین نظر بانک مرکزی ج.ا.ا و بورس طبق نمودار ذیل این
نسبت در بانک سینا بهبود چشمگیری یافت.

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها ( درصد)

مهمترین نسبت در رابطه با ریسک هر واحد مالی (خصوصاً بانکها) نسبت کفایت سرمایه است که وضعیت بانک سینا
طی سالیان گذشته در این شاخص مطلوب بوده است.
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نسبت کفایت سرمایه ( درصد)

طبق بخشنامه بانک مرکزی ،نسبت کفایت سرمایه میبایست حداقل  %8باشد که نمودار باال نشاندهنده رعایت کامل این
بخشنامه و ریسک پایین این بانک میباشد.
سودآوری

هر شرکت برای پذیرفتهشدن در بازار اصلی بورس باید در دو دوره مالی منتهی به پذیرش ،سودآور بوده و همچنین
چشمانداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد .مؤسسه اعتباری غیربانکی سینا
طی مدت فعالیت خود خصوصاً در دهه  80کام ً
ال سودآور بوده و برنامه مدونی جهت گسترش فعالیتهای خود و افزایش
توان رقابتی خود ارائه نموده است .نمودارهای ذیل روند تغییرات سود خالص و سود هر سهم آن طی سالهای  1383تا
 1390را نشان میدهد.
سود ویژه هر سهم ( )EPSبانک سینا طی سالهای  1383الی (1390ریال)

سود خالص پس از کسر مالیات (میلیارد ریال)

18
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جدول شاخصهاي عملکردی بانک سينا در سال ( 87قبل از بانکشدن) و بعد از بانکشدن (از سال  88تا )90
شرح

1390

1388

1389

1387

سودآوري (مبالغ به ریال ،نسبتها و نرخ رشدها به درصد)
رشد درآمدها (درصد)

30

34

19

23

رشد سود خالص (درصد)

39

69

43

65

2/87

2/82

2/19

1/9

نسبت سود خالص به متوسط حقوق صاحبان سهام( )EOR( ،درصد)

26

32

26

22

سود واقعي هر سهم (( ،)SPEريال)

411

394

350

245

سود نقدي هر سهم (( ،)SPDريال)

345

333/33

270

210

نسبت سود خالص به متوسط مجموع دارایيها( )AOR( ،درصد)

کارائي عمليات (مبالغ به ميليون ريال ،نسبتها به درصد)
نسبت مانده تسهيالت (اصل) به مانده کل سپردهها (درصد)

81

86

83

79

نسبت مانده تسهيالت (اصل) به مجموع دارایيها (درصد)

68

75

70

70

سرانه (متوسط) مانده سپردههاي هر شعبه در بانک (ميليون ريال)

182549

136132

107478

94،832

سرانه (متوسط) مانده تسهيالت اعطايي (اصل) هرشعبه در بانک (ميليون ريال)

151597

115،435

9887

70،030

17

18

18

18

1/97

1/85

1/87

1/8

83

85

90

89

نسبت مجموع درآمدها به متوسط دارایيها (درصد)
نسبت هزينه اداره عمليات بانک به متوسط دارایيها (درصد)
نسبت درآمد تسهيالت به مجموع درآمدها (درصد)
ريسک عمليات (درصد)
نسبت کفايت سرمايه (درصد)

15/5

12

11/2

12/8

توسعه فعاليتها
رشد سپردهها (درصد)

34

38

22

13

رشد مانده اصل تسهيالت اعطايي (درصد)

25

44

28

31

تعداد شعب (شعبه)

268

268

262

253

تعداد کارکنان (نفر)

2374

2,179

2,067

1,998

نسبتهاي اهرمي (درصد)
نسبت کل بدهيها به کل دارایيها (درصد)

88

91

92

92

کارایي و بهرهوري نيروي انساني (ميليون ريال)
سرانه مجموع درآمدها

4353

3,595

2803

2,451

سرانه مجموع مانده سپردهها

21495

16996

13593

12,073

سرانه مجموع دارایيها

25177

19,703

15737

13,416

سرانه مجموع مانده اصل تسهيالت

17851

14,409

11015

8,915
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نتیجهگیری

بهرغم اينكه مؤسسات اعتباري غیربانکی در كنار بانكها مشغول به فعاليت ميباشند ،ولي هيچگاه نتوانستهاند نقش اصلي
و مؤثر خود را در اقتصاد ايفا نمايند .عوامل كليدي اين عدم موفقيت ،نابرابري بين بانكها (دولتي و خصوصي) و مؤسسات
اعتباري غیربانکی در ارائه خدمات و وجود انحصار و موانع قانوني متعدد فراروي آنها ميباشد.
نكته مهم ديگر ،فعاليت بخشي از مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه در محدوده خارج از ضوابط اعالمشده
بانك مركزي است .به نظر ميرسد يكي از داليل وجود مؤسسات و صندوقهاي بدون مجوز بانك مركزي در كشور ،كه طي
ساليان گذشته در سراسر كشور شكل گرفتهاند ،سختبودن اخذ مجوز و سختگيري غيرضروري و مقامات مسئول پولي و
بانكي بوده است .با اينكه خيلي از مؤسسات فعال در كشور اصرار بر تحت نظارت بانك مركزي قرار گرفتن دارند ،ولي بانك
مركزي به علت انتخاب روش سنتي سختگير در اعطاي مجوز اوليه ،عم ً
ال در مقابل كار انجامشده قرار گرفته و نظارت
كارآمد بعد از تأسيس را نيز از دست داده است.
پیشنهادهای ذیل جهت توسعه و رونق بازارهای مالی و در نتیجه تکامل نظام پولی کشور ارائه میشود:
 .1ايجاد و بهبود فرآیند قانون متشكل پولي ،خاص مؤسسات اعتباري غیربانکی جهت ساماندهی و انسجام بخشيدن به
عملكرد آنها در كشور.
 .2حذف انحصار و رفع موانع قانوني در تأسيس و گسترش مؤسسات اعتباري غیر بانکی و ساير نهادهاي مالي جهت ايجاد
فضاي رقابتي سالم بين بانكها و مؤسسات.
 .3نظارت و كنترل مستمر بر عملكرد مؤسسات اعتباري غیربانکی و شفافسازي وظايف و عملکرد آنها.
 .4طراحي چارچوب مناسب براي فعاليت و رقابت منصفانه بين بانكها و مؤسسات اعتباري غیربانکی.
 .5با توجه به تحوالت اقتصادی و صنعت بانکداری کشور پیشنهاد میشود در ساختار مالکیت حقوقی بانکها از  %10فعلی
(برای اشخاص حقوقی) تجدید نظر شود.
 .6به منظور ایجاد رقابت و افزایش کارایی در بازار پول ،نرخ خدمات و محصوالت بانکی (از جمله نرخ سود سپردهها،
تسهیالت و  )...مطابق شرایط بازار رقابتی تعیین شود.
 .7تجدید نظر در مقررات تعهدات کالن ،ذینفع واحد و اشخاص مرتبط.
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الگوی مفهومی تبدیل وضعیت ساختاری مؤسسات مالی
(مطالعه موردی بانک قوامین)

احمد رضا خطیبی
مدیرعامل بانک قوامین
1

مقدمه
مؤسسه مالی بنگاه تجاری است که داراییهای اصلی آن داراییهای مالی یا تعهداتی نظیر اوراق سهام ،اوراق قرضه و وامها
است .به طور کلی این مؤسسات چهار وظیفه اصلی را در اقتصاد یک کشور بر عهده دارند:
 .1فراهمسازی سیستم پرداختها در اقتصاد
 .2تجهیز منابع مالی در قالب جذب سپردهها ،انتشار اوراق مالی و سایر انواع بدهی
 .3تخصیص منابع در قالب انواع داراییهای اعتباری
 .4مدیریت انواع ریسکها از طریق ساختن پرتفویی از انواع دارایی و بدهی و مدیریت ریسکهای مرتبط با آن
با توجه به چشمانداز طراحیشده برای بيشتر مؤسسات مالی به منظور تبدیلشدن به بانک و نیز ازدیاد تقاضاهای موجود از
طرف این مؤسسات به بانک مرکزی جهت تغییر ماهیت به بانک ،ارائه چارچوبی به منظور چگونگی تبدیل آنها به بانک الزم
به نظر می رسد .الگویی که بتواند زیربنای سیستمها و ساختارهای اصلی یک بانک را به تصویر بکشد و الگوی راهنمایی برای
هر مؤسسه مالی باشد تا بر اساس آن بتواند مهمترین اقدامات موردنیاز خود را برنامهریزی و طراحی کند.
مدل ارائه شده در اینجا برگرفته از تجربه تبدیل مؤسسه مالی و اعتباری قوامین به بانک است که طی دو سال اخیر
برنامهریزی و اجرا شده است .در واقع این موضوع به عنوان مطالعه موردی مبنای تحلیل قرار گرفته است و ساختار
تعمیمیافتهای از دل این تجربه استخراج و ارائه شده است.
قوامین به عنوان یک مؤسسه اعتباری در ابتدا ،فعالیت خود را با عنوان صندوق قرضالحسنه قوامین در سال  1379آغاز
نمود و سپس در راستای برقراری نظم پولی و مالی در کشور ،در آذرماه سال 83پس از رعایت الزامات بانک مرکزی شامل:
 .1تطبیق دستورالعملها و بخشنامههای مؤسسه با مقررات بانک مرکزی
 .2اصالح موارد اعمالی از سوی بازرسین بانک مرکزی
 .3ساماندهی مؤسسات قرضالحسنه ورشکسته اصفهان (جی و آل طه)
موفق به دریافت موافقت اصولی از بانک مرکزی برای تبدیل به مؤسسه مالی و اعتباری گردید .از سال  1368مؤسسه مالی و
اعتباری قوامین تصمیم گرفت جهت ایفای نقش فعال در بازار پولی کشور و ارائه خدمات متنوع و مطلوبتر به هموطنان و
خصوصاً جامعه هدف به شبکه بانکی کشور ورود نماید .در تاریخ  1389/12/7مجوز اولیه بانک و در تاریخ  91/07/12مجوز
نهایی بانک از بانک مرکزی دریافت شد.
الگوی مفهومی تبدیل وضعیت

نمودار صفحه بعد ،بخشهای اصلی الگوی مفهومی مورد نظر را در یک قالب کلی نشان میدهد .در رابطه با اين الگو الزم
است نکات ذيل مد نظر قرار گيرد:
 .1این الگو بر اساس تجربه بانک قوامین طراحیشده و در طراحی آن سعی شده توانایی پوشش تمامی جنبههای کاری
یک بانک و مؤسسه مالی را دارا باشد .در عین حال این الگو قابلیت ارتقا و توسعه اجزا و همچنین بهکارگیری و توسعه را در
هر مؤسسه مالی دیگر نیز داراست.
 .2مدل فوق در شش حوزه )1 :راهبرد )2 ،نظارت بانکی )3 ،مطالعات و طراحی )4 ،نظام اجرا )5 ،خرده سیستمها و  )6فضای
بیرونی طراحیشده است.
 .1این مقاله توسط علی ابدالی معاون طرح و برنامه بانک قوامین ارائه شد.
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 .3از نظر اجرایی حوزههای  4 ،3و  5همزمان میتوانند اجرایی شوند و ضرورت سلسله مراتبی وجود ندارد.
 .4این مدل صرفاً برای تبدیل مؤسسه مالی و اعتباری به بانک نیست و میتواند برای تبدیل هر شکل از مؤسسه مالی
(صندوق ،تعاونی و  )...به بانک به کار رود.

فضای نظارت بانکی

بررسی تجربه تبدیل مؤسسه مالی و اعتباری قوامین به بانک قوامین

در این بخش ،تجربه و اقدامات مؤسسه مالی و اعتباری قوامین در راستای تبدیل وضعیت به بانک قوامین در قالب الگوی
مفهومی مذکور به تصویر کشیده میشود .در طراحی الگوی مفهومی تالش شده است برای تأمین جامعیت الگو ،تمام
اقدامات الزم در نظر گرفته شوند ولي در عمل ممکن است در هر حوزه برخی امور از اولویت باالتری برخوردار باشند یا
اینکه برخی امور را بتوان تا مدتی به تعویق انداخت .لذا اقداماتی که در ادامه تشریح میشوند ،ضروریترین اقدامات است
که تاکنون انجام شده و بانک قوامین فهرست بلندی از اقدامات دیگر نیز در دست دارد که در مراحل مطالعه یا طراحی و
یا برنامهریزی برای اجرا هستند.
 .1حوزه راهبردی
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در سال  1387اولیا و صاحبان مؤسسه بنا به شرایط محیط داخلی و خارجی ،چشمانداز جدیدی را برای مؤسسه قوامین
ترسیم نمودند ،چشماندازی که طبق آن باید قوامین به یک بانک برتر در کشور تبدیل شود و این امر مستلزم همتی فراگیر
و بلند بود .در این راستا ابتدا راهبردها تعریف شدند و قوامین به منظور افزایش توان و ظرفیت خود و امکان نقشآفرینی
در توسعه اقتصادی کشور و ارائه خدمات مطلوبتر و متنوعتر به مشتریان ،خاصه جامعه هدف ،راهبردهای جدیدی را در
سال  88طراحی کرد.
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در ادامه باید تغییری در اساسنامه ایجاد میشد ،باید حاکمیت شرکتی مطابق قوانین و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا .پیریزی
میشد و برای انجام اين امور یک برنامه حسابشده و الگوي اجرایی الزم بود تا بر اساس آن حرکت شود .طبق برنامه
اقدامات ذيل صورت گرفت:
 .1راهبردهای جدید با رویکرد بانکی طراحی شد.
 .2اساسنامه بانک قوامین به ثبت رسید.
 .3حاکمیت شرکتی تغییر پیدا کرد و کلیه سهام که از ابتدا همگی در دست ناجا بود با برگزاری جلسات جدی و چالشی
با مقامات بانک مرکزی خصوصاً اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی ،طبق مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق
بهادار واگذار و یا پذیرهنویسی عام شد و قوامین به شرکت سهامی عام تبدیل شد.
 .4موافقت اصولی بانک مرکزی برای تأسیس بانک قوامین اخذ شد.
 .2حوزه نظارت بانکی

مقامات نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی برای شروع به فعالیت بانک قوامین و اخذ مجوز قطعی فعالیت ،انجام الزامات و
تعهداتی را به عنوان پیششرط اعالم کردند و مؤسسه به ناچار باید آنها را انجام میداد لذا:
 .1دستورالعملها و بخشنامههای خود را با قوانین و مقررات بانک مرکزی از خرد تا کالن تطبیق داد.
 .2ساختار مالی و سرمایهای خود را متناسب با استانداردها و نسبتهای بانک مرکزی اصالح و بهبود بخشید.
 .3با توجه به الزام بانک مرکزی مبنی بر پذیرش تعهدات تعاونی بحرانزده اعتماد ایرانیان ،بانک قوامین این کار را بهعنوان
مسئولیت اجتماعی خود تقبل نمود و با توجه به کارنامه خوبی که در ساماندهی مؤسسات ورشکسته آلطه و جی اصفهان
در سال  84داشت با موفقیت توانست این مهم را به سرانجام برساند.
 3حوزه مطالعات و طراحی

جهت ایجاد تمهیدات اولیه برای ورود به عرصه بانکداری ،بانک قوامین در سه حوزه اصلی اقدام به مطالعه و طراحی نمود.

3ـ .1تغییرات ساختاری و سازمانی مبتنی بر راهبردهای جدید
با توجه به استراتژی سازمانی و نیز بهبود ساختار و تشکیالت بانک مراتب ذیل به ترتیب اولویت ،در دستور کار قرار گرفت:
 .1طراحی مجدد ساختار سازمانی بانک برای رفع مشکالت موجود در زمینه تأمین و جذب منابع ،تخصیص منابع،
فعالیتهای مرتبط با سرمایهگذاری و نظایر آن
 .2تفویض اختیارات بیشتر به مدیریت شعب استانها در حوزههای مختلف همچون تجهیز و تخصیص منابع
 .3ایجاد کمیتههای تخصصی بیشتر در سرپرستی استانها جهت بهبود تصمیمگیری و عملکرد مطابق با استانداردهای
بانک مرکزیج.ا.ا.
 .4اصالح ساختار مالی و سرمایهای بانک
3ـ .2طراحی و بازنگری نظام فناوری اطالعات

در این راستا بانک قوامین با توجه به ضرورت پیادهسازی یک سامانه بانکداری متمرکز ،بررسیهای کارشناسی و مطالعاتی
خود را در داخل و خارج کشور آغاز نمود و نهایتاً پس از بررسی انواع سامانههای بانکداری متمرکز در سال  ،87سامانه
 ICBA1محصول شرکت اینفوپرو مالزی را انتخاب نمود و تا سال  89تحلیل شکاف و پیادهسازی آن انجام و از ابتدای سال
 90سیستم به بهرهبرداری رسید.
در تیرماه  1391کلیه شعب بانک قوامین به این سامانه مجهز گردید به نحوی که در حال حاضر خدمات برخط و متمرکز
در کلیه شعب به مشتریان ارائه میگردد .این سامانه که در رتبهبندی جهانی سامانههاي بانکداري متمرکز شاخص دنیا رتبه
 56را دارد ،قابلیتهای درخور توجهی دارد که اهم آن به این شرح است:
1. Integrated Computerized Bank Account
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 .1ماژوالر بودن سیستم که به بانک امکان میدهد بر اساس نیاز از ماژولهای اضافه در فرایند توسعه بهرهمند شود.
 .2سیستم دارای ویژگیهای مبتني بر بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف میباشد.
ت بانکی امکانپذیر است.
 .3مدیریت چند ارزی در تمامی انواع حساب مشتریان و سایر عملیا 
3ـ .3طراحی و بازنگری نظام مدیریت منابع انسانی

پس از مطالعات صورتگرفته جهت برطرفنمودن نقاط ضعف در نیروی انسانی تمهیداتی به شرح ذیل اندیشیده شد:
 .1بازبینی فرآیندهای جذب و استخدام و ارزیابی عملکرد کارکنان و سیستم پاداش و تنبیه بانک
 .2طراحی برنامه جامع آموزشی بانک شامل طراحی سیستم نیازسنجی آموزشی ،روشهای نوین تدریس ،طراحی فرمهای
ارزیابی اثربخشی دورهها
 .3برگزاری دورههای آموزشی متناسب سطوح مختلف سازمانی جهت افزایش مهارتهای فنی ،انسانی و ادراکی مدیران

 .4حوزه نظام اجرا

بعد از طراحی زیرساختها در مرحله مطالعات و طراحی ،بانک قوامین روش پیادهسازی مرحلهای را برای اجرای ساختار
جدید سازمانی و همچنین سیستم جدید فناوری اطالعات برگزید .در این روش مراحل اجرا ،زمانبندی و اولویتبندی گردید
و پس از اجرای هر مرحله نیز امکان بازخوردگیری و رفع معایب وجود داشت.
بوکار بانک را در برنامه خود قرار داده و
بوکار ،طراحی مدل کس 
همچنین بانک به منظور ساماندهی نظام مدیریت کس 
همزمان نسبت به بازبینی فرایندها ،دستورالعملها و روشهای فعالیت در راستای ایجاد و راهاندازی خطوط جدید فعالیت
اقدام نموده است.
.5خرده سیستمهای بانک

خرده سیستمها شامل اجزایی است که بانکها را از حیث مزیتهای رقابتی نسبت به رقبا توانمند ساخته و امکان پیشرفت
در مسیر پیچیده و مبهم محیط بیرونی را میسر میسازد .از این رو ،قوامین با در نظر داشتن امکانات و پتانسیلهای داخلی
و شرایط بیرونی خرده سیستمهای مدیریت منابع و مصارف ،بازاریابی و محصوالت ،مدیریت ریسک ،مدیریت سرمایهگذاری
و سودآوری و مدیریت مشتری را پیادهسازی نمود که به شرح مختصری از آن اشاره میگردد.
5ـ .1منابع و مصارف

عمده اقدامات انجامشده در تبديل مؤسسه مالي و اعتباري به بانك در خصوص منابع و مصارف عبارتاند از:
الف  .منابع

 .1شناسايي و بررسي وضعيت منابع بانك
 .2بررسي مانده هريك از سرفصلهاي منابع
 .3تعيين ميزان سررسيد سپردهها با توجه به دستهبندي زماني مورد نظر بانك
 .4تعيين بهاي تمامشده پول در بانك
 .5تهيه و تدوين دستورالعملهاي الزم منطبق با فعاليتهاي مورد قبول بانك مركزي ج.ا.ا.
 .6تهيه فرمهاي الزم جهت عمليات شعبهاي منطبق با فعاليتهاي بانكي
 .7تعيين سياستهاي الزم جهت ميل به جذب و رسوب منابع ارزان قيمت در بانك
 .8اقدام به افتتاح حساب قرضالحسنه جاري نزد بانك مركزي ج.ا.ا .جهت انجام مبادالت بانكي
 .9اقدام به راهاندازي حساب قرضالحسنه جاري و صدور دسته چك
 .10اقدام به برقراري ارتباط بين حسابهاي بانك و شبكه شتاب
 .11اقدام به برقراري ارتباطات الزم جهت نقل و انتقال وجوه در سامانه ساتنا
 .12اقدام به كاهش تدريجي نرخ سود عليالحساب حسابهاي سپرده سرمايهگذاري منطبق با نرخهاي اعالمي از
24

http://conf.mbri.ac.ir/nbfi

سوي بانك مركزي
 .13ارسال وجوه مربوط به ذخاير قانوني حسابهاي سپرده در نزد بانك به بانك مركزي
ب  .مصارف

 .1شناسايي و بررسي وضعيت مصارف بانك
 .2تهيه و تدوين دستورالعملهاي الزم منطبق با فعاليتهاي مورد قبول بانك مركزي
 .3تهيه فرمهاي الزم جهت عمليات شعب منطبق با فعاليتهاي بانكي
 .4تهيه قراردادهاي بانكي جهت انعقاد عقود اسالمي و قرضالحسنه
 .5تعيين سياستهاي كالن بانك جهت تخصيص منابع
 .6تعيين ميزان مصارف بانك در سرفصلهاي مورد نظر بانك مركزي
 .7اختصاص ابزار الزم جهت تخصيص منابع قرضالحسنه به تسهيالت قرضالحسنه
 .8تهيه و ارسال گزارشها و مستندات مربوط به مصارف بانك طبق موارد درخواستي بانك مركزي ج.ا.ا.
 .9برگزاري كالسهاي آموزشي به منظور ارتقای دانش بانكي كاركنان
 .10تعيين مسئول اعتبارات در شعب بانك
5ـ .2بازاریابی و ارائه محصوالت

بانک در جهت شناسایی نیازهای پنهان و آشکار مشتریان و افزایش خدمات و محصوالت و توسعه بازار ،اصل بازاریابی را در
سرلوحه فعالیتهای خود قرار داد .اهم اقدامات صورتگرفته عبارتاند از:
 .1استفاده از مشاوران متخصص و باتجربه در بازاریابی
 .2ایجاد واحد تحقیقات و بازار در بانک
 .3بهادادن به امر پژوهش و همکاری تنگاتنگ با مراکز و دانشگاههای معتبر علمی و پژوهشی

5ـ .3مدیریت ریسک

با توجه به اهمیت موضوع مديريت ريسک ،بانک قوامین ضمن شناسایی ،تبیین و تحلیل ریسکهای اعتباری ،نقدینگی،
بازار و عملیاتی درصدد بهبود نسبتها و شاخصها در تمامی استانداردهای مربوط میباشد .به منظور مدیریت این موضوع
واحدی بنام واحد ریسک در سازمان ایجاد کرده است.
در این خصوص:
 .1ساختار سرمایهای بانک اصالح گردید به نحوی که نسبت کفایت سرمایه  100درصد افزایش یافت و به نحو مطلوبی
این نسبت ترمیم پیدا کرد.
 .2تسهیالت و تعهدات کالن بانک به نسبتهای مورد نظر بانک مرکزی نزدیکتر شد.
 .3بسیاری از وامهایی که به اشخاص مرتبط داده شده بود ،تسویه گردید.
5ـ .4مدیریت سرمایهگذاری و سودآوری

با توجه به اهداف سازمانی بانک به منظور افزایش سودآوری استراتژیهای زیر اعمال شد:
 .1بازبینی فرایندهای جذب و تخصیص منابع جهت سودآور نمودن فعالیتهای عملیاتی بانک
 .2ایجاد کنترلهای اعتباری جهت مدیریت در ارائه وام و تسهیالت و جلوگیری از معوقشدن مطالبات
 .3تأمین منابع مالی ارزان قیمت از طریق مشتریان
 .4انجام سرمایهگذاری مطمئن از طریق تأسیس شرکتهای اقماری و زنجیرهای مثل تدبیر ،تراکنش ایرانیان ،افق پارس،
بیمه قوامین (در حال تأسیس) و...
 .5راهاندازی حساب جاری ساتنا ،شتاب و ...
 .6راهاندازی سیستم اعتبارسنجی متقاضیان تسهیالت
 .7راهاندازی سیستم استعالم مشتریان از طریق بانک مرکزی
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5ـ .5مدیریت ارتباط مشتری

با توجه به افزایش سطح آگاهی عموم مردم جامعه ،بانکها ملزم به تولید و ارائه خدمات متنوع به منظور جلب رضایت
مشتریان میباشند .اقدامات صورتگرفته این بانک عبارتاند از:
 .1بهبود معماری شعب
 .2تجهیز شعب به سیستم نوبتدهی تلفنبانک مشتریان
 .3ارائه محصوالت متنوع در عرصه بانکداری الکترونیک
 .4برگزاری دورههای مشتریمداری و برقراری ارتباط مؤثر برای رؤسای شعب بانک
 .5طبقهبندی مشتریان
 .6برخط نمودن شبکه بانک و ارائه خدمات مطلوبتر و سریعتر به مشتریان
 .7تقدیر از مشتریان خوشحساب بانک در همایشهای سالیانه بانک
 .8اخذ رتبه اول پاسخگویی در روابط عمومی بانکهای کشور
نتیجه گیری
در این گزارش الگوی مفهومی ارائه شد که در واقع ماحصل تجربه بانک قوامین در همین فرایند بوده است .الگوی ارائهشده
نسخه کاملشدهای در انتهای این تجربه است و مسیر بانک مسیری توأم با تجربه و بعضاً آزمون و خطا بوده است .لیکن آنچه
که امروز در قالب این الگوی مفهومی ارائه میشود ،دانش حاصل از آن تالشهاست و برای مؤسساتی که قدم در این مسیر
میگذارند ،حاوی موارد ارزندهای خواهد بود.
الگوی مفهومی ارائهشده شامل شش حوزه اصلی است که از حوزه برنامهریزی راهبردی آغاز میشود .این حوزه همانند
نورافکنی است که باید مسیر حرکت مؤسسه را روشن سازد از همین رو در ابتدای الگو قرار دارد .حرکت در مسیر تبدیل
وضعیت ،مستلزم توجه به قوانین و مقررات است که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و قوانین و مقررات بانکی و پولی
کشور تعیین میشود .لذا مرحله دوم ،حوزه نظارت بانکی و تطبیق با شرایط آن است.
«طراحی زیرساختها»« ،اجرای راهبردها ،زیرساختها و برنامهها» و «مزیتسازی در خرده سیستمها» ،سه حوزه بعدی
هستند که میتوانند به صورت متوالی یا با همپوشانی زمانی و موازی با هم به اجرا درآیند .هدف از این سه مرحله،
طراحی زیرساختهای مناسب و کارآ برای بانک ،پیادهسازی یک نظام هماهنگ و منسجم کس 
بوکار در بانک و ارتقای
زیرسیستمهای بانک به منظور کسب توان و مزیت رقابتی برای حضور مؤثر و سودآور در صنعت بانکداری است و سرانجام
در حوزه ششم از الگوی مفهومی ارائهشده ،لزوم توجه به محیط بیرونی و ذینفعان بانک در هر پنج حوزه دیگر مورد تبیین
قرار گرفت.
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گزارشهای مديريتي مؤسسات اعتباري
یکی از اقدامات بدیع صورتگرفته ،ارائه گزارش عملکرد توسط
مؤسسات اعتباری غیربانکی در همایش بود .این اقدام ضمن
ارائه تصویری از عملکرد این مؤسسات ،گام مؤثری در جهت
شفافسازی تلقی میشود .در این بخش ازگزارش ،عملکرد
تعدادی از مؤسسات اعتباری غیربانکی که توسط این مؤسسات
ارائه گردید ،به تفصیل آورده شده است.

مؤسسه اعتباري ميزان

غفور حلمی
عضو هیأت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری میزان

تأسيس ميزان

تعاوني اعتباري ميزان در سال 1379با هدف ارائه خدمات
مالي به كاركنان دادگستري استان خراسان بزرگ با اخذ
مجوز از وزارت تعاون تشكيل شد .این تعاونی با گذشت
مدتي از فعاليت با درك نياز بازار فعاليت خود را گسترش
داد تا جايي كه اكنون به مؤسسه مالي و اعتباري در شرف
تاسیس تبدیل شده است .هماکنون در حدود سه هزار نفر
از كاركنان و قضات دادگستري خراسان بزرگ سهامداران
اصلي ميزان را تشكيل ميدهند .در ادامه اهم فعالیتها و
اقدامات این مؤسسه معرفی میگردد.
مشاركت در طرحهاي بزرگ

به طور کلی یکی از استراتژیهای مؤسسه ،مشارکت در
طرحهای بزرگ بهویژه در حوزه فعالیتهای عمرانی
میباشد .بر این اساس تعدادی از مهمترین آنها عبارتاند
از:
مشاركت در پروژه مركز تفريحات ،خريد و سرگرمي
پديده شانديز
مشاركت در پروژه مركز تجاري واقامتي پارسيان كيش
پروژه شير خشك از بالروس
مشاركت در پروژه خريد و فرآوري زيتون سبز از
توليدكنندگان داخلي و شيرينسازي و فروش آن
مشاركت در ساخت پروژه تجاري مسكوني فرشته
مشاركت در پروژه مسكوني كوثر

بانكداري الكترونيك

ميزان به سرعت در حال توسعه زيرساختهاي سختافزاري
و نرمافزاري خود براي پيادهسازي تمامي پروژههاي بانكداري
الكترونيك است .راهاندازي كامل اينترنتبانك ،موبايلبانك،
تلفنبانك ،راهاندازي و گسترش دستگاههاي خودپرداز و
پايانههاي فروش برخي از محورهاي اين برنامهها به شمار
ميرود.
تعداد شعب

ميزان در راستاي قانونگرايي ،از راهاندازي شعبه بدون مجوز
بانك مركزي به جد خودداري كرده و خواهدكرد .در زیر آمار
مربوط به شعب این مؤسسه ،همراه با پراکندگی آنها ذکر
گردیده است.
تعداد شعب و توزیع جغرافیایی آن

تعداد شعب ميزان در كشور  801شعبه ميباشد كه به شرح
زير در كشور پراكنده شدهاند:
در استان خراسان رضوي 77 :شعبه
در استان خراسان شمالي 9 :شعبه
در استان خراسان جنوبي 61 :شعبه
در جزيره كيش 1 :شعبه
در تهران 2 :شعبه
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محصوالت اعتباري

محصوالت اعتباري قابل ارائه از سوي مؤسسه ميزان در حال
حاضر در قالب  6عنوان وام قرضالحسنه ،فروش اقساطي،
مشاركت مدني ،خريد دين ،سلف و مضاربه به مشتریان ارائه
میشود.

موسسه مالي و اعتباري مهر

دکتر غالم حسین تقی نتاج
مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر

تشکیل مؤسسه مالی و اعتباری مهر
مؤسسه مالي و اعتباري مهر (مؤسسه
قرضالحسنه بسيجيان سابق) در تاريخ
 1372/9/23با سرمايهاي به ارزش 10ميليون ريال آغاز به
كار كرد و از شروع فعاليت با توجه به نياز مبرم كشور به تحول
در زمينه سيستم بانكداري سنتي ،ارائه خدمات بانكداري
الكترونيكي را سرلوحه فعاليت بانكي و پولي خود قرار داد.
مؤسسه مالي و اعتباري مهر اولين مؤسسه مالي و پولي
در كشور در زمينه ارائه سرويسهاي بانكداري مدرن ،چون
اينترنتبانك ،موبايلبانك ،خودپرداز ،تلفنبانك ،خدمات
 ،POSكارت هوشمند و ارائه سيستمهاي  on-Lineبانكي و
پولي ميباشد .این مؤسسه هماکنون با قريب به  800شعبه
خدمات گوناگون مالی ارايه مینماید .همچنین در راستاي
توسعه  ITاقداماتي از قبيل راهاندازي سايت مركزي ،ايجاد
بستر  ITبراي شعب تحت پوشش ،ايجاد Core-Banking

با ظرفيت باال و ايمن ،راهاندازي سايت اطالعرساني و
تجهيز  216شعبه به دستگاه خودپرداز را انجام داده است.
سيستم جامع اتوماسيون بانكي این مؤسسه در حال حاضر
بزرگترين شعبه اتوماسيون در بين بانكهاي خصوصي
محسوبشده و قابليتهاي فراواني از قبيل :اينترنتبانك،
موبايلبانكSMS ،بانك ،تلفنبانك ،ايميلبانك و پايانههاي
فروش ( )POSرا دارا ميباشد .در خصوص سهامداران عمده
این مؤسسه میتوان به بنیاد تعاون بسیج ،موسسه تأمین
درمان بسیجیان ،موسسه تأمین مسکن بسیجیان ،مؤسسه
خدمات علمی و آموزشی رزمندگان اسالم ،موسسه تأمین
اقالم مصرفی بسیجیان ،شرکت یاس نوین پارسه ،شرکت
پشتیبانی ایثار ،شرکت نوآوران موج ،شرکت بینالمللی نگار
نصر و شرکت حمل و نقل بینالمللی و داخلی جوان سیر
ایثار اشاره نمود.

شاخص تجهیز و تخصیص منابع مؤسسه (میلیارد ریال)
روند رشد تسهیالت در  5سال گذشته
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روند رشد سپردهها در  5سال گذشته

سال

مبلغ

مبلغ

رشد (درصد)

1386

18,709

27,695

79

1387

31,231

51,907

87

1388

55,777

91,077

75

1389

64,056

124,669

37

1390

67,967

171,701

34

91/6/31

37,418

210,880

23
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کمی در زمینه گسترش بانکداری
در خصوص اطالعات ّ
الکترونیک نیز میتوان گفت که هماکنون تعداد خودپردازهای
این بانک بالغ بر  750دستگاه ،تعداد پایانههای فروش بالغ
بر  4420دستگاه ،تعداد پایانههای شعب در حدود  2185و
تعداد کارتهای پرداخت صادرشده بالغ بر  2152109کارت

سال
سهم از بازار (درصد)
سهم از بازار (میلیارد تومان)

میباشد .این مؤسسه در پی آن است که در افق 1395
سهم بازار خودرا به  7درصد افزایش دهد .برای این منظور
کمی و کیفی طراحی و در دستور
راهبردهای الزم در ابعاد ّ
کار قرار گرفته است.

1389

1391

1393

1395

4/5

5

6

7

11000

24600

31500

53300

مؤسسه مالي و اعتباري فردوسی
ایرج یعقوبی
معاونت مالی و اعتبارات

به دنبال اطالعيه  17اسفند  1389بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران مبنی بر ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و
اقدامات وسيع بهعملآمده از سوي دستگاههاي ذيربط،
مرحله اول برنامه ساماندهي تعاونيهاي اعتباري آزاد به
اتمام رسيد و مقرر گرديد تعاونيهاي اعتباري تجميع شده
و بهعنوان مؤسسه مالي و اعتباري در شرف تأسيس ادامه
فعاليت دهند .بانک مرکزي نيز با استقرار ناظر مقيم ،بر
عملکر د آنان نظارت میکند که الزم است از زحمات مدیریت
کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری و اداره ساماندهي
و هماهنگي بانكها و مؤسسات پولي و غيربانكي بانك
مركزي در این خصوص تشکر الزم بهعمل آید.
بر اين اساس مؤسسه مالي و اعتباري فردوسي مجاز به
استفاده از تابلو «مؤسسه مالي و اعتباري در شرف تأسيس
تحت نظارت بانک مرکزي» گرديد و تعاونيهاي اعتباري
ل آن نيز مکلف شدند با تغيير تابلو خود از نام و عنوان
ذي 
جديد استفاده نمايند.
این مؤسسه از ادغام و انحالل تعاوني اعتبار عام کشاورزان
مازندران ،تعاوني اعتبار وحدت مشهد ،تعاوني اعتبار الزهرای
مشهد ،تعاوني اعتبار اميد جلين گلستان ،تعاوني اعتبار بدر
توس مشهد ،تعاوني اعتبار دامداران و کشاورزان کرمانشاه
و تعاوني اعتبار حسنات اصفهان تشكيل شده است .اين
مؤسسه در حال حاضر داراي  1181نفر پرسنل و 291شعبه
در  22استان كشور است.

سياست هاي موسسه پيرامون كفايت سرمايه

اين موسسه بر اساس مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار در
خصوص كفايت سرمايه تحت عنوان آييننامه كفايت سرمايه
مصوب  82/11/25سياستهاي زير را در اين خصوص دنبال
خواهد نمود:
اندازهگيري دقيق ريسكهاي مرتبط با داراييهاي مؤسسه
تجديد ارزيابي داراييها و افزايش سرمايه تكميلي بر
اساس مجوزهاي الزم
افزايش سرمايه از طريق افزايش حقوق صاحبان سهام و
اندوخته احتياطي بر اساس مجوزهاي مربوطه
سياستهاي مؤسسه پیرامون توسعه شعب و ساماندهي

سياستهاي مؤسسه در خصوص توسعه و ساماندهي شعب
موجود طي سالهاي آتي عبارتاند از:
بهینهسازی سیستم مؤسسه با شناسایی و بستن شعب
ناکارآمد (زیانده) با رویکرد فرایند تحلیل سلسله
مراتبی()AHP
طراحی و پیادهسازی سیستم جامع محاسبه کارایی شعب
بانک با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها ()DEA
تهيه الگوي مكاني به منظور ساماندهي و آمايش،
مكانيابي ،افتتاح ،ادغام و حذف و انتقال شعب با انجام
هماهنگيهاي الزم
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چشمانداز مؤسسه

تبديل تعاونيهاي اعتباري به مؤسسه فردوسي و تبديل
مؤسسه به بانك
بوکار در كشور
تعداد شعب مناسب در حوزههای کس 
تعداد مشتري مناسب با ويژگي پايايي
افزايش در سهم بازار صنعت بانكداري با مراعات قوانين و
مقررات مالي و پولي
افزايش سهم مشتري در مقايسه با مؤسسات و بانكهاي
ديگر
افزايش خدمات بانكي متنوع با اتكاي بر دستاوردهاي
نوين صنعت بانكداري
ارائه بهترين خدمات بانكي با احترام به حقوق
اربابرجوع
افزايش در سهم منابع مالي با ثبات بيشتر و توزيع پرتفوي
دارايي مؤسسه
پرداخت تسهيالت در بخشهاي مختلف اقتصادي با
توجه به نرخ بازده صنعت و بستههاي پولي
بيشترين سهم در پرداخت سود با رعايت اصول و موازين
بانكداري اسالمي
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گسترش فعاليت در ارائه خدمات نوين ارزي
جذب سهامدار خصوصي خارجي
جذب سرمایه خارجی در طرحها و پروژههای داخل
در این بین سياستهاي مؤسسه پيرامون نحوه تخصيص
منابع عبارت است از :اعطاي تسهيالت در قالب عقود اسالمي
مختلف ،خريد اوراق مشاركت ،سرمايهگذاري كوتاهمدت
و بلندمدت در سهام شركتهاي پذيرفتهشده در بورس و
فرابورس و ساير داراييهاي ثابت و نامشهود و درباره نحوه
تجهيز منابع شامل :ايجاد شرايط الزم در راستاي جذب
سپردههاي قرضالحسنه ،ارائه خدمات نوين پولي جهت
جذب سپردههاي كوتاهمدت و بلندمدت ،توسعه شعب و
اتخاذ سياستهاي بازاريابي مناسب ،ارائه خدمات بانكي و
پولي به نهادهاي حقوقي و خصوصي معتبر جهت جذب
منابع ،تجهيز منابع پولي از طريق ابزارهاي غير ترازنامهاي
مانند اعتبارات اسنادي و اوراق بهادار مشتقي و ارائه خدمات
مالي به كارگزاريها ،بيمهها ،صندوقهاي بازنشستگي.
در ادامه ارقام ترازنامه سال 1390این موسسه همراه با
پیشبینی برای سالهای  1391و  1392ارائه گردیده است.

ترازنامه مؤسسه فردوسی بر اساس سال  1390همراه با پیشبینی  1391و 1392
ارقام به میلیون ریال
عنوان

1390

1391

1392

موجودي نقد

2.696.138

4.670.102

7.939.173

سرمايهگذاري كوتاهمدت

19.855

12.715

19.073

تسهيالت اعطايي

6.697.031

11.141.750

23.395.305

حسابها و اسناد دريافتي

285.506

224.422

298.481

جمع داراييهاي جاري

9.698.530

16.048.989

31.652.032

مطالبات از بانك مركزي (سپرده قانوني)

775.000

795.000

4.029.225

داراييهاي ثابت مشهود

2.601.339

3.711.521

3.383.847

سرمايهگذاريهاي بلندمدت

105.310

1.117.701

2.235.402

داراييهاي نامشهود

7.263

12.340

42.104

ساير داراييها

124.173

215.407

373.515

جمع داراييهاي غيرجاري

3.613.085

5.851.969

10.064.093

جمع داراييها

13.311.615

21.900.958

41.716.125

جاري اشخاص و حسابهاي پسانداز

1.622.936

1.776.529

3.553.058

سپرده ضمانتنامه و وجوه ادارهشده

0

0

0

سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت

4.806.721

9.866.383

18.746.128

حسابها و اسناد پرداختني

99.839

170.105

226.240

ذخيره ماليات

0

0

12.000

سود سهام پيشنهادي و پرداختني

0

0

100.500

جمع بدهيهاي جاري

6.529.496

11.813.017

22.637.926

سپرده سرمايهگذاري بلندمدت

5.644.470

8.585.986

17.171.972

بدهي به ساير نهادهاي حقوقي

257.427

134.514

0

ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

4.744

13.142

73.892

جمع بدهي غيرجاري

5.906.641

8.733.642

17.245.864

سرمايه

807.326

1.059.464

1.500.000

اندوخته قانوني و صرف سهام

218.152

294.835

302.335

سود  /زیان انباشته

150.000ـ

0

30.000

جمع حقوق صاحبان سهام

875.478

1.354.299

1.1832.335

جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام

13.311.615

21.900.958

41.716.125
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صورت سود و زيان مؤسسه فردوسي بر اساس سال  1390همراه با پیشبینی برای سال  1391و 1392
ارقام به میلیون ریال
شرح

1391

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

درآمد تسهيالت اعطايي

1.394.422

21

2.407.187

21

4.892.748

21

سود پرداختي به سپردهگذاران

1.253.348

17

1.982.389

16

4.092.507

16

سود ناخالص

141.074

17

424.798

40

800.241

53

خالص ساير درآمدها

246.075

ـ

424.798

ـ

863.427

ـ

هزينههاي پرسنلي

143.239

ـ

226.559

ـ

560.618

ـ

هزينههاي اداري و عمومي

134.287

ـ

212.399

ـ

448.494

ـ

هزينه استهالك

187.427

ـ

242.653

ـ

252.277

ـ

هزينههاي تبليغات

5.000

ـ

10.000

ـ

18.326

ـ

هزينههاي مطالبات مشكوكالوصول

67.196

ـ

157.985

ـ

233.953

ـ

150.000ـ

18/6ـ

0

0

150.000

10

0

ـ

0

ـ

12.000

ـ

150.000ـ

18/6ـ

0

ـ

138.000

9/2

سود انباشته ابتداي دوره

0

ـ

150.000ـ

ـ

0

ـ

تعديالت سنواتي

0

ـ

150.000

ـ

0

ـ

تخصيص سود سال قبل

0

ـ

0

ـ

0

ـ

پاداش هيأت مديره

0

ـ

0

ـ

0

ـ

سود قابل تخصيص

150.000ـ

18/6ـ

0

ـ

138.000

9/2

اندوخته قانوني

0

ـ

0

ـ

7.500

ـ

سود سهام پيشنهادي

0

0

0

0

100.500

6/7

پاداش هيأت مديره

0

ـ

0

ـ

0

ـ

سود (زيان) انباشته در پايان دوره

150.000ـ

ـ

0

ـ

30.000

ـ

تعداد سهام (ميليون سهم)

807/326

100

1.059,464

100

1.500

100

سود هر سهم (خالص) – ريال

185 /798ـ

18/6ـ

0

ـ

67

6/7

0

ـ

0

ـ

0

ـ

سود قبل از كسر ماليات
ماليات
سود خالص

سود نقدي هر سهم – ريال
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گزارش عملکرد مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه

سیدامین جوادی
مدیرعامل
تاریخچه مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه

مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه با نام اولیه صندوق
قرضالحسنه و پسانداز عسکریه در سال  1366در شهر
مقدس مشهد با سرمایهای اندک و توسط جمعی از طالب
و فضالی حوزه علمیه فعالیت خود را آغاز نمود .در سال
 1371با تأسیس وزارت تعاون در کشور ،افق تازهای در
بخشهای مالی برای مردم گشوده شد و تعاونیهای اعتبار
جهت حمایت مالی و اعتباری از تمامی شهروندان به ویژه
تعاونگران شکل گرفتند .در این بین مؤسسه مالی و اعتباری
عسکریه به عنوان اولین تعاونی اعتبار آزاد در سطح کشور
با هویت سازمانی تعاونی در حوزه پول و اعتبار متبلور شد.
با اعطای مجوز فعالیت فرا استانی از سوی وزارت تعاون،
حوزه فعالیت تعاونی به سراسر کشور جمهوری اسالمی ایران
گسترش یافت.
در تاریخ  1388/04/20بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران ،تبدیل تعاونی اعتبار عسکریه را به مؤسسه مالی و
اعتباری مورد موافقت اصولی قرار داد و با فراهمنمودن
مدارک مورد نیاز ،مجوز پذیرهنویسی عمومی در سال 1389
از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و
اوراق بهادار اخذ گردید .در فروردی 
ن  1391پذیرهنویسی
عمومی مؤسسه در کلیه شعب بانک کشاورزی در سراسر
کشور و شرکتهای کارگزاری بورس انجام شد و تغییرات
ثبتی افزایش سرمایه در اداره کل ثبت شرکتها به عمل
آمد .در حال حاضر این مؤسسه به شماره  360747نزد
اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و به شماره
 10840نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده
و سعی نموده است دستورالعملها و بخشنامههای صادره
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را سرلوحه
فعالیت خود قرار دهد.
سرمایه و سهامداران
سرمایه ثبتی مؤسسه در حال حاضر  1,500میلیارد
ریال میباشد که از طریق پذیرهنویسی عمومی و سرمایه
سهامداران جذب گردیده است و تعداد سهامداران آن
قریب به  3400نفر میباشند ،سهامداران مؤسسه ترکیبی
از اشخاص حقیقی و حقوقی از گروههای مختلف جامعه

هستند .با توجه به سهامی عا م بودن مؤسسه ،کلیه
صورتهای مالی آن در مقاطع مختلف ،توسط حسابرسان
خبره مورد بررسی قرار گرفته و به تأیید کارشناسان سازمان
بورس و اوراق بهادار رسیده و در سایت سازمان بورس و
اوراق بهادار کشور ثبت و قابل دسترسی است .درضمن سهام
مؤسسه از طریق فرابورس قابل معامله میباشد.
خدمات مؤسسه
در حال حاضر مؤسسه مالی و اعتباری در  320شعبه در
راستای تحقق بانکداری بدون ربا و با هدف رشد و تقویت
اقتصاد و کمک به امر تولید و همچنین ایجاد اشتغال در
کشور ،اقدام به جذب انواع سپردهها بر اساس اساسنامه و
ضوابط و دستورالعملهای صادره از سوی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران مینماید و به منظور تأمین منابع
مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و بهکارگیری آن در
فعالیتهای تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی ،معیشتی و ،...
در قالب قرضالحسنه و عقود اسالمی تسهیالت پرداخت
مینمایند.
این مؤسسه همواره سعی بر این دارد تا با استفاده از نظرات
مراجع تقلید ،علما و فضالی حوزه علمیه ،کلیه تسهیالتی را
که از طریق عقود اسالمی پرداخت مینماید با فتاوی شرعی
تطبیق نماید و در این راستا اقدام به جذب ،آموزش و معرفی
تعدادی از طالب و فضالی حوزه علمیه به مراکز استانها
نموده تا در این امر مهم نظارت داشته و شعب و مشتریان را
راهنمایی نمایند تا انشاءاله شائبه پدیده شوم ربا در عملیات
مؤسسه نباشد.
شعب مؤسسه و تعداد پرسنل

شعب مؤسسه با درنظرگرفتن رضایت مشتریان و بر اساس
بهترین و کمهزینهترین محل دسترسی انتخاب میشوند .لذا
توزیع شعب مؤسسه از لحاظ جغرافیایی ،توزیع متوازنی است
و در مناطق کمتر برخوردار شهری و روستایی و همچنین
در مناطق برخوردار و توسعهیافته شهری ایجاد شده است.
در حال حاضر قریب به  2000نفر از جوانان تحصیلکرده و
متخصص امور بانکی کشور در  320شعبه مؤسسه در سراسر
کشور مشغول ارائه خدمات به هممیهنان میباشند.
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گزارش فعالیت و وضع عمومی مؤسسه
برای سال/دوره مالی منتهی به  29اسفند 1390
گزیده اطالعات
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زمان

میزان سرمایه مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه (میلیون ریال)

1374زمان ثبت مؤسسه

55

1386/11/08

3.360

1386/11/29

10.080

1388/03/09

10.800

1389/12/29

867.000

1390/01/31

1.500.000

منابع مؤسسه به تفکیک سرفصل

مصارف مؤسسه به تفکیک سرفصل
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مانده درآمدی هزینهای شرکت

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی مؤسسه
ردیف
1

36

مانده سپردههای قرضالحسنه

شرح

مبلغ (میلیون ریال)
919.036

2

مانده سپردههای بلندمدت

9.927.749

3

مانده سپردههای کوتاهمدت

4.509.900

4

مانده تسهیالت قرضالحسنه

430.602

5

مانده تسهیالت عقود اسالمی

14.555.889

6

مانده سرمایهگذاریها

1.804.528

7

جمع کل درآمدها

1.087.859

8

جمع کل هزینهها

544.308

9

جمع کل کارمزد پرداختی

10

جمع کل قرضالحسنه پرداختی در سال فوق

1.766.097
596.978

11

جمع کل تسهیالت پرداختی عقود اسالمی در سال فوق

12

تعداد پرسنل

1.420

13

تعداد شعب

320
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15.337.611

در این همایش در قالب دو نشست تخصصی ،هفت مقاله از زوایای مختلف به موضوع مؤسسات اعتباری غیربانکی
پرداختند .در ادامه ضمن ارائه خالصهای از هر یک از مقاالت ،اهم نکات قابل توجه در هر مقاله تحت عنوان نتایج
کلیدی ذکر گردیده است.

نشست «مدلهای کسبوکار مؤسسات اعتباری غیر بانکی»
الگوسازی سامان ه کنترل داخلی مطلوب
در مؤسسات اعتباری غیربانکی
دکتر امیر پوریانسب

مؤسسات اعتباری غیربانکی مانند هر بنگاه دیگری ،به
ویژه بانکها ،برای رسیدن به اهداف عملیاتی ،گزارشگری
و رعایتی خود نیاز به استقرار کنترلهای داخلی اثربخش
و مطلوب دارند .درواقع ،کنترلهای داخلی فرایندهای
پذیرفتهشده توسط هیأت مدیره ،مدیران و دیگر کارکنان
به منظور فراهمآوردن اطمینان معقول در رابطه با تحقق
اهدافی از جمله اثربخشی و کارایی ،اتکاپذیری گزارشهای
مالی ،کفایت عطفهای حسابرسی ،رعایت قوانین و ضوابط،
تفکیک وظایف ،حفاظت فیزیکی داراییها و کفایت مدارک
میباشند.
بر این اساس وجود یک سامان ه کنترل داخلی اثربخش به
چهار دلیل برای یک مؤسس ه اعتباری غیربانکی ضرورت
دارد .1 :جزء اصلی مدیریت و راهبری مؤسسه است.2 ،
ابزاری برای حصول اطمینان از امنیت و درستی عملیات
و نیز مدیریت ریسک است .3 ،به موجب قوانین و مقررات
الزامی است و  .4نوآوری و پیچیدگی در محصول و خدمات
مالی نیاز به کنترل داخلی را ناگزیر میسازد.
از سوی دیگر ،چارچوبهای شناختهشدهای تحت عنوان
چارچوبهای کنترل داخلی نوین وجود دارند که هر یک
از این چارچوبها روش گام به گام و سامانهمندی را برای
ارزشیابی و نیز ابزارهایی را برای مدیران و حسابرسان
جهت پرداختن به بسندگی کنترلها در اندازههای مختلف
بوکار فراهم میکنند .همچنین هر یک از این
یک کس 
چارچوبها میتواند به عنوان یک فرایند بازنگری استاندارد
نیز به شمار آید .برخی از این چارچوبها عبارتاند از:
 :COSOکارگروه سازمانهای مالی کمیسیون تردوی،

( 1992در  2013نیز نسخه بازنگریشده آن منتشر خواهد
شد)
 :COCOرهنمود کنترل داخلی انجمن حسابداران رسمی
کانادا1995 ،
 :COBITچارچوب کنترل داخلی برای ف ّناوری اطالعات،
1996
رهنمود ترنبال :انجمن حسابداران رسمی انگلستان و ولز،
1999
در چارچوب جدید کنترل داخلی که در سال  2013منتشر
میشود ،الزم است یکسری موارد به شرح زیر تغییر کند:
 .1کدگذاری اصول با کاربردهای پراستفاده در برقراری و
ارزشیابی سامانههای کنترل داخلی
 .2بسط هدف گزارشگری مالی به اهداف گزارشگری مالی و
غیرمالی درونسازمانی و برونسازمانی
 .3افزایش تمرکز بر اهداف عملیاتی ،رعایتی و گزارشهای
مالی بر اساس گزارشها و اطالعات دریافتی استفادهکننده.
سامانه کنترلی باید به شکل یکپارچهای با فعالیتهای
کنترلی سازمان ادغام و یکپارچه شود تا از این طریق به
ارتقای کیفیت تفویض اختیارات ،پیشگیری از زیانها و
حصول واکنش سریع به تغییرات کمک شود .از اینرو،
یک کنترل داخلی مطلوب و اثربخش باید از ویژگیهای
زیر برخوردار باشد:
محیط کنترلی سالم
فعالیتهای کنترلی سالم و منطقی
سامان ه اطالعاتی و اطالعرسانی اثربخش
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نتایج کلیدی
کنترل داخلی به عنوان بخش الینفک مدیریت ریسک
بنگاه الزم است مورد توجه جدی قرار گیرد.
کنترل داخلی در چارچوب یکپارچه (اثر کوزو) برای
واحدهای اقتصادی از جمله مؤسسات اعتباری قابل
اجراست.
برای داشتن یک محیط کنترل داخلی خوب وجود موارد
زیر ضرورری است:
«جو» مثبت در محیط کار
وجود یک آییننام ه کرداری و آییننام ه اخالقی
شرح مشاغل مکتوب
گزارشگری به موقع به هیأت مدیره
آییننامههای مکتوب برای استخدام ،آموزش ،ارتقا و
حقوق و مزایای کارکنان
حفاظت از کارکنان در برابر افشاگری
یک زنجیر ه روشن از خطوط کاری

برای چگونگی اجرای یک سامان ه کنترل داخلی اثربخش
در مؤسسات اعتباری غیربانکی ،راهکارهای زیر بایستی
توسط مؤسسات پیگیری شود:
شناسایی ریسکهای کلیدی که مؤسسه با آنها روبهرو
میگردد.
طراحی فعالیتهای کنترلی برای کاهش ریسکهای
کلیدی
شناسایی نماگرهای کلیدی ریسک برای پایش اثربخش
فعالیتهای کنترلی
وضع واحدهای کنترلی مستقل :واحد کنترل داخلی،
گروه کاری ریسک عملیاتی

ارائه الگوی بهینه حسابرسی داخلی
در مؤسسات اعتباری غیربانکی
هوشنگ خستوئی

استاندارد ،مجموعه مقرراتی است که درباره ثبت رویدادهای
مالی و گزارشگری آن ایجاد شده و مورد پذیرش گسترده
قرار میگیرد تا با استفاده از آن یکسانسازی جریانها آسان
شود و امکان مقایسه فراهم گردد .از اینرو ،تدوین و انتشار
استانداردها فرایندی است مداوم که با استفاده از رایزنیها
و گفتوگوهای گسترده و همچنین دریافت نظرهای اعضای
انجمنها بهصورت پیشنویس تهیه و پس از طی مراحلی
قطعیت مییابد .در این بین ،اهداف استانداردها را میتوان
به چهار گروه تقسیم نمود:
 .1تعریف اصول اساسی برای آنکه حسابرسی داخلی را
آنگونه که باید بازنمایی کند .2 ،فراهـمآوردن چارچوبی
بـرای اجرا و ارتقـای دامنه گسترده فعالیت حسابرسی
داخلی ارزشافزا .3 ،ارائه مبانی ارزشیابی عملکرد حسابرسی
داخلی و  .4مساعد نمودن زمینه عملیات و فرایندهای
سازمانی توسعه یافته.
شناسایی استانداردهای حسابرسی داخلی در برنامهریزی،
چگونگی ادارهنمودن حسابرسی داخلی و مستندسازی از
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اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد .در این بین اولین
استاندارد مورد نظر ( )1 SIAبیشتر ماهیت توصیهای دارد.
در دومین استاندارد ( )2 SIAتحت عنوان اصول بنیادین
اداره حسابرسی داخلی ،مواردی از جمله اصول ادارهنمودن
حسابرسی داخلی که مشتمل بر درستکاری ،بیطرفی،
استقالل و رازداری ،دقت حرفهای ،مهارت و کفایت کار
انجامشده از سوی دیگران ،مستندات ،برنامهریزی ،شواهد،
کنترل داخلی ،مدیریت ریسک بهینه و گزارشگری و
همچنین ویژگیهای حسابرس داخلی تعریف میگردد.
حسابرس داخلی باید اموری را که برای اجرا واگذار نموده به
دقت ،راهنمایی ،نظارت و بررسی نماید و میبایستی بهطور
مستقل و بر مبنای قضاوت حرفهای خود ،نتایج یافت شد ه
از شواهد حسابرسی منتخب را به همراه اقدامات جبرانی
پیشنهادی گزارش نماید .البته در این زمینه ممکن است
نیازمند اتکا به نظرات فراهم آمده بهوسیله دیگر حسابرسان
و کارشناسان باشد ،اما مسئولیت کام ً
ال متوجه حسابرس
داخلی است.

در این بین ،کنترل داخلی و مدیریت ریسک دو واژهایاند
که از بطن حسابرسی داخلی حاصل میشود .حسابرس
داخلی میبایستی چارچوب کنترل داخلی و مدیریت ریسک
را درک نماید ،کفایت آنها را ارزیابی کند و آنها را بهطور
دورهای بررسی کند و حسابرسی را بر مبنای ریسک انجام
دهد.
کمک در برنامهریزی و اجرا ،کمک در نظارت ،فراهمآوردن
شواهد ،کمک در بررسی اشخاص ثالث ،گواهی در پیروی
از استانداردها و بیانیههای صادرشده حرفهای در اجرای
کار از جمله اهداف سومین استاندارد حسابرسی داخلی
تحت عنوان مستندسازی بهشمار میرود که در این زمینه
مستندات حسابرسی در اختیار حسابرس داخلی باقی خواهد
ماند ،به طوریکه نگهداری اوراق در هر مورد از اقدامات
انجام شده توسط حسابرس داخلی الزامی است.

نتایج کلیدی

استانداردهای برنامهگذاری حسابرسی داخلی ،اصول
بنیادین اداره حسابرسی داخلی و مستند سازی ازجمله
استانداردهای بهینه حسابرسی داخلی در مؤسسات
اعتباری غیربانکی به شمار میرود که الزم است در
موسسات مذکور پیادهسازی شود.
با توجه به اولین استاندارد ،برنامه حسابرسی باید به
نحوی طراحی شود که بتوان به اهداف تعیینشده در
توافقات دست یافت و اطمینـان حـاصل نمـود کـه
حسابـرسی داخلی بـر مبنای استانداردهای حسابرسی
داخلی انجام شدهاست.

بوکار مؤسسات مالی
مطالعه و بررسی مدل کس 
و اعتباری غیربانکی در ایران
مصطفی صفدری رنجبر

مؤسسات اعتباري غيربانكي به عنوان مكمل بانكها نقش
مؤثري در پويايي بازار مالي در كشور دارند .ارزیابیهای
کمی ،حاکی از آن است که این مؤسسات توانستهاند با
ّ
گستردگي شعب خود در سراسر كشور در كنار بانكهاي
دولتي و خصوصي به فعاليت بپردازند و سهم مناسبي از بازار
را كسب نمايند .با توجه به نقش و اهمیت فعالیت مؤسسات
اعتباری غیربانکی در نظام پولی و بانکی و فضای رقابتی
حاکم بین این مؤسسات و بانکها ،الزم است این مؤسسات
بوکار دقیق و بهینهای برخوردار باشند و آن را به
از مدل کس 
عنوان مبنا و سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند .مدلهای
کسب و کار به طور کلی منطق یک شرکت یا سازمان در
چگونگی خلق ،ارائه و کسب ارزش برای مشتریان و خود را
توصیف میکند .لذا مؤسسات اعتباری نیز میبایست از نحوه
ایجاد و ارائه ارزش به مشتریان خود آگاه باشند و پیوسته در
راه بهبود آن تالش نمایند.
در این بین ،مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای برخی
محدودیتها و ممنوعیتهایی میباشند که از آن جمله

میتوان به مواردی چون افتتاح حساب جاری یا حسابهای
در گردش که وجوه آن با چک یا وسایل مشابه قابل نقل و
انتقال باشد ،خرید و فروش کاال یا اموال ( به استثنای کاال یا
اموالی که موضوع تسهیالت اعتباری باشد) ،خرید و فروش
داراییهای ثابت به منظور تجارت ،افتتاح هرگونه سرفصلی
در دفاتر حسابهای مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای
آنچه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی به این مؤسسات
ابالغ شده است ،اشاره کرد.
با وجود این محدودیتها ،میتوان چارچوبی برای طراحی
بوکار مؤسسات اعتباری غیربانکی معرفی نمود.
مدل کس 
این چارچوب دارای  9جزء سازنده و اصلی است که از 9
پرسش اساسی در رابطه با هر کس 
بوکاری به ذهن انسان
خطور میکند:
 .1مشتریان محصوالت یا خدمات شرکت چه کسانی هستند
و چه ویژگیها ،نیازها و عالیقی دارند؟
 .2شرکت برای مشتریان مزبور چه ارزشی خلق و ارائه
میکند که موجب جذب و حفظ آنها شود؟
39 http://conf.mbri.ac.ir/nbfi

 .3مشتریان از چه کانالهایی از ویژگیها و ارزشهای
محصوالت و خدمات شرکت آگاه میشوند ،دسترسی و
خرید محصول برای آنها فراهم میشود و باالخره محصول یا
خدمت به مشتری تحویل داده میشود؟
 .4نحوه ایجاد ارتباط با مشتریان چگونه است؟
 .5مؤسسه از چه طریقی در آمد کسب میکند؟
 .6فعالیتهای کلیدی جهت ارائه ارزش به مشتریان کدام
است؟
 .7آیا الزم است کلیه فعالیتهای کلیدی توسط مؤسسه
انجام شود یا مناسب است که بخشی از آن برونسپاری
شود؟
 .8منابع مهم و کلیدی جهت انجام فعالیتهای کلیدی کدام
است؟
 .9ساختار هزینههای شرکت به چه صورت است؟
بوکار این است
نکته قابل توجه در طراحی مدلهای کس 
که طراحی این مدلها تعامل بسیار قوی با دیدگاههای
استراتژیک در سازمان دارد .مؤسسات مالی و اعتباری برای
بوکار مطلوب و بهینهای
اینکه قادر به طراحی مدلهای کس 
باشند ،میبایست از رویکردها و مفاهیم مدیریت استراتژیک
بهره کافی ببرند .در این رابطه الزم است مؤسسات برای
مراحل تدوین و اجرای استراتژیها تمهیداتی را در چهار
مرحله شناخت مؤسسه ،شناخت محیط ،تدوین استراتژی
و اجرا و پایش استراتژی داشته باشند .لذا پس از شناخت
راهبردی و ساختاری ،فرایندی و وظیفهای مؤسسه در
مرحله اول و همچنین شناخت محیط عمومی ،روندهای
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،تکنولوژیکی و قانونی در
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سطح کالن و شناخت محیط رقابتی مؤسسه در مرحله
دوم ،تدوین استراتژیها در سطوح مختلف و با استفاده از
روشهای مختلف زیر صورت میگیرد:
اتخاذ استراتژیهایی در سطح کالن مؤسسه جهت
بوکارها از طریق روشهایی مانند ماتریس
مدیریت کس 
گروه مشاوران بوستون( 1مدیریت شعب و سبد خدمات
مؤسسه) ،روش سوات 2برای تحلیل نقاط قوت و ضعف
و نیروهای بیرونی در سطح کالن و تعیین موقعیت در
بازار رقابتی
اتخاذ استراتژیهایی در سطح شعب و واحدهای
ستادی مؤسسه از طریق روشهایی چون استراتژیهای
وظیفهای و استراتژی اقیانوس آبی 3جهت ایجاد تمایز و
فضا یا نیروهای رقابتی کمتر
نتایج کلیدی

یکی از چالشهای عمده در مؤسسات اعتباری در زمینه
برنامهریزی برای مشتریان ،نبود پایگاه داده و بانک اطالعاتی
مشتریان به معنای واقعی آن است.
اجرا ،پیادهسازی و پایش استراتژیها از طریق فرایند
طراحی نقشه استراتژی (شناسایی متغیرهای استراتژیک و
کمی ،تعریف
روابط علّی و معلولی) ،شناسایی اهداف کیفی و ّ
اقدامات ابتکاری و برنامههای عملیاتی و تدوین شاخصهای
کلیدی عملکرد و پایش آنها امکانپذیر میشود.
بوکار مناسب میتواند نقش بسیار
طراحی یک مدل کس 
مهمی را در رشد و توسعه یک مؤسسه مالی ایفا نماید.

1. Boston Consulting Group
2. SWOT
3. Blue Ocean Strategy

نشست «نقش و جایگاه مؤسسه اعتباری غیربانکی در نظام تأمین مالی»
مقایسه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
در تأمین نیازهای اعتباری خانوارهای شهری

دکتر فرهاد نیلی

مرضیه اسفندیاری

استفاده از خدمات مالي يكي از عوامل تعيينكننده رفاه
اقتصادي خانوارها به ويژه در كشورهاي با درآمد پايين به
شمار ميرود .شواهد گسترده تجربی از تاثیر ویژگیهای
اجتماعی و اقتصادی خانوار بر میزان استفاده از خدمات
مالی حکایت دارد .به عبارت دیگر ویژگیهای متقاضیان
تسهیالت بر ارائه خدمات از سوی نهادهای مالی اثرگذار
است.
در زمینه ارائه خدمات مالی ،بین بانکها و مؤسسات مالی با
مالحظه ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی خانوار ،مقایسهای
صورت گرفته است .این مقایسه با استفاده از دادههای
نمونهگیری «دسترسی خانوارها به خدمات مالی در مناطق
شهری ایران سال  »1387اداره آمارهای اقتصادی بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،انجام شده است .در این
نمونهگیری نهادهای اعتباردهنده شامل بانکهای دولتی
و خصوصی ،مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای
قرضالحسنه ،بازار غیرمتشکل ،لیزینگ ،کارفرمایان و
بستگان میباشد .جامعه آماری متشکل از کلیه افراد دارای
حداقل  17سال سن خانوارهای ساکن در مناطق شهری
ایران میباشند .زمان آمارگیری اول اسفند  1387تا پایان
مرداد  1388است .واحد آماری یک خانوار ساکن در نقاط
شهری ایران و خانوار نمونه ،خانوارهای نمونه سال 1387
بررسی بودجه خانوار میباشد .تعداد خانوارهای نمونه
بررسی بودجه خانوار در سال مذکور  6714خانوار بوده است
که  659خانوار به دالیلی مانند جابجایی ،قابل دسترسی
نبودهاند .در این طرح  15922نفر شامل سرپرست و دیگر
اعضای خانوار مورد بررسی قرار گرفتهاند.
یافتهها
خانوارهای با سرپرست مرد ،از بانکهای دولتی و مؤسسات
اعتباری با احتمال بیشتری وام دریافت میکنند .این تمایز

در بانکهای دولتی مشهودتر است .معهذا برای خانوارهای
دارای سرپرست شاغل ،اثر جنسیت دیگر معنیدار نمیباشد.
افزایش سن سرپرست خانوار ،احتمال دریافت وام را از
کلیه نهادهای وامدهنده افزایش میدهد.
خانوارهای با درآمد (هزینه) بیشتر ،شانس بهرهمندی
بیشتری از تسهیالت اعتباری دارند.
وضع فعالیت سرپرست خانوار ،عامل مهمی در
تصمیمگیری بانکهای دولتی برای اعطای وام میباشد .ولی
در تصمیمگیری مؤسسات اعتباری غیربانکی برای اعطای وام
به خانوار وضع فعالیت سرپرست خانوار نقش تعیینکنندهای
ندارد.
خانوارهایی که سرپرست آنها کارمند دولت میباشند ،به
طور معناداری از احتمال بیشتری برای دریافت تسهیالت
برخوردارند.
افزایش سطح تحصیالت سرپرست خانوار ،احتمال دریافت
وام توسط اعضای خانوار را افزایش میدهد.
وجود یک فرد با تحصیالت دانشگاهی در خانوار ،صرفنظر
از وضع فعالیت سرپرست خانوار ،احتمال دریافت وام از
بانکهای دولتی را افزایش میدهد .چنین اثری در سایر
مؤسسات اعتباری دیده نمیشود.
وضعیت شغلی اعضای غیرسرپرست خانوار ،در احتمال
دریافت وام توسط اعضای خانوار مؤثر است.
خانوارهای مستأجر ،در مقایسه با خانوارهایی که مالک
محل سکونت خود هستند ،از شانس کمتری برای دریافت
وام از بانکهای دولتی برخوردارند .جالب آنکه این اثر در
مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی برعکس میباشد.
ساکنین تهران در صورت کنترل روی سایر عوامل اثرگذار،
شانس کمتری برای دریافت تسهیالت اعتباری دارند .این اثر،
در مؤسسات اعتباری غیربانکی کمتر است.
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بررسي جايگاه مؤسسات پولي غيربانکي
در بازار غيرمتشکل پولي و نقش آنها در
تأمين مالي خرد
نعمتاله مالکریمی

اعتبارات خرد يا تأمين مالي
خرد مفاهيم مهمي میباشند
که در اقتصاد توسعه و برنامههاي
مبارزه با فقر بهويژه در کشورهاي
در حال توسعه شکل گرفته
است .این مسأله در کشورهاي
پيشرفته جايگاهی مهم بهويژه در
مؤسسات پولي غيربانکي مانند اتحاديههاي اعتباري دارد.
بر اساس تعريفي که کميته بينالمللي نظارت بانکي بال
در سال  2010ارائه نموده است ،در بسياري از کشورها
تأمين مالي خرد به مفهوم ارائه خدمات مالي در مقادير
بوکارهاي کوچک
محدود به افراد با درآمد پايين يا کس 
و غيرمتشکل است که با رشد فزايندهاي ،توسط انواع
مؤسسات مالي به عنوان فعاليت اصلي و يا بخشي از
پرتفوي داراييهاي آنها در حال عرضه است.
بر این اساس مؤسسات پولي غيربانکي نظير تعاونيهاي
اعتبار یکی از ارائهکنندگان مهم خدمات اعتباري خرد
محسوب میشوند .طبق برآوردهاي محتاطانه ،مؤسسات
پولي غيربانکي در کشورهاي توسعهيافته حداقل پنج
درصد منابع سپردهاي بازار پول را در اختيار دارند .از
اين جهت سال  2005توسط سازمان ملل به عنوان سال
اعتبارات خرد نامگذاري گرديد .در اين راستا کميته بال
نيز اصول 25گانه خود در زمينه نظارت مؤثر بانکي را
منطبق با فعاليتهاي تامين مالي خرد در سال 2010
منتشر کرد که نشاندهنده اهميت حوزه تأمين مالي
خرد با نگاه نظارتي است.
مؤسسات پولي غيربانکي به عنوان شخصيت حقوقي
و با نام مؤسسات مالي و اعتباري ،تعاونيهاي اعتبار،
شرکتهاي ليزينگ ،صندوقهاي قرضالحسنه و صرافيها
فعاليت مي نمايند.
در حال حاضر تنها مؤسسه اعتباري که داراي مجوز
فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران است،
مؤسسه اعتباري توسعه است که در سال  1376تأسيس
شده است و از آن سال تاکنون موسسه ديگري موفق به
اخذ مجوز فعاليت از بانک مرکزي نشده است .در واقع
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 821تعاونی اعتبار 24 ،صندوق قرضالحسنه دارای مجوز و
 2880صندوق بدون مجوز  652 ،صرافی 36 ،لیزینگ دارای
مجوز و  270لیزینگ فاقد مجوز مشغول فعالیت هستند.
در ادامه پارهای اطالعات در خصوص آخرین وضعیت انواع
مؤسسات اعتباری غیربانکی ارائه میگردد.
مؤسسات مالي و اعتباري که عمدتاً از ادغام بيش از 85
تعاوني اعتبار آزاد تشکيل شدهاند ،در حال حاضر به 7
موسسه در شرف تأسيس تبديل شده و در حال طينمودن
مراحل اخذ مجوز از بانک مرکزي هستند.
در پايان شهريور  1391ميزان منابع جمعآوريشده توسط
اين مؤسسات قريب به  60هزار ميليارد تومان میباشد که
قریب به  31/15درصد منابع بانکی است.
با ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي اين مؤسسات نيز
ملزم به توديع سپرده قانوني شدهاند که اين مساله ميتواند
سياستهاي پولي و کنترل خلق پول در نظام بانکي کشور
را مؤثرتر نمايد.
تعاوني اعتبار ،تعاونيهايي هستند كه به اعضاي خود از
محل پساندازهاي جمعآوريشده توسط خود آنها ،وام
پرداخت ميكنند .تنها تعاوني اعتبار مورد قبول در چارچوب
مقررات جاري کشور ،تعاوني اعتبار صنفي است.
ميزان منابع این تعاونیها در سال  1381معادل 5.771
ميليارد ريال و تعداد اعضای آنها  477.279نفر و تسهيالت
اعطائي  3.328ميليارد ريال و سرانه تسهيالت 6.974
هزار ريال میباشد 92 .درصد تعاونيها فقط به اعطاي وام
قرضالحسنه از محل سرمايه پرداختهاند.
صندوقهاي قرضالحسنه به عنوان نهادي خيريه و با
اهداف غيرانتفاعي در سال  1348تاسيس شده که هدف
اصلي آن اعطاي وامهاي بدون بهره به اقشار نيازمند بود.
انواع صندوقهاي قرضالحسنه به قرضالحسنه خانوادگي و
مساجد ،صندوقهاي قرضالحسنه تک شعبهاي و صندوقهاي
قرضالحسنه چندشعبهاي تقسیم میشوند.
بيش از  87درصد صندوقهاي قرضالحسنه کشور در 10
استان قرار دارد .استانهای اصفهان ،تهران و مازندران به
ترتیب از بیشترین تعداد صندوق قرضالحسنه برخوردارند.
بدين ترتيب با ساماندهي صندوقهاي قرضالحسنه در

استانهاي مهم ميتوان قسمت اعظمي از بازار غيرمتشکل
پولي را تحت نظارت و کنترل مقام ناظر درآورد .استفاده
از ابزارهاي نوين نظارتي و ايجاد سيستم نظارت هوشمند
الکترونيکي با استقرار سامانه شفق (شبکه فراگير
قرضالحسنه) از برنامههاي بانک مرکزي جهت ساماندهي
صندوقهاي قرضالحسنه ميباشد.
شرکتهای لیزینگ نوع دیگری از مؤسسات اعتباری
غیربانکی هستند .منابع شرکتهای لیزینگ داراي مجوز
تا پايان سال  1390حدود  44.399ميليارد ريال ميباشد.
 25.849ميليارد ريال مربوط به تسهيالت دريافتي از
سيستم بانک و  12.113ميليارد ريال مربوط به حقوق
صاحبان سهام میباشد .در عين حال اين شرکتها توانستهاند
 39.875ميليارد ريال تسهيالت پرداخت کنند.
یکی دیگر از اقسام مؤسسات اعتباری غیربانکی ،صرافیها
میباشند .در حال حاضر حدود  650صرافي در قالب
شرکتهاي تضامني با مجوز بانک مرکزي در بازار

غيرمتشکل پولي در حال فعاليت ميباشند (اين تعداد
صرافي از تعداد  4000درخواست ارائهشده به بانک مرکزي
موفق به اخذ مجوز شدهاند) .ايجاد سامانه نظارت ارز (سنا)،
لغو و تعليق مجوز فعاليت صرافيهاي متخلف و جلوگيري
از فعاليت غيرمجاز در بازار ارز از مهمترين اقدامات نظارتي
بانک مرکزي به شمار میآید.
نتایج کلیدی

ميزان منابع موجود در مؤسسات اعتباري غيربانکي در
شهريور  1391بالغ بر  60هزار ميليارد تومان برآورد ميشود
و ميزان سپردههاي بانکي در شهريور  1391معادل 392
هزار ميليارد تومان بوده است .به این ترتیب این مؤسسات
سهم  20درصدی منابع نظام بانکی را در اختیار دارند.
مؤسسات تأمين مالي خرد در کشورهاي توسعهيافته
و درحال توسعه نقش مهمي در فقرزدايي و ايجاد عدالت
اقتصادي ايفا نمودهاند.

جایگاه مؤسسات واسطهگری مالی غیر بانکی
در نظام مالی
دکتر مهرداد سپهوند

مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجموعه نهادهایی
هستند که خدمات مربوط به واسطهگری مالی را خارج از
شبکه بانکی انجام میدهند .در سیستم مالی بخشهایی
که به کار و واسطهگری مالی اشتغال میورزند ،عمدتاً سه
کارکرد اصلی دارند:
 .1انتقال سررسید که طی آن برای مدیریت دارایی و
بدهیها در سررسید بدهی و دارایی جابجایی و انتقال
صورت میگیرد.
 .2انتقال ریسک :طی این فرایند بانکها و دیگر مؤسسات
میتوانند این امکان را بیابند تا بخشی از داراییهای
مخاطرهآمیز ریسکی خود را با صرفنظرکردن از بخشی از
بازده ،به داراییهای نسبتاً فارغ از ریسک تبدیل کنند.
 .3سایر کارکردها به مجموعه گستردهای از فعالیتها در
واسطهگری مالی داللت دارد که از تناسب ارقام تا تقویت
پیوستگی و معاضدت اجتماعی را در بر میگیرد.
مؤسسات واسطهگری مالی غیربانکی عالوه بر این کارکردها،
عهدهدار آن بخش از فعالیتهای واسطهگری مالی است

که انجام آن را نمیتوان از بانکها انتظار داشت .لذا از
فعالیتهای این بخش به بانکداری سایه تعبیر میشود.
بین مؤسسات واسطهگری مالی غیربانکی و بانکها تفاوتهایی
وجود دارد که عبارتاند از:
مؤسسات واسطهگری مالی غیربانکی ،بر خالف بانکها،
دسترسی به وجوه بانک مرکزی ندارند .در نظام پرداختها
نیز اغلب دسترسی مستقیم به اتاق پایاپای نداشتهاند.
مؤسسات واسطهگری مالی غیربانکی از تور امنیتی که
به وسیله بیمه سپردهها برای بانکها فراهم است ،بیبهره
میباشند.
مؤسسات واسطهگری مالی غیربانکی در تأمین منابع
خود جهت مصارف کوتاهمدت از روشهایی چون نشر اوراق
تجاری با پشتوانه دارایی و یا از طریق قراردادهای بازخرید
استفاده میکنند.
مؤسسات واسطهگری مالی غیربانکی در تأمین منابع خود
جهت مصارف بلندمدت از ابزار سرمایه بهره گرفته و به شکل
یک تعاونی عمل میکنند.
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مهمترین کارکردهای مؤسسات واسطهگری مالی غیربانکی
در نظام مالی به عنوان بانکداری سایه عبارتاند از:
انتقال معکوس سررسید

نیاز مبرم صند وقها و بانکها به نقدینگی باعث شده است
تا در سیستم مالی شاهد یک حرکت معکوس از داراییهای
بلندمدت به سمت داراییهای کوتاهمدت و نقدپذیر باشیم.
این فرایند به عنوان انتقال معکوس سررسید شناخته
میشود.
انتقال مکرر ریسک

با کمک مؤسسات واسطهگری مالی غیربانکی ترکیبهای
مختلفی از ریسک و بازده و تنوع قابل مالحظهای از ابزارها
را میتوان در سیستم مالی مشاهده کرد.
نکته مهم اینجاست که نه در حوزه انتقال ریسک و نه انتقال
معکوس سررسید چه در قالب صندوقهای بازار پول و یا
محملهایی که کار تبدیل به اوراق را انجام میدهند ،فعالیت
قابل مالحظهای در نظام مالی ایران صورت نگرفته است.
در این بین نظام مالی کشور نه تنها از کارکردهای مؤسسات
واسطهگری مالی غیربانکی بیبهره است ،بلکه در این

نظام ،نهادها و ابزارهای بازار عمده پول و اعتبار چندان
شناختهشده نیستند.

نتایج کلیدی

فعالیتها و کارکردهای مؤسسات واسطهگری مالی
غیربانکی از حوزه فعالیت بانکی متمایز هستند که در صورت
انجام صحیح این کارکردها ،کارایی نظام مالی افزایش
مییابد.
مقام نظارتی میبایست در تعیین حد و مرزهای مقرراتی،
حوزههای فعالیت بانکها و این مؤسسات را به گونهای
ترسیم نماید که وجود آنها در کنار همدیگر به همافزایی
منجر شود.
برای نیل به یک نظام کارآمدتر میبایست این مؤسسات را
از پذیرش سپرده منع نمود .در عوض بانکها و سایر مؤسسات
و نهادهای مدیریت دارایی میتوانند تأمینکنندگان منابع
این مؤسسات باشند.
این مؤسسات هر چه بیشتر به حوزه سرمایهگذاریهای
بلندمدتتر (مث ً
ال سرمایهگذاری باالی  10یا  15سال) سوق
داده شوند ،جایگاه شایسته خود را بهتر مییابند .برای این
منظور بانک مرکزی میبایست حضور و فعالیت آنها را در
بخشهایی چون مسکن و یا صنعت بپذیرد و حتی در
صورت لزوم دیکته نماید.

ادغام و تملک در سیستم اعتباری کشور

ی حسن زاده
دکتر عل 
ماندانا طاهری
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ادغام فرایندی است که بنگاهها براي كسب توان رقابت در
بازار به آن اقدام مینمایند .از دهة  1960به بعد ،بانكهاي
سرمايهگذاري در بازار ادغام و تملک ،فعال بودهاند.
كسب توان رقابت در بازار بنگاهها ،كاهش ريسك ،ايجاد
ظرفيتهاي جديد در توليد ،كسب قدرت بيشتر در بازار
با استفاده از صرفههاي ناشي از مقياس اقتصادي توليد با
هزينههاي كمتر،کاهش هزینه و ارتقای سودآوری ،توسعه
تکنولوژی اطالعاتی ،مقررات زدایی مالی ،دسترسی به
بازارهای جهانی ،افزایش رضایتمندی سهامداران از
مهمترین اهداف و منافع ادغام به شمار میآیند.
طی دو دهه اخیر سیستم بانکی دستخوش تغییرات زیادی
شده است از جمله ادغام در سطح داخلی و بینالمللی ،این
ادغامها با هدف کیفیتبخشیدن به شاخص نسبت مجموعه
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اعتبارات به کل داراییهای بانکی بوده است .حجم معامالت
مربوط به ادغام در کشورهای پیشرفته همچون آلمان،
ایتالیا ،فرانسه ،اسپانیا و انگلستان بسیار باال بوده است.
محققان معتقدند که بانکها بجای «رقابت خدشهپذیر»
بهتر است تئوری «رقابت با ثبات» را در قالب ادغام و
تملک با رعایت اصول و استانداردها ایجاد و پیاده نمایند .در
رابطه با مزایایی که بانکها بهوسیله ادغام کسب نمودهاند،
تحقیقات بسیاری صورت گرفته است .محققان در تحقیقات
خود به نتایج مثبتی در ارتباط با تجارب موفق ادغام بانکها
دست یافتهاند .افزایش همافزایی بهمنظور مدیریت نقدینگی،
کاهش و از بین بردن حباب قیمت با توجه به تثبیت پایداری
در عملکرد ،افزایش بازده سرمایه و هزینه منابع انسانی،
افزایش قدرت وامگیری و جذب سپرده ،افزایش سودآوری،

مدیریت کارا و فعال و تسهیم نیروی انسانی متخصص و البته
انتقال تجربیات و عملکردهای مثبت و مؤثر بانکی از جمله
نتایج مثبت پدیده ادغام است.
با توجه به نتایج مثبت فرایند ادغام ،در کشور ایران نیز
پدیده ادغام مؤسسات اعتباری غیربانکی بهمنظور رفع
این نابسامانی و با هدف ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی
هدفگذاری گردید .در اسفند  1389بهمنظور اعمال نظارت
دقیقتر بر عملکرد مؤسسات و بانکها و در نهایت حفظ
ثبات و سالمت اقتصادی  1700تعاونی اعتباری و موسسه
قرضالحسنه در قالب  14مؤسسه اعتباری غیربانکی ادغام
شد.
در همین راستا بررسی وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری
غیربانکی در نسبتهای گردش سرمایه ،درصد نسبت جاری،
رشد حساب سرمایه ،نسبت تسهیالت و وام اعطایی به کل
داراییها و رشد سرمایهگذاریها و مشارکت حقوقی از
 1384تا  1388حاکی از آن است که:
گردش سرمایه از سال  1384تا  1388روندی نزولی
داشته که بر میزان آن طی دو سال  1385و  1386نیز
افزوده شده است .بهعبارتی سرمایه در گردش منفی به
منزله آن است که نه تنها نقدینگی طی سالهای 1385
تا  1388وجود نداشته ،بلکه مؤسسات مالی و اعتباری
غیربانکی طی این سالها از پاسخگویی آنی و تسویه کلیه
حسابهای دیداری و قرضالحسنه خود ناتوان بودهاند.
در سال  1387پوشش بدهی جاری از محل دارایی جاری
معادل  60.4درصد بوده است که در مقایسه با سالهای قبل
آن مناسب است.
جذب سرمایه برای مؤسسات مالی و اعتباری در سالهای
 1387و  1388بسیار ضعیف بوده است .در ازای کاهش در
رشد حساب سرمایه برای سالهای  1387و  ،1388این

کاهش در افزایش حجم بدهیها جبران شده است که الزاماً
به معنای افزایش نسبتهای اهرمی و قرارگرفتن مؤسسات
مالی و اعتباری غیربانکی در معرض ریسک نقدینگی
میباشد.
نسبت تسهیالت اعطایی و وامها به کل دارایی تقریباً طی
 5سال دارای روند متعادلی بوده است و نشان میدهد که
از سال  1385تا  1388تقریباً نیمی از داراییها به اعطای
تسهیالت و وام اختصاص یافته است.
نسبت رشد سرمایهگذاری و مشارکت حقوقی بهخصوص
در سال  1388بسیار کاهش یافته است .مقایسه نسبت رشد
سرمایهگذاری و مشارکت حقوقی با نسبت رشد تسهیالت و
وام اعطایی نشان میدهد که این مؤسسات در سال 1388
با کاهش  13درصدی سرمایهگذاری و مشارکت حقوقی در
واقع فرصتهای سودآور سرمایهگذاری را کاهش دادهاند.
نتایج کلیدی

بر اساس وضعیت ادغام مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی
در کشور این نتیجه حاصل میشود که سیاستگذار
میبایست جهت پاسخی مناسب در ارتباط با مسائل مطرح
در این زمینه اهتمام ورزد که مهمترین آنها عبارتاند از:
در اینکه ادغام مؤسسات اعتباری در بانکها و تعاونیهای
اعتباری بهعنوان سیاست ساماندهی مؤسسات پولی ،یک
سیاست منطقی و کارآمد است ،تردید وجود دارد.
استانداردها و اصول تخصصی مربوط به این ادغامها
بایستی تدوین و مدنظر مقام سیاستگذار قرار گیرد.
در خصوص اینکه ادغامها میتوانند زمینههای افزایش
ثبات و سالمت نظام اعتباری کشور را فراهم نمایند ،بایستی
بررسی دقیقی صورت گیرد.
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میزگرد همایش مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور
میزگرد «نقش مؤسسات اعتباری غیربانکی در ساختار مالی کشور»
با حضور آقایان دکتر احمد عزیزی ،دکترکوروش پرویزیان ،ابوالفضل
اکرمی ،مجید حاجینوروز و حمید تهرانفر در قالب محورهای ذیل برگزار
گردید:
شناسایی بازار هدف مؤسسات اعتباری غیربانکی
حوزه فعالیت و اندازه مؤسسات اعتباری غیربانکی
چالشهای تبدیل وضعیت مؤسسات اعتباری غیربانکی
بوکار مؤسسات اعتباری غیربانکی
مدلهای مناسب کس 
در زیر خالصه نظرات اعضای میزگرد در خصوص محورهای فوقالذکر
بیان میشود.

دکتر کوروش پرویزیان

عضو شورای پول و اعتبار
و مشاور عالی رئیسکل بانک مرکزی

فعالیتهای مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور مشتمل بر مؤسسات مالی و اعتباری ،تعاونیهای اعتبار و صندوقهای
قرضالحسنه متناسب با نیازها و ضرورتهای جامعه و در بستر قوانین کشور شکل گرفتند .نخستین صندوقهای
قرضالحسنه با اخذ مجوز از نیروی انتظامی ایجاد و به مرور بر دامنه فعالیتهای خود افزودند .با ایجاد تعاونیهای اعتبار
به عنوان زیرمجموعهای از وزارت تعاون ،نهادهای جدیدی وارد بازار مالی کشور شد .این نهادها به جهت فقدان و نقصان
قوانین ،توسعه و گسترش فعالیتهای خود را بر اساس تشخیص خود دنبال میکردند .اهتمام به انجام فعالیتهایی نظیر
سپردهپذیری ،اعطای تسهیالت خرد و کالن ،این مؤسسات را جایگزین بانکهای سرمایهگذاری نمود.
وجود و فعالیت این مؤسسات در چرخه مالی کشور یک واقعیت غیرقابل انکار است .لکن اگر این نهادهای مالی بدون نظم،
قانون ،هدف وجهتگیری خاص و خارج از هرگونه نظارتی توسعه پیدا کنند ،ممکن است از اهدافی که در جهت نیل به آن
تأسیس شدند ،باز بمانند .به عنوان مثال موسسهای که برای اهداف خیرخواهانه و قرضالحسنه ایجاد شده ،ممکن است به
یک بنگاه صرفا اقتصادی تبدیل شود و در برخی موارد هم با ازبینبردن میزان زیادی از سپردههای خود مشکلساز شود .در
چنین شرایطی مراجع تصمیمگیر در کشور مجبور به مداخله و حل بحران میشوند.
به نظر میرسد حوزه مؤسسات اعتباری غیربانکی از دو منظر قابل توجه باشد :نخست ،توسعه این مؤسسات در ساختارهای
دیگری غیر از ساختار رسمی یعنی قانون پولی و بانکی کشور صورت گرفته است .دوم ،عدم ساماندهی این مؤسسات به
بروز تبعات منفی برای سایر حوزههای اقتصادی کشور منجر گشته است .از این روی ،قانون ساماندهی مؤسسات به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسید .ساماندهی مؤسسات اعتباری غیربانکی و ایفای نقش واقعی آنها از طریق رجوع به مواضع
قانونی و تمکین از آن میسر است .سوقدادن این مؤسسات به حرکت در چرخه قانونی ،اولین و مهمترین گام در این جهت
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است .البته برخی از مقررات و دستورالعملهای نظام بانکی فاقد کاربرد و برخی نیز با اشکاالتی روبهرو است.
تنظیم و اعمال مقررات میبایست در فضایی مملو از تفاهم و همکاری رخ دهد .برخورد شدید و اجبار به اجرای برخی
فرایندها نظیر مسأل ه ادغام که شاید چارچوب قانونی نیز نداشته باشد ،کمکی به حل موضوع نمیکند و به هدایت این
مؤسسات به سمتی که تکمیلکننده زنجیره تأمین مالی کشور باشد ،منجر نخواهد شد.
البته مسأله ادغام موضوعی دارای اهمیت است .لکن مقرراتی که این چارچوب را در محدود ه قانون تجارت ،قانون پولی و
بانکی کشور و دستورالعملها مشخص نماید ،دارای ابهام است.
ی کشور دارای اهمیت است ،مقوله تخصص میباشد .متأسفانه برخی
دومین موضوعی که در حوزه مؤسسات اعتباری غیربانک 
از این نهادهای رسمی که از حجم وسیعی از اعتبارات نیز برخوردارند ،با تشخیص هیأت امنا و بدون بهرهمندی از مدیریت
متخصص به گسترش دامنه فعالیتهای خود پرداختهاند و سبب بروز مشکالت زیادی در نظام مالی کشور شدهاند .در حال
حاضر مدیران برخی از این مؤسسات ،از تخصص الزم برای فعالیت در بازار مالی کشور بیبهره هستند .خالء مقرراتی موجود
در این زمینه ،بانک مرکزی را مجبور به صدور مجوزهایی نموده که ممکن است در آینده مسبب مشکالت زیادی شود .حل
این مشکالت منوط به واگذاری فعالیتهای تخصصی به افراد متخصص است .در این زمینه ضروری است مقرراتی شفاف،
منصفانه و عادالنه وضع شود و از ورود افراد غیرحرفهای به حوزه بانکداری جلوگیری شود.
موضوع سوم دخالت دستگاههای مختلف در حوزه بانکداری و قوانین پولی و بانکی کشور است .افراد و نهادهای مسئول و
متخصصین بانک مرکزی میبایست بتوانند آزادانه در این حوزه به تکالیف خود بپردازند .در این راستا باید با پذیرش موارد
قانونی ،به بانک مرکزی در تحقق اهدافش کمک نمود .عمل به قانون امری مقدس است ،لذا شایسته نیست در جهت فرار
از قانون ،استثنائات متعدد وضع گردد.
موضوع بعدی ایجاد زیرساختهایی است که بتواند بستری مناسب در جهت شفافسازی فعالیتها و پاسخگویی به مردم،
فراهم آورد .این مسأله طبیعتاً به رشد و بالندگی مؤسسات اعتباری غیربانکی میانجامد .رعایت حدود ،استانداردها ،تکالیف
قانونی مانند تودیع سپرده قانونی،اخذ سپرده به نسبت آوردههای موجود و اعتبار و وامدهی در حدود مقرر ،گامهایی اساسی
در راستای شفافسازی و فعالیت صحیح مؤسسات میباشد.
آخرین نکته اینکه به هر حال مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور با متغیرها و موضوعات کالن اقتصادی مثل نقدینگی،
تورم ،هزینه و نرخ پول ،ریسکهای درون اقتصاد ،پیوند دارد .حضور این مؤسسات در برخی موارد شرایط بازارهای مالی را
ت توسط این مؤسسات به سیاستهای کنترلی بانک مرکزی درباره ارز ،سکه ،بازار مسکن
تشدید میکند .ایفای نقش مثب 
و  ...بستگی دارد.

مجید حاجی نوروز

صاحبنظر بانکی

در رابطه با لزوم شکلگیری مؤسسات اعتباری غیربانکی ،واقعیتهای موجود حاکی از آن است که با ادغام بانکها و تشکیل
بانکهای بزرگ در سال  ،1358وجود مؤسساتی که به اعطای وامهای خرد به افراد حقیقی یا پیشهوران و کسبه جزء
بپردازند ،الزم بود.
همچنین مؤسساتی در قالب مؤسسات قرضالحسنه اکثرا ً تکشعبهای تأسیس شدند که با اهداف خیرخواهانه نیازهای مالی
مردم را پاسخ میدادند .با توجه به اینکه صدور مجوز برای این مؤسسات تحت نظر مراجع غیرحرفهای مانند نیروی انتظامی یا
اداره اماکن انجام میگرفت ،افراد به راحتی میتوانستند با تمهیداتی مجوز دریافت کنند و تحت عنوان صندوق قرضالحسنه
با سرمایههای خرد به بانکداری خرد مشغول شوند.
افزون بر مؤسسات قرضالحسنه ،نهادهای مالی دیگری با عنوان تعاونیهای اعتبار نیز ایجاد شدند .در قانون تعاون جمهوری
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اسالمی ایران انواع تعاونیها مثل تعاونی مسکن ،مصرف و حرفهایها به جز تعاونی اعتبار دیده شده بود .از اینرو به
دستورالعملی که در قبل از انقالب ،تأسیس تعاونیهای اعتبار را موکول به مصوبه شورای پول و اعتبار نموده بود ،رجوع شد.
شورای پول و اعتبار هم با مصوبهای تأسیس این مؤسسات را فقط برای اعضای یک مؤسسه یا اعضای یک خانواده اجازه داد.
وجود مؤسسات اعتباری غیربانکی تا آنجا که در چارچوب اهداف خود فعالیت کنند ،امری الزم و دارای فوائد فراوان میباشد.
اما برخی از مؤسسات قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار به فعالیتهای بانکی روی آوردند .غفلت مسئولین مربوطه از این
مسأله ،مشکالت بسیاری را بوجود آورد.
فعالیتهای بانکی برخی از این مؤسسات منجر به ورشکستگی آنها شد و خسارات زیادی را به مردم تحمیل نمود .البته بانک
مرکزی با ورود به صحنه و فروش امالک خریداریشده توسط این مؤسسات ،بخش قابل توجهی از خسارت مردم را جبران
نمود .بر اساس مستندات موجود در بانک مرکزی ،یکی از علل مهم ورشکستگی این مؤسسات ،تخصیص اعتبارات کالن به
دوستان و اقوام نزدیک بوده است.
در مجموع به نظر میرسد حضور این مؤسسات مشروط به فعالیت در زمینههای تخصصیشان مفید است و میتواند به عنوان
مکمل جبرانکننده برخی از نواقص سیستم بانکی باشد .نظارت بانک مرکزی نیز باید یک نظارت دقیق و هدایتکننده باشد
نه نظارت مچگیرانه .نهاد ناظر میبایست این مؤسسات خرد را راهنمایی و نظارت کند تا در میسر صحیح خود حرکت کنند.

ابوالفضل اکرمی

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی
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واسطهگری مالی در حوزه کالن اقتصادی ،دارای اهمیت و نقش مهمی است .لکن فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از
متشکل و غیرمتشکل در اقتصاد کشور ما که عمدتاً بانکمحور است ،اگر بدون مجوز و خارج از چارچوب فعالیت بانکی باشد،
قطعاً اهداف نظام اقتصادی کشور را تأمین نخواهد کرد.
رشد و توسعه اقتصادی هر کشور ،وابسته به تشکیل سرمایه و سرمایهگذاری است .در واقع نظام مالی کارآمد به توسعه
اقتصادی و رشد پایدار غیرتورمی کشور که در سند چشمانداز توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد ،کمک مینماید .طبیعتا
رسیدن به این اهداف در گرو تأمین مالی مناسب است که انتظار میرود مؤسسات اعتباری در چارچوب سیستم و قوانین
بانکی نسبت به تحقق آن اهتمام ورزند.
بدون شک یک نظام مالی کارا وظایفی را بر عهده دارد .عمل به این وظایف مؤید لزوم وجود و فعالیت مؤسسات اعتباری
غیربانکی است .وظایف نظامهای مالی عبارتاند از :تسهیل در مبادالت کاالها و خدمات ،کاهش هزینههای اطالعاتی ،کاهش
هزینههای مترتب بر عدم تقارن اطالعات ،مدیریت ریسک ،تجمیع و تخصیص پساندازها از طریق تخصیص بهینه منابع،
ارزیابی و نظارت مستمر بر سرمایهگذاری .این امور وظایفی است که برای واسطههای مالی اعم از بانکی و غیربانکی تعریف
میشود.
نظام مالی کارآمد میتواند از طریق کسب فرصتهای سودآور ،جذب پساندازها و تسهیل مبادالت به تجهیز و تخصیص
بهینه منابع و در نهایت رشد اقتصادی کمک نماید .البته اهمیت بازارهای مالی صرفاً در قالب جذب پسانداز یا تجهیز و
تخصیص منابع نیست ،بلکه میتواند یک جریان دائمی و مستمر درآمدی برای خانوار ایجاد نماید و خالهای درآمدی را
پوشش دهد.
مسألهای که لزوم نظارت بانک مرکزی را از این باب بیشتر مورد تأکید قرار میدهد ،تناسب جریان مالی با فعالیت کالن
اقتصادی کشور باشد .یعنی بین جریان منابع با فعالیتهای اقتصادی همواره میبایست تناسبی وجود داشته باشد.
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بههمخوردن این توازن ،مضر و مخل اقتصاد است.
قرارگرفتن در شرایط اقتصادی کمتر از تولید بالفعل و وجود ظرفیتهای خالی در اقتصاد ،منجر به شکلگیری نوعی از تأمین
مالی مورد نظر مقامات پولی در راستای تکمیل ظرفیتها و خروج از رکود میگردد .بر عکس زمانیکه در شرایط رونق و
باالتر از سطح تولید بالقوه قرار داشتهباشیم ،به دلیل نبود منابع و زیرساختهای الزم اقتصادی برای تولید بیشتر ،مجبور
به تزریق پول و جریان مالی غیرمناسب پولی شده و شرایط موجود منجر به ایجاد تورم در جامعه میگردد .از اینرو ،هر دو
سمت قضیه از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات از سه منظر ضرورت دارد.
منظر اول مربوط به سیاستهای پولی ،تورم ،نقدینگی ،بحث رعایت نرخهای سود در سیستمهایی که تعیین نرخ سود
وجود دارد یا سیستمهایی که وجود ندارد ،میباشد .در واقع ،عدم رعایت نرخهای سود یا نرخهای تسهیالت تعیینشده از
سوی شورای پول و اعتبار و اعمال نرخهای متفاوت ،باعث ایجاد اختالل در سیاست پولی میشود .مسأله بعدی ،سالمت
مالی سیستم مالی است که منظر نظارتی بانک مرکزی است .نظام مالی معموالً با منابع سپردهگذاران قدرت مییابد و نقش
سرمایه معموالً کمتر از  10درصد است .لذا حضور بانک مرکزی و رعایت نسبتهایی که بانک مرکزی اعالم میکند باعث
حفظ منافع سپردهگذاران و در نتیجه تأمین منافع کل کشور از باب سیاستهای پولی میشود .یکی از دالیل دیگری که
لزوم نظارت و کنترل بانک مرکزی را بر هر مؤسسهای که فعالیت بانکی دارد ،تأکید میکند ،بحث شفافیت و دسترسی به
اطالعات توسط سرمایهگذاران میباشد .بهطور کلی ،وضعیت سپردهها و تسهیالت اعطایی مؤسسات و نسبتهای موجود
نشان میدهد که اگر مؤسسات تحت نظارت و کنترل کامل بانک مرکزی نباشند ،اهداف سیاستگذاران پولی محقق نخواهد
شد و در صورتیکه این مجموعه به سیستم بانکی بپیوندد ،بانک مرکزی با اقتدار بیشتری خواهد توانست سیاستهای پولی
خود را به نحو کارآتر و کارآمدتری به اجرا بگذارد.

حمید تهرانفر

صاحبنظر بانکی

شناسایی چالشهای مؤسسات اعتباری غیربانکی از اهمیت زیادی برخوردار است .اینگونه مؤسسات متشکل از صندوقهای
قرضالحسنه یا تعاونیهای اعتباری میباشند که در قانون پولی و بانکی کشور نیز مؤسساتی که کار اعتباری میکنند ،اما
فعالیتها و حجم اعتبارشان در کل اعتبارات کشور موثر نیست ،به عنوان مؤسسات اعتباری غیربانکی شناخته میشوند.
اما در واقعیت بهنظر میرسد با توجه به تعاریف و پارامترهای موجود تفاوت چندانی بین مؤسسات اعتباری غیربانکی و
بانک وجود ندارد .بسیاری از صندوقهای قرضالحسنه با عنوان قرضالحسنه خدماتی را مشابه فعالیت شرکتهای مضاربه
انجام میدهند یا اینکه تعاونیهای اعتباری طبق قوانین کشور میبایستی اعتباراتی را برای کارگران ،کارمندان یک موسسه،
سازمان دولتی و سازمان خصوصی با کنترل دامنه سپردهگذار و تسهیالتگیرندگان در نظر بگیرند .در صورتیکه اینگونه
فعالیتها در کشور ب ه طور تمام عیار اتفاق نیفتاده است .تعاونیهای اعتباری و شرکتهای لیزینگ با شرط و شروط،
جزء مؤسسات اعتباری هستند که از عنوان بانک استفاده نمیکنند .اما صرافیها علیاالصول به عنوان مؤسسات اعتباری
نمیباشند .لذا انجام ادغام مناسب مؤسسات اعتباری غیر بانکی و تمرکز بر شناسایی فعاالن بازار پولی از اهمیت زیادی
ک مرکزی برای رفع مشکالت موجود از منظر شناخت قوانین و مقررات و همچنین شناسایی
برخوردار است .در این بین ،بان 
زمینه فعالیت این گونه مؤسسات میبایستی نظارت تخصصی خود را با مشخصنمودن محدوده نظارتی ،دامنه کار و معرفی
مؤسسات تحت نظارت ،با جدیت تمام اعمال نماید.
49 http://conf.mbri.ac.ir/nbfi

دکتر احمد عزیزی

مدیرعامل بانک ملی  PLCلندن

نقش واسطهگری مالی در اقتصاد صرفنظر از اقتصاد بازارمحور و یا بانک محور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .در
اقتصادهای بازارمحور ،رکود و یا رونق بخش مالی منجر به ایجاد رکود و یا رونق در بخش واقعی اقتصاد میگردد .در این
بین ،بانکها به عنوان واسطهگرهای مالی به انجام عملیاتی همچون واسطهگری سررسید ،واسطهگری ریسک ،واسطهگری
نرخ بهره میپردازند .در این بین ،پیچیدگی قوانین و رعایت مقررات از سوی بانکها و یا مؤسسات اعتباری و همچنین
بحث نظارت از جمله چالشهای اصلی نظام بانکی بهشمار میرود .بهعالوه ،بانک مرکزی نقش مهمی در اصالح قوانین و
شفافیت آنها دارد .همچنین تبدیل وضعیت مؤسسات به بانک و یا ادغام مؤسسات با بانکها نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی
بهشمار میرود .از سوی دیگر ،کمبود مشاوره مالی مدیریتی ،مدیریت استراتژیک و مشاوره حقوقی از دیگر عوامل آشفتگی
مؤسسات مالی غیربانکی بوده که میبایستی با برنامهریزی و استراتژی مناسب در مسیر انجام فعالیتهای پرسود و با ریسک
صفر حرکت نمایند.
نتیجهگیری

وجود و فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی در چرخه مالی کشور یک واقعیت غیرقابل انکار است .لکن اگر این نهادهای
مالی بدون نظم ،قانون ،هدف و جهتگیری خاصی و خارج از هرگونه نظارتی توسعه پیدا کنند ،ممکن است از اهدافی که
در جهت نیل به آن تأسیس شدهاند ،باز بمانند.
به دلیل حضور افراد غیرمتخصص در رأس برخی از مؤسسات مالی ،ضروری است با وضع و ابالغ مقرراتی شفاف ،منصفانه
و عادالنه از ورود افراد غیرحرفهای به حوزه بانکداری جلوگیری شود.
مسألهای که لزوم نظارت بانک مرکزی را بیشتر مورد تأکید قرار میدهد ،تناسب جریان مالی با فعالیت کالن اقتصادی
کشور میباشد .یعنی بین جریان منابع با فعالیتهای اقتصادی همواره میبایست تناسبی وجود داشته باشد .بههمخوردن
این توازن ،مضر و مخل اقتصاد است.
ک مرکزی برای رفع مشکالت موجود از منظر شناخت قوانین و مقررات و همچنین شناسایی زمینه فعالیت مؤسسات
بان 
اعتباری غیربانکی میبایستی نظارت تخصصی خود را با مشخصنمودن محدوده نظارتی ،دامنه کار و معرفی مؤسسات تحت
نظارت ،با جدیت تمام اعمال نماید.
کمبود مشاوره مالی مدیریتی ،مدیریت استراتژیک و مشاوره حقوقی از دیگر عوامل آشفتگی مؤسسات مالی غیربانکی
بوده که میبایستی با برنامهریزی و استراتژی مناسب در مسیر انجام فعالیتهای پرسود و با ریسک صفر حرکت نمایند.
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دستاورد سیاستی
در این بخش از گزارش ،توصیهها و دستاوردهای سیاستی بر آمده از مقاالت ،سخنرانیها و میزگرد همایش ارائه گردیده
است:
تودیع سرمایه حفاظتی مصوب شورای پول و اعتبار ،گام اول مؤسسات برای اثبات نظارتپذیری آنها میباشد .بدیهی
است سهامدارانی که به هر دلیل از برداشتن این نخستین گام ناتوان باشند ،چارهای جز شراکت با سهامداران سایر مؤسسات
و ادغام ندارند.
ادغام موفق مؤسسات اعتباری نیازمند یک چارچوب نظری و عملی حقوقی و مالی است که درآن رابطه سهامداران با هم
تعریف شده باشد؛ نحوه ادغام صورتهای مالی مؤسسات با توجه به فرایند پیچیده قیمتگذاری تسهیالت با ریسک متفاوت
مشخص شده باشد و باالخره ،نحوه ایفای تعهدات مؤسسات قدیم در مؤسسه جدید تصریح شده باشد.
تنها در صورتی کفه منافع اجتماعی حضور این مؤسسات از هزینه مخاطراتی که ممکن است بپذیرند و بیافرینند،
سنگینتر میشود که نظارتپذیری آنها تضمین شده باشد.
توصیه میشود مؤسسات اعتباری غیربانکی عالوه بر تمکین نسبت به الزامات نظارتی ،در گزارش ادواری و بهنگام اقالم
اصلی ترازنامه و تودیع سپرده قانونی ،به الزامات تمکین به سیاستگذاری پولی در کشور توجه کنند.
الزم است بانک مرکزی الگوی نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی را تعریف و اعالم کند.
تأسیس یک بانک قرضالحسنه جهت تجمیع صندوقهای قرضالحسنه چندشعبهای ضروری به نظر میرسد.
در خصوص مؤسسات غیربانکی اطالعات بسیار محدودی وجود دارد و اطالعات موجود نیز غیر قابل اعتماد میباشد.
بنابراین الزم است در این خصوص تمهیدات الزم تبیین و به مورد اجرا گزارده شود.
تشکل صنفی مؤسسات اعتباری غیربانکی گام مثبتی در راستای کسب و ایجاد فرصت مناسبات و پیوندهای کاری میان
این مؤسسات بر قرار میکند.
عدم رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا .توسط برخی از مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهای مالی در
کشور میتواند موجب آشفتگی در بازار پول کشور و ضرر و زیان رقبا گردد.
رفع موانع قانوني تأسيس و گسترش مؤسسات اعتباري غیربانکی و ساير نهادهاي مالي جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم
بين بانكها و مؤسسات اجتناب ناپذیر است.
نظارت و كنترل مستمر بر عملكرد مؤسسات اعتباري غیربانکی و شفافسازي وظايف و عملکرد آنها ضروری است.
الزم است طراحي چارچوب مناسب براي فعاليت و رقابت منصفانه بين بانكها و مؤسسات اعتباري غیربانکی صورت
پذیرد.
عموماً بر اساس شواهد تجربی موجود مالحظه میشود شاخصهای مالی مؤسسات تبدیل به بانک شده بهبود یافته است.
بر این اساس الزم است بررسیهای الزم در خصوص علل این بهبود صورت پذیرد.
وجود و فعالیت مؤسسات مالی غیربانکی در چرخه مالی کشور یک واقعیت غیرقابل انکار است .لکن اگر این نهادهای
مالی بدون نظم ،قانون ،هدف و جهتگیری خاصی و خارج از هرگونه نظارتی توسعه پیدا کنند ،ممکن است از اهدافی که
در جهت نیل به آن تأسیس شدهاند ،باز بمانند.
به دلیل امکان حضور افراد غیرمتخصص در رأس مؤسسات مالی ،ضروری است با وضع مقرراتی شفاف ،منصفانه و عادالنه
از ورود افراد غیرحرفهای به حوزه بانکداری جلوگیری شود.
ک مرکزی برای رفع مشکالت موجود از منظر شناخت قوانین و مقررات و همچنین شناسایی زمینه فعالیت مؤسسات
بان 
اعتباری غیربانکی میبایستی نظارت تخصصی خود را با مشخصنمودن محدوده نظارتی ،دامنه کار و معرفی مؤسسات تحت
نظارت ،با جدیت تمام اعمال نماید.
کمبود مشاوره مالی مدیریتی ،مدیریت استراتژیک و مشاوره حقوقی از دیگر عوامل آشفتگی مؤسسات مالی غیربانکی
میباشد.
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الزم است در خصوص پیادهسازی استانداردهای نوین حسابرسی داخلی در مؤسسات اعتباری غیربانکی اهتمام جدی
صورت گیرد.
در راستاي حفظ امنيت سپردههاي مشتريان با رويکردي اصالحي و با اعمال استانداردهاي نظارتي ضمن تحت کنترل
قراردادن فعاليت مؤسسات اعتباری غیربانکی ،ميتوان از ورشکستگي و بهخطرافتادن منافع مردم و تبعات اجتماعي و امنيتي
بحرانهاي احتمالي جلوگيري به عمل آورد.
ضمن ضروریبودن تبیین استانداردها و اصول تخصصی مربوط به ادغام مؤسسات مالی و اعتباری ،الزم است در خصوص
اینکه ادغامها میتواند زمینههای افزایش ثبات و سالمت نظام اعتباری کشور را فراهم نماید ،بررسیهای الزم صورت گیرد.
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