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 چرا اصالحات بنیادین؟•
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 چرا سیاستگذاری پولی؟•
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 الزامات-بسته بهبود جریان نقد
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بسته سامان دهی بدهی های 
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 اندازه و ترکیب بدهی دولت•

 
 

 ارتباط زنجیره ای دارایی ها و بدهی های دولت، بنگاه ها و بانک ها•
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 تبیین وضع موجود: بسته سامان دهی بدهیهای دولت



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 افزایش فزاینده خارج از کنترل هزینه های مالی دولت•

 باال بودن صرف ریسک دولت •

 استمرار رجوع بانکها به بانک مرکزی به دلیل مشکالت جریان نقد•

محتمل تر کردن بحران بانکی به دلیل استمرار و افزایش بی ثباتی مالی موجود در شبکه  •
 بانکی

 تشدید مشکل نقدینگی سازمان های بیمه و بازنشستگی•

 

18 

 چشم انداز استمرار وضع موجود: بسته سامان دهی بدهیهای دولت



 

 19 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 اهداف -بسته سامان دهی بدهی های دولت

دولت ساماندهی بدهی های   

 اعمال سیاست پولی قاعده مند 

 استفاده از اهرم بودجه

 تعمیق بازار بدهی

 افزایش انگیزه وام دهی و تخفیف تنگنای مالی

 هموارسازی هزینه های دولت

 پیش نیازی اصالحات بودجه ای برای اصالحات مالی



 

 20 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 بازارپذیری: بسته سامان دهی بدهی های دولت

بخشی از بدهی حال •
 شده

 هزار میلیارد تومان ۴۰•

 مبلغ

 صکوک اجاره•

 از تورممصون •

 نرخ و نوع

 واگذاری•

 تسویه•

 صورت تأدیه

 (ت.م.ه ۱۰)بنگاه ها •

با اولویت بانک های •
 ۳۰)خصوصی شده 
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 دریافت کنندگان

بسته اوراق یک، سه و •
 پنج ساله

پورتفوی اوراق 
 تأدیه

 فروش در بازار•

 میان مدت  صکوک•
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 الزامات: بسته سامان دهی بدهی های دولت

 متعهد کردن دولت به پرداخت سود اوراق

عملیات بازار باز، وام دهی مبتنی بر وثیقه: نقش بانک مرکزی  

 اصالح رفتار دولت در ایجاد بدهی جدید صرفاً از طریق انتشار اوراق

 فراتر نرفتن نسبت مانده بدهی دولت به تولید ناخالص داخی از مقدار معین 

 فراتر نرفتن نسبت مانده اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک مرکزی از مقدار معین

 مدیریت متمرکز بدهی ها و اوراق بدهی دولت
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 :وضعیت اقتصاد می تواند از ادامه وضع موجود نیز بدتر شود•
 افزایش اوراق مانده بدهی دولت ناشی از سود•
 افزایش حجم اوراق بدهی غیرنقد دولت در ترازنامه بانک ها  •
 کاهش احتمال جلب اعتماد مردم برای اجرای اصالحات آتی  •
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 پیامدهای عدم رعایت الزامات: بسته سامان دهی بدهی های دولت
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 ضرورت تغییر رفتار دولت در پرداخت تعهدات اوراق بدهی•

 ضرورت رفع مشکل دارایی پشتوانه اوراق•
 مطابقت با شریعت نگاه داشتن تمام مراحل•
 اخذ مصوبات قانونی•

 ممانعت از ایجاد رانت•
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 چالش های اجرایی: بسته سامان دهی بدهی های دولت
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بسته تخفیف معضل 

 مطالبات غیرجاری
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 تبیین وضع موجود: بسته تخفیف معضل مطالبات غیرجاری

 تعادلی بودن نکول باال

انگیزه نداشتن برای آشکار کردن 
 مطالبات غیرجاری و اقعی

تشدید مساله در صورت  انتقال بدون 
 برنامه دارایی های مسموم

باال بودن زیان نقد کردن دارایی های 
 مسموم

حاکمیتی شدن ابعاد مساله زیان دارایی 
 های مسموم
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 بسته تخفیف معضل مطالبات غیرجاری

حل معضل 
مطالبات 
 غیرجاری

اقدامات 
 نظارتی

خارج  کردن 
مطالبات  

 سوخت شده

شرکت 
مدیریت 

 دارایی

فعال کردن 
اقدامات خارج 

 از دادگاه

 فراهم کردن مقدمات حل معضل مطالبات غیر جاری: هدف•
 اقدامات•

 بازنگری و بازسازی ظرفیت های نظارتی بانک مرکزی•
 رفع موانع قانونی•
ظرفیت بانک ها برای مواجهه با مطالبات  افزایش •

 غیرجاری
و ارتقای فرایند تجدید ساختار بدهی در خارج  بهبود •

 دادگاه
تسویه بدهی در داخل دادگاه و نیز بهبود بهبود •

 وثیقهچهارچوب وام دهی مبتنی بر 
فراهم کردن شرایط الزم برای تشکیل بازار مطالبات  •

 غیرجاری
 رفع موانع مالیاتی•
 رفع موانع قانونی•
 تقویت ظرفیت نهاد ضمانت سپرده•
 برآورد کردن سایر موانع•

 الزامات•
 وامنهادی برای بازرسی قراردادهای •
 استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی بانک مرکزی•
 دسته بندی بانکهای سالم و ناسالم•
 اعمال و افزایش نرخ ذخیره گیری•
 پایش تصادفی وام ها  •
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 فعال کردن اقدامات خارج از دادگاه برای وام های کوچک و متوسط و خیلی بزرگ•
 وام های خیلی بزرگ•

 شناسایی، بررسی تاریخچه و سوابق وام های اعطا شده ذی نفع واحد•
 سازمانی برای حل و فصل مساله مطالبات غیرجاری بزرگ-تشکیل نهاد بین•

 تصمیم با توجه به تاریخچه امهال این مطالبات و فرصت سودآوری پروژه های مورد بررسی•

 وام های کوچک و متوسط •
 اعطای اختیارات کافی  به مدیران باری تصمیم در مورد تسویه وام های غیرجاری  •
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 اقدامات خارج از دادگاه: بسته تخفیف معضل مطالبات غیرجاری
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بانک مرکزی می تواند با استفاده از سود سهام سال های آتی یا گذشته این زیان را به تدریج به خزانه داری •
 .منتقل کند

صندوق توسعه ملی، می تواند از طریق سهام ممتاز و به شرط اعمال اصالحات بانکی، بار مالی این •
 .افزایش سرمایه را متقبل شود

 .این سهام تنها برای بازه زمانی محدودی در اختیار دولت می ماند•

 .  دارنده سهام ممتاز امکان انتخاب حسابرس داخلی را داشته باشد•

 .تخفیف مالیاتی بانک ها متناسب با شناسایی مطالبات سوخت شده اعمال شود•

با توجه به احتمال تکرار فرآیندهای ایجاد کننده نکول، مهم ترین مالحظه مرتبط با این راه حل، افزایش •
 .نقش نظارتی بانک مرکزی است
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سوخت کردن برخی مطالبات یا : بسته تخفیف معضل مطالبات غیرجاری
 داراییها
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 تأسیس با مالکیت دولت و بانکها •
 با هدف افزایش نقدشوندگی و شفافیت ترازنامه بانک ها و تجدید ساختار بانک ها و بنگاه های درگیر•
 .  تنها بانک های منتخب بانک مرکزی تحت پوشش این شرکت باشند•

بر اساس قواعد از  AMCانتقال تدریجی دارایی های مسموم بانک های منتخب با یک نرخ تنزیل به •
 پیش تعیین شده 

تقبل بخشی از زیان توسط دولت در قالب اوراق با قابلیت استفاده در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز •
 بانک مرکزی

 انتقال حقوقی وثایق وام ها از بانک ها به شرکت مدیریت دارایی•

 عدم مصونیت مدیران بانکی در قبال تصمیم های مرتبط با بازتعریف قراردادهای وام•
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 شرکت مدیریت دارایی ها: بسته تخفیف معضل مطالبات غیرجاری



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

ایجاد یک نهاد برای بازرسی قراردادهای وام، سرشماری وام های بزرگ و نمونه گیری وام های کوچک و •
 متوسط

 ایجاد انگیزه در تسهیالت گیرندگان برای آشکار کردن مطالبات غیرجاری •

 اقدامات تنبیهی و تشویقی توسط بانک مرکزی متناسب با اجرای برنامه•

 اصالحات در قواعد ذخیره گیری عام و خاص •

 معاف از مالیات کردن هزینه های ذخیره گیری •

 محدودیت بر تقسیم سود و پاداش مدیران •
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 اقدامات نظارتی: بسته تخفیف معضل مطالبات غیرجاری 
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 بسته افزایش سرمایه
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 افزایش سرمایهبسته 

بسته  
افزایش 
 سرمایه

منابع 
 عمومی

منابع 
 خصوصی

منابع 
 خارجی

 افزایش سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی: هدف•
 اقدامات•

 عمومیمنابع •
منابع بودجه از محل خصوصی سازی و واگذاری •

 دارایی های دولت، و درآمدهای ناشی از تسعیر ارز
ملی به صورت سهام ممتاز و یا منابع صندوق توسعه •

subordinated debt 
 منابع خصوصی•

 تشویقات مالیاتی برای حضور بخش خصوصی•
تدوین و ابالغ سیاست های مربوط به حداقل سرمایه •

 توسط بانک مرکزی و سازمان بورس
و سهام    Subordinated debtاستفاده از سازوکار •

 ممتاز
 منابع خارجی•

 حضور بانک های بین المللی•
منابع خارجی تا سقف مصوب قانون برای بانک های  •

 مرکزیمنتخب، تحت نظارت بانک 
 الزامات•

 نظارت بانک مرکزی•
 (۴۴مانند بانک های مشمول اصل )تصویب قوانین مربوطه •
 هماهنگی بین دستگاهها•
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 افزایش سرمایهبسته 

 منابع عمومی

 دولت•
 بانک های دولتی•

 درآمد تسعیر ارز•
 بودجه•

 صندوق توسعه ملی•
 همه بانک ها•
 سهام ممتاز•

 سال ۵فروش پس از •
 تعیین حسابرس•

 منابع خصوصی

 بانک های غیردولتی•
الزام به باال بردن سهم سهام •

 دار در بانک های بورسی
کاهش نرخ مالیات متناسب با  •

 افزایش نسبت کفایت سرمایه
افزایش سرمایه ناشی از نظام •

انگیزشی و نظارتی بانک  
 مرکزی

 سهام ممتاز•
•Subordinated Debt 

 منابع خارجی

 بانک های بین المللی•
منابع خارجی تا سقف مصوب •

قانون برای بانک های منتخب، 
 تحت نظارت بانک مرکزی
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 اصالحات بنیادین

34 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تصویب قوانین و مقررات جدید •
 قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری •
 توسعه وظایف صندوق ضمانت سپرده•
 ...(رزولوشن و ورشکستگی و )قوانین مربوط به کسب وکار بانکی •
 قوانین مرتبط با حاکمیت شرکتی•
 مقررات فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی در داخل صنعت خدمات مالی•
 قوانین مربوط به مؤسسات توسعه ای•

تعمیق زیرساخت ها و نهادها برای افزایش شفافیت صورت های مالی، اجرای استانداردهای بین المللی  •
 حسابداری و حسابرسی و بهبود مدیریت ریسک

 اعتبار خانوارها، تأمین مالی بنگاه های متوسط و کوچک: اصالح ساختار در وام دهی خرد•

 تأسیس یک مرکز مالی بین المللی در یک منطقه آزاد تجاری•
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 کلیات اصالحات بنیادین
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 نقشه استراتژیک
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 ثبات پولی، ثبات مالی و توسعه مالی هدف

 افزایش قدرت وام دهی بانک ها انضباط مالی دولت بهبود محیط کسب وکار بانکی سیاست گذاری پولی نقش نظارتی بانک مرکزی برنامه ها/محور

 نقدبهبود جریان 

 دسته بندی بانک ها* 

 تجدید ساختار بانک ها* 

 تحدید فعالیت مؤسسات غیرمجاز* 

تدوین قوانین موردنیاز برای تقویت  * 

 نقش نظارتی بانک مرکزی

 اجرای کردن عملیات بازار باز* 

اعطای خط اعتباری کوتاه مدت * 

وثیقه دار مشروط به تجدید ساختار 

 بانک

کاهش نرخ سود سپرده باهدف  * 

 خنثی کردن اثر جنگ قیمتی

اصالح قوانین مرتبط با ارتباطات * 

 بین المللی

  

    

 سامان دهی بدهی دولت

سامان دهی بدهی دولت از *      

 طریق بازارپذیر کردن آنها

ایجاد بدهی فقط مبتنی بر *

 اوراق

  

 افزایش سرمایه

افزایش سرمایه بانک های دولتی *        

 و غیردولتی

  

آماده سازی برای حل معضل 
 مطالبات غیرجاری

اقدامات اولیه برای حل معضل *         

NPL 

وام دهی مبتنی بر صورت های * 

 مالیات بر ارزش افزوده

 برنامه اصالحات بنیادین

 ۳اعمال قواعد بال *
اصالح قوانین پولی و بانکی، قانون *

بانکداری بدون ربا و قوانین مربوط به نهاد  

 ناظر بانکی

تقویت استقالل بانک مرکزی، *

اهداف، پاسخگویی و شفافیت نهاد  

 سیاست گذار پولی

سامان دهی مؤسسات مالی  *

 غیرمجاز

تدوین قوانین مربوط به *

 ورشکستگی مؤسسات مالی

پایه گذاری و تعمیق زیرساخت ها و *

افزایش ( ۱نهادهای الزم برای 

بهبود  ( ۲شفافیت صورت های مالی 

 مدیریت ریسک

اصالح قوانین مربوط به حاکمیت *

 شرکتی

حذف سلطه مالی دولت بر *

 بانک مرکزی

اعتبار خانوارها، ( ۱: وام دهی خرد*

تأمین مالی بنگاه های متوسط ( ۲

 و کوچک

  

 NPLحل معضل *

تعمیق و تکمیل حلقه های مفقود  *

 تأمین مالی در بازار سرمایه
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 .نقشه راه حاضر، تنها یک مولفه از مولفه های الزم برای اجرای اصالحات است•

 .تعیین اقدامات، عامالن و ناظران بخش بسیار مهمی است که این مطالعه متعرض آن نمی شود•

 فرصت ها•
 اجماع بر اصالحات با توجه به نزدیکی به بحران مالی•
 فرصت های اقتصادی حاصل از برجام•
 کاهش تورم و انتظارات تورمی•
 اقتصاد مقاومتی•

 تهدیدها•
 محدودیت مالی دولت•
 اجرا و نظارت بر برنامه های اصالحی/محدودیت توان کارشناسی در طراحی•
 نقش گروه های ذینفع در اقتصاد سیاسی اصالحات •
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 نظام حکمرانی و پیاده سازی
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 با تشکر
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 بازارپذیری: بسته سامان دهی بدهی های دولت

 انتشار اوراق

 مبلغ

دریافت 
 کنندگان

نرخ، نوع 
 و قطع

صورت 
 تأدیه

پورتفوی 
اوراق 
 تأدیه

 نحوه باز

نشر 
 اوراق

شیوه 
پرداخت 

 سود

سامان دهی بدهی های دولت جهت نقدشونده کردن  : هدف
آنها، افزایش اعتبار دولت و تعمیق بازار اوراق بهادار اسالمی 

 جهت گسترش ابزارهای تامین مالی مظابق با شریعت
 اقدامات
 بهادار اسالمیانتشار اوراق •
واگذاری اوراق منتشره به طلبکاران  در مقابل  •

 پرداخت بدهی
پیمانکاران، بانکها و اتاق تسویه بین دولت، ایجاد •

 بانک مرکزی
 هزینه مالی در بودجه ساالنهلحاظ •
 الزامات
 اوراقشدن دولت به پرداخت سود متعهد •
عملیات : مرکزیارزشمند کردن اوراق توسط بانک •

 بازار باز، وام دهی مبتنی بر وثیقه
تغییر رفتار دولت در ایجاد هرگونه بدهی جدید •

 صرفاً از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه
تعیین سقف برای نسبت مانده بدهی دولت به •

 تولید ناخالص داخی از مقدار معین
تعیین سقف برای نسبت مانده اوراق بدهی دولت •

 در ترازنامه بانک مرکزی به پایه پولی 
 متمرکز بدهی ها و اوراق بدهی دولتمدیریت •
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 :  رابطه بانک و بنگاه•
سرمایه در گردش متناسب با مالیات بر ارزش افزوده به بنگاه اعطا شود و در قبال آن، موجودی مواد انبار بنگاه وام •

به عنوان مثال مبلغ وام می تواند به گونه ای باشد که سرمایه در گردش بنگاه را به میزان . به عنوان وثیقه اخذ شود
 . قبل را تامین مالی کند( یا فصول)ارزش افزوده متناظر با برگه مالیاتی پرداختی در فصل % 7۰

 رابطه بانک و بانک مرکزی  •
در قالب بسته خروج از رکود می توان بخشی از وام هایی که بانک های تجاری بر اساس برگه : در کوتاه مدت•

به این نحوه که بانک مرکزی این اوراق بهادار را به . مالیاتی اعطا کرده ا ند را از طریق بانک مرکزی تامین مالی کرد
ارزش اسمی مجموع وام های مبتنی بر برگه % 7۰عنوان وثیقه از بانک ارائه دهنده تسهیالت قبول کند و معادل 

 .به بانک عامل ارائه دهد( درصد کمتر از نرخ بازار بین بانکی ۲)مالیاتی را با نرخ بهره معین 
 .  انتظار می رود در بلندمدت، تنها وثیقه پذیرفتنی از بانک ها، اوراق بدهی دولت باشد: در بلندمدت•
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تامین مالی سرمایه در گردش : بسته تخفیف معضل مطالبات غیرجاری
 بنگاه ها بر اساس ارزش افزوده
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تامین مالی سرمایه در گردش : بسته تخفیف معضل مطالبات غیرجاری
 بنگاه ها بر اساس ارزش افزوده
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