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 خالصه مدیریتی 

 یراز منابع آنها را به خود اختصاص داده است، درگ یو بخش مهمشده  یالتتسه یها در اعطاکه موجب کاهش توان بانک یاز معضالت یکی
گذشته بارها بحث کاهش اموال  یانسال یکه ط یاگونهاست. به یمال یگرواسطه یربه غ یگرد یها و بازارهاها در بخشبانک هایداراییبودن 

اصوووالح و  یها از جمله اقدامات الزم برامطرح شوووده اسوووت. مروش اموال مازاد بانک ینظام بانک یاسوووترذارانسووو یها از سووووبانک دمازا
عالوه بر عمل  تواندیم یهبازار سرما یتبا استفاده از ظرم یژهمناسب به و یو استفاده از راهکارها آیدیها به شمار مترازنامه بانک یسازچابک
 کشور کمک کند. یمال یهاواسطه ینترنقش مؤثرتر به عنوان مهم یفایو ا یقدرت سودآور یشها، به امزابانک یقانون یفبه تکال

سال اموال مازاد بانک یواگذار مسئله ها شروع شد و در بانک یرضرورغ هایدارایی ینحوه واگذار نامهیینآ یببا تصو ۱۳۸۶ها از 
ها اموال مازاد بانک یسوال اسوت که معضول واگذار ۱۳از  یشکرد. ب یداها ادامه پشورکت مروش اموال مازاد بانک یسبا تاسو ۱۳۸۷سوال 

 یمختلف یهاچالش توانیها ماموال مازاد بانک یاست. با مرور تجربه گذشته در واگذار یدهمشخص نرس رانجاممطرح است و هنوز به س
 یهادستراه لزوم رعایت مالحظاتست. ا یدارمربوط به خر یگرد یاز آنها مربوط به مروشنده و برخ یکرد که برخ ییرابطه شناسا ینرا در ا
 هایها در واگذاربانک یرانو عدم رغبت مد هایتمسووووئول یفدر تعر یتعدم شووووفام یران،مد یبرا یمشووووکالت حقوق یسووووکر ی،نظارت
اطالعات به  یدارانمناسب خر یعدم دسترس ینها از جنبه مروشنده است. همچنمازاد بانک هایدارایی هاییواگذار یهاچالش ینمهمتر

سکر یرشبه پذ یدارانخر یلعدم تما ها،یمربوط به واگذار ساختار انر ینا یدخر ی شیاموال و  سب در ارزش یز  یهااز چالش یگذارنامنا
 یدهوام یبه جا هاییدارا یدارنره یبرا در برخی موارد هابانک یاراد یمها تصمچالش یناست. عالوه بر ا هایواگذار ینا یدارسمت خر

ست. بانکدر بانک هاییدارا یعاز عوامل مهم تجم شده ا سطه ر هها بها  سبت به ر یینپا ینکول و بازده یباال یسکوا سطه  یسکن )به وا
از  یکیرو  ینو از ا دهندیم یحترج یالتتسوووه یدر اعطا ینرینقد یریکارگرا بر به یگرد هایدارایی یدارنرخ سوووودگ نره یدسوووتور یینتع

 است.  الذکرموق یلبه دال یندمرآ ینها در امناسب بانک یعدم همکار هایارواگذ یهاچالش
همه جانبه  گذارییاسووووتبه سوووو یازها نمازاد بانک هایدارایی یها و واگذاربانک هایدارایی یشپاال یزآم یتادامه مومق یبرا اگرچه

 ینددر مرآ یکارامد یکارها براراه ینتراز مهم یکیها مائق آمد، اما مناسووب بر چالش یزشوویانر یسووازوکارها یوجود دارد تا بتوان با طراح
 یبرا یاحتمال یمطرح شووووده و راهکارها یهاابعاد گوناگون چالش یاسووووت. با بررسوووو یواگذار یهاروش یو ارتقا اصووووالح ی،واگذار
 مطرح کرد: یاستیس هاییهرابطه به عنوان توص یندر ا یشنهادهاپ را به عنوان خالصه یرموارد ز توانیها، ماموال مازاد بانک یواگذار
. رسدمناسب به نظر نمی هاییدارا یهکل ینسخه واحد برا یکباشد و اصرار بر  هاییمتناسب با نوع دارا یالزم است روش واگذار -

 .یردمد نظر قرار گ ییهر نوع دارا یسکو ر یتها متناسب با ماهاز روش یبیلذا بهتر است ترک
 در بورس و مروش معاملهصووووندوق قابل  یا چند یک یلها، تشووووکاموال مازاد بانک یواگذار یمناسووووب برا یاز راهکارها یکی -

مد  یدوجود دارد که با یها مانند بحث بازارگردانچالش یبرخ ینهزم ینآن صوووندوق خواهد بود. البته در ا گذاریهای سووورمایهواحد
ست تنها به  ین. در عدیرنظر قرار گ صندو یکحال بهتر ا سا قنوع  ستفاده از  شود و امکان ا سنده ن صندوق یرخاص ب  یزها نانواع 

 شود. یبررس
 هاییدارا یریتشووورکت مد یلتشوووک یرجاری،در رابطه با مطالبات غ یژهواموال مازاد به یریتمد یمطلوب برا یاز جمله راهکارها -

(AMCیشرکت ینچن یلحل کند. البته تشک یزرا ن هاییمربوط به تملک دارا یاز مشکالت حقوق یبرخ یتا حد تواندیگ است که م 
 به آنها توجه شود. یدو مانند آن دارد که با یتگستره و مدت معال اختار،همچون س یاز جهات یمالحظات خاص

 یهاروش یگراز د یزآنها در بازار ن یتمروش خرد سوووهام تحت مالک یزها و نتحت تملک بانک یهاسوووهام شووورکت یمروش بلوک -
 یبرا یشنهادهااز پ یکیدر بورس  یرمنقولاز آنها استفاده کرد. عرضه امالک و اموال غ یطبه مراخور شرا توانیاست که م یواگذار
 .کندیم یلامالک را تسه یواگذار کندیم یجادکه ا یاکه با توجه به بازار شفاف و گسترده ستها اامالک مازاد بانک یواگذار
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امالک و مستغالت  یهاو ساختمان و صندوق ینزم یهاخود در قالب صندوق هایینبا وارد کردن امالک و زم توانندیها مبانک -
 یداده و هم امکان واگذار یشآنها را امزا یهم نقدشوووندگ یقطر ینها کرده و از اصووندوق ینا گذارییهبه واحد سوورما یلآنها را تبد

 آنها را مراهم آورند.  
راسووتا  یناسووت. در ا یهیو تنب یقیتشووو هاییاسووتسوو یبرخ یازمندها، نگوناگون مروش اموال مازاد بانک یاسووتفاده از راهکارها -

مشووکل اموال مازاد  یسووود  به دنبال حل اسوواسوو یهاکردن نرخ یو منطق یاتهمچون مال یگوناگون یهابا ابزار یدبا گذاریاسووتسوو
ارائه خدمات و  یالت،پرداخت تسه یل)از قب یوکار بانککسب یو محور یاصل هاییتسمت معال هب یشترها باشد و آنها را ببانک

 ...گ سوق دهد.
 یندهتا در آ کندیامر کمک م ینشووود. ا یریجلوگ یزاموال مازاد ن یداز انباشووت جد ی،الزم اسووت تا ضوومن رمع مشووکل اموال کنون  -

گستره  یشهمچون امزا یراستا موارد ینحل شود. در ا تراییشهمعضل به صورت ر ینها کنترل شود و ااموال مازاد بانک یورود
و  یهیدر وهله بعد و اعمال اقدامات تنب ینظارت مسووووتمر خود بانک در درجه اول و بانک مرکز نکی،در نظام با یقاموال قابل توث

 مشکل ضرورت دارد. ینمجدد ا از ظهور یریجلوگ یمناسب برا یقیتشو
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 مقدمه ۱
سهاز  صاد ا یها برابانک دهییالتآنجا که توان ت صاد یراناقت ست، نقش مهم یکه اقت دارد و  یقیبخش حق یمال یندر تأم یبانک محور ا

ها برطرف بانک دهییالتتسه روییشالزم است که موانع پ را دچار رکود کند، یقیبخش حق تواندیها مبانک دهییالتکاهش توان تسه
وام را کاهش داده است،  یاعطا یها براکه توان بانک یاز معضالت یکی دهدیها نشان مبانک یمال یهاو صورت امهازنبه تر یشود. نراه

 یدبا یگر مالها به عنوان واسووطهاسووت. بانک یمال یگراز بازار واسووطه یربه غ یگرد یها و بازارهاها در بخشبانک هایداراییبودن  یردرگ
به  یمتعدد نراه یلاختصاص دهند. اما به دال یالتتسه یاعطا یعنیخود  یاصل یتانجام معال یخود را برا هایداراییبخش عمده تمرکز 

 یهادر قالب بنراه یالتبه تسووه یامتناختصوواص  یها به جابانک ییاز دارا یکه بخش قابل توجه سووازدیم یانها عبانک ییدارا یتوضووع
 است.  شده یرهمرتبط و امالک و مستغالت ذخ یرغ یاقتصاد

ها به که بانک یعامل ینتردانسوووت. در واقع مهم یرارادیرا غ یو بخشووو یاراد توانیها را مدر اموال مازاد در بانک یشاز امزا بخشوووی
مانند  یگرد هاییتاز معال یمال یگرواسووطه یعنیبانک  یاصوول یتاسووت که معال ینا کندیها ماقدام به تملک امالک و بنراه یصووورت اراد

 یالتتسه یاز اعطا یها ناشاوقات سود بانک یبرخ ینکهدارد. باتوجه به ا یکمتر یسودآور یرمنقولمنقول و غ هایداراییو مروش  یدخر
خود  هایداراییکه  یستبانک مقرون به صرمه ن یبرا در برخی موارد یالت،نکول تسه یسکاست و با درنظر گرمتن ر یمنف یادر حد صفر 

ها معضل اموال مازاد بانک یرو زمان ین. از اکندیم گذارییهمانند امالک سرما یمواز یو در عوض در بازارها یردبخش به کار گ ینرا در ا
 یناز ا یشووود. اما بخشوو یشووترب یالتتسووه یها به اعطابانک یلشووود که تما یطراح یاگونهبه یزشوویبرطرف خواهد شوود که سووازوکار انر

ها و امالک بنراه یلها و تحمدولت با بانک یخارج نشوووده اسوووت. تهاتر بده یدهتیالها از گردونه تسوووهراده بانکو ا یلبه تما هاییدارا
ست که اموال مازاد بانک یلیدال ینتراز مهم یکی یامتیدر یالتتسه یها به ازاتحت تملک دولت به بانک شترها را با آنها  یدهو توان وام ی

ها اسوووت که با باالرمتن بانک یرجاریغ یالتتسوووه یقدر واقع وثا یزن هانکاز اموال مازاد تحت تملک با یبخشووو ین. همچنکندیرا کمتر م
 کرده است.  یداپ یشامزا یزاموال ن ینحجم ا یرجاریحجم مطالبات غ

ها وجود اموال مازاد بانک نتوایم دهد،یقرار م یررا تحت تأث یالتتسووه یها در اعطابانک ییاموال توانا ینا یشامزا کهینتوجه به ا با
قرار دهد.  یررا تحت تأث یقیبخش حق تواندیدر کشووور دانسووت که م یمال یناز معضووالت نظام تام یکیها را در بانک ییدارا یبترک ینو ا
 یلها را تسووووهانکاموال مازاد در ب یواگذار یندمختلف تالش کردند که مرآ یهااز کانال یردهه اخ یکدر  یدولت و بانک مرکز رو یناز ا

و  یدهنرسووو یبه سووورانجام هایواگذار ینروبرو بوده اسوووت که باعث شوووده ا ییهاها با چالشاموال مازاد بانک یواگذار ینکنند. با وجود ا
در بدنه  یزشووویانر یالزم و سوووازوکارها هاییرسووواختکردن زراه، عالوه بر مراهم یندر ا یقتوم یباشووود. برا ابرجامعضووول  پ ینکماکان ا

ها ارائه مازاد بانک هایدارایی یواگذار یبرا یمناسوووب یکارهاو راه یردصوووورت گ یزن یواگذار یهابر روش یها الزم اسوووت که تأملبانک
 ینمطرح در ا یکارهاراه شوووودیها تالش ماموال مازاد بانک یواگذار یهاضووورورت و چالش بر یگزارش ضووومن مرور ینشوووود. لذا در ا
 شود.  یخصوص بررس

. سوو س در بخش سوووم، شووودیم یحها تشووراموال مازاد بانک یرو در ادامه و در بخش دوم گزارش حاضوور، ضوورورت واگذار ینا از
شینعملکرد پ س هایواگذار ینا ی . در بخش شودیها بحث ممازاد بانک هایدارایی یواگذار یهاو در بخش چهارم چالش شودیم یبرر

 .شودیم یبندجمع یانو در پا گیردیها مورد بحث قرار ممازاد بانک هایدارایی یواگذار یدجد یکارهاراه یزپنجم ن
 

 هااموال مازاد بانک یمسئله ضرورت واگذار یینتب ۲
توسوعه  یردر مسو یادیناز اقدامات بن یکیآنها  ییکارا یشو امزا باشوندیم یهر کشوور یاقتصواد ینهادها ینتراز مهم یکی یمؤسوسوات مال

صادا ست. از جمله مهم یقت شورها سات، بانک ینا ینترک س ضعف نظام بانکمؤ ستند. درواقع،  صاد  یبرا یجد یدیتهد یها ه ثبات اقت
را  یمناسووب یطشوورا ی،مختلف اقتصوواد یهابخش یبرا یمال ینخود و تأم یاعتبار یاتها با عملبانک یب،ترت دین. بآیدیکالن به شوومار م

 .شوندیم یمل یدو تول گذارییهو باعث رشد سرما کنندیمراهم م گذارییهسرما یبرا
 یهااسووت و بروز شوووک یعوامل مؤثر بر عملکرد شووبکه بانک ینتراز مهم یکیاقتصوواد کالن و عملکرد آن  یطیمح یطمقابل شوورا در

گذارد. در واقع  یبر جا یلکرد شوووبکه بانکبر عم یقیاثرات عم تواندیم یو مال یپول ی،ارز ی،نفت یم،تحر یهااقتصووواد کالن مانند شووووک
ها و خانوارها در ارتباط است و بنراه ی،عموم یاعم از دولت، نهادها یعوامل اقتصاد یگربه طور متقابل با ترازنامه د یترازنامه شبکه بانک
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و  هاییدارا ییربه تغ یتارها در نهاخانو یاها بنراه ی،عموم یترازنامه دولت، نهادها یبتخر یراقتصوووواد کالن از مسوووو یهااثر بروز شوووووک
 ها منجر خواهد شد.آن ترازنامه یبها و تخربانک هاییبده

مازاد  هایداراییوجود اموال و  شود،یدر آنها م یها و بر هم خوردن چرخه سالم اعتباربانک یناتراز یدکه موجب تشد یاز عوامل یکی
 هاییبا انباشت دارا یزو در سطح کالن ن شودیدر آنها م دهییالتو امت قدرت تسه یاست که موجب راکد شدن منابع، کاهش گردش مال

 شود. هاییدارا گونهینا یمتدر ق یمسکن، ارز و ... ممکن است موجب نوسانات ناگهان همچونخاص  یهادر بخش
شاهده ممازاد بانک هایداراییاموال و  یدولت بر واگذار یدوجود تاک با  یپس از مدت یدارانخر یا یکه در موارد شودیها ، در عمل م

تومان و از سال  یلیاردهزار م ۱0، در حدود ۱۳۹۶. تا سال یستها نحاضر به تملک شرکت کسیچه یدهمزا یاندر جر یا شوندیمنصرف م
آن مربوط به  یلیاردهزار م ۱۳و ها به مروش رمته اسوووت که حدتومان از اموال مازاد بانک یلیاردهزار م ۲۸حدود  ۱۳۹۹تا مرداد ماه  ۱۳۹۶
ها بانک یدقانون رمع موانع تول ۱۷و  ۱۶است که طبق مواد  یدرحال ینگ. ا۱۳۹۹ یی،و دارا ی)وزارت امور اقتصاد تبوده اس ۱۳۹۸سال 

 یق،ا، تملک وثاهکننده اموال مازاد بانک یجادا یهاکانال ینتراموال را به مروش برسووووانند. مهم یندرصوووود از ا ۳۳سوووواالنه  بایسووووتیم
 یانو جر یاموال به موقع مروش نرود موجب کاهش گردش مال ینکه ا یها اسووت. در صووورتسووهام شوورکت یدو خر یممسووتق گذارییهسوورما

 یرذخا یالت،شووودن تسوووه یرجاریغ یلاسوووت که به دل یدرحال ین. ادهدیها را کاهش ممجدد بانک ییها شوووده و توان درآمدزاوجوه بانک
 هایدارایی یشامزا یلبه دل یهسووورما یتکفا ی،. از طرمیابدیسوووود کاهش م یهو حاشووو یامته یشتمام شوووده امزا یدرنظر گرمته شوووده در بها

ها به شدت بانک یطشرا ینها به همراه دارد. در ابانک یرا برا ییباال ینرینقد یسکر یزموضوع ن ینکه ا یابدیکاهش م یسکموزون به ر
 یعدم بازگشت اقساط، سع یلبه دل ینرینقد یسکر جبران یها برااران مورد مواخذه قرار خواهند گرمت. در مقابل، بانکاز طرف سهامد

 .یابدیم یشبانک به طور مضاعف امزا هایینهآن، هز یدارند که در پ یرمتعارفغ یهابا نرخ یژهوبر جذب منابع به
ها به شوومار ترازنامه بانک یسووازاصووالح و چابک یها از جمله اقدامات الزم برامروش اموال مازاد بانک یتضوورورت و اهم بنابراین

ها، به بانک یقانون یفعالوه بر عمل به تکال تواندیم یهبازار سوورما یتبا اسووتفاده از ظرم یژهمناسووب به و یو اسووتفاده از راهکارها آیدیم
س ینکشوور کمک کند. بر ا یمال یهاواسوطه ینترؤثرتر به عنوان مهمنقش م یفایو ا یقدرت سوودآور یشامزا  یاسواس در ادامه ضومن برر

صر عملکرد پ شینمخت س ینموجود در ا یهاها، چالشاموال مازاد بانک یواگذار ی س س راهکارها شودیم یینتب یرم شنهادیپ یو   یبرا ی
در بازار  یمال یاز ابزارها یکیگ به عنوان ETF)۱قابل معامله گذارییهسوورما یهاصووندوق یتبر ظرم أکیدها با تاموال مازاد بانک یواگذار
 رو ارائه خواهد شد. یشپ یو حل مشکالت احتمال یندمرا یندر ا یعتسر یبرا یاستیس هاییهتوص یانو در پا گرددیمطرح م یهسرما

 هااموال مازاد بانک یواگذار یکنون یتو وضع یشینعملکرد پ  ۳
 هایداراییداری و تملک ها در خصوووص  بنراهو ایجاد محدودیت برای بانک هاهای اخیر بحث واگذاری اموال مازاد بانکدههاگرچه در 
شتر مورد  غیرمنقول قانون پولی و  ۳۴در مفاد ماده ها را ها برای بانکاین محدودیتهای قانونی توان ریشهقرار گرمته است اما می توجهبی

هایی )به جز بانکهابرای بانکاین ماده معامالت اموال غیرمنقول  ۲تصویب شده است. بر اساس بند  ۱۳۵۱ه در سال ک دیدبانکی کشور 
ستگ ممنوعاکه هدف آنها انجام مع ست که  مالت غیرمنقول ا شده ا شاره  صره این ماده ا ست. البته در تب  یمنقول برا ریتملک غ »شده ا

ست شرائط کارکنان مسکن ایکار محل  نیتأم یبرا ایمطالبات  فاءیا سبت به آن طبق   خواهد نییتع رانیا یمرکزکه بانک یبانک و معامالت ن
ساس این ماده قانونی محدودیتی بر ورود بانک «ماده نخواهد بود. نیا ۲موضوع بند  تیمشمول ممنوع نمود ها در حوزه بازارهای لذا بر ا

 یرضرورغ هایدارایی ینحوه واگذار نامهیینآ یبتصو توانیمرا  اصالحی در این راستا یاقدام جد یناولغیرمنقول وضع شده است.  اما 
 ۱۳از  یشبگ. ۱۳۸۶ ی،اسووالم رایمجلس شووو یهادانسووت )مرکز پژوهش یرانوز یئتتوسووط ه ۱۳۸۶ ماهیها در دبانک یو اماکن رماه

 است. یدهمشخص نرساست و هنوز به سرانجام مطرح به صورت جدی ها اموال مازاد بانک یسال است که معضل واگذار
و تحت نظارت  یرانوز یأتو بر اسوواس مصوووبه ه ۱۳۸۷آذر ماه  ۳ها، از مازاد بانک یها ییاموال و دارا یسووهولت در واگذار جهت

ک ها )مامگ" با تحت عنوان، "شرکت مروش اموال مازاد بان یشرکت یرانا یاسالم یجمهور یو بانک مرکز ییو دارا یوزارت امور اقتصاد
بانک  یران،سوو ه، بانک رماه کارگران، بانک تجارت، بانک ملت، بانک توسووعه صووادرات ا ی،کشوواورز رات،صوواد ی،مل یهامشووارکت بانک

مازاد خود را به صووورت  یها ییها بتوانند اموال و داراآن، بانک یقصوونعت ومعدن و بانک مسووکن کشووور آغاز به کار نموده اسووت تا از طر
 ینا یآن اسووت که ط یایگو ۱۳۹۳تا  ۱۳۸۷شوورکت )مامگ در بازه سووال  ینگ. عملکرد ا۱۳۹۹)شوورکت مام،  یندواگذار نما یدهمزا یبرگزار

مروش  یکامل برا یدهمزا ۴۱شورکت درمجموع  ینسواله ا ۷بازه  ینحوزه صوورت نررمته اسوت. در ا یندر ا یشوبردیهفت سوال در عمل پ

                                                                                                                                                                                                                
1 Exchange-traded Fund (ETF). 
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 یدارند، رقم چندان قابل توجه یارکه بانک ها دراخت مالکیبا تعداد ا یسووووهبرگزار کرده که در مقا یالر یلیاردم ۴۲00ملک به ارزش  ۱۳00
  گ.۱۳۹۹)شرکت مام،  آیدیبه شمار نم

 یبهشووتکشووور در ارد ینظام مال یو ارتقا یرپذرقابت یدها با ابالغ قانون رمع موانع تولمازاد بانک هاییدارایمروش اموال و  موضوووع
ها و بانک یهقانون کل ینا ۱۶شوود. بر اسوواس ماده  ترییگ وارد ماز جد۱۳۹۴ ی،اسووالم یمجلس شووورا یها)مرکز پژوهش ۱۳۹۴سووال 

 یرمنقولدرصد اموال خود اعم از منقول، غ ۳۳قانون تا سه سال، ساالنه حداقل  ینالزم االجرا شدن ا یختار ازموظفند  یمؤسسات اعتبار
 یاسوالم یجمهور یپول و اعتبار و بانک مرکز یشوورا یصتابعه آنها درآمده اسوت و به تشوخ یهاک آنها و شورکترا که به تمل یو سورقفل

 یدقانون رمع موانع تول ۱۶ماده  یبرا ینامه انضووووباط یینآ یکقانون که در حکم  ینا ۱۷ماده  رد ینمازاد اسووووت، واگذار کنند. همچن یرانا
 ۱۳۹۵ سهام باشد در سال یو نرهدار یشامل بنراهدار یربانکیغ یتهایکه منشأ آن معال یعتبارسود بانکها و مؤسسات ا»است، ذکر شده 

شود تا به پنجاه و پنج  یم . پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور امزودهشودیم اتیو هشت درصد مشمول مال ستیبا نرخ ب
بانک ها  یرسا یرهمد یأتدر ه توانندیآن نم یرهمد یأته یکنند اعضا یرتأخ یاها تخلف  یها در واگذاراگر بانک همچنین  درصد برسد.

 .کنند یداحضور پ
 یکه برا هایییمهاخطارها و جر یرغمشوود اما عل یعها تسوورمازاد بانک هایدارایی یروند واگذار یدبا ابالغ قانون رمع موانع تول اگرچه

 یغداشوته اسوت. در گزارش تفر یادیشوده در قانون ماصوله ز بینییشپ یزانق شوده با مشوده بود، عملکرد محق یینقانون تع ینها در ابانک
سال  سات اعتبار ۱۳۹۷بودجه  س ست که اموال مازاد بانک ها و مو شته ا شاره دا س یا سال مورد برر تومان  یلیاردم ۹۶۸هزار و  ۵۷ یدر 

مجموعاً  ید،قانون رمع موانع تول یبو پس از گذشت چهار سال از تصو ۹۷سال  یاندر پا دهدیگزارش نشان م ینا هاییبوده است. بررس
سا یلیاردم ۹۶۸هزار و  ۵۷از  شنا شده  ۴۱معادل  یعنیتومان  یلیاردم ۸۱۳هزار و  ۲۳شده، مبلغ  ییتومان اموال مازاد  صد آن واگذار  در

شده مبلغ  ییشناسا یربانکیتومان سهام غ یلیاردم ۹۳۷ر و هزا ۶۵مدت از  یندر ا ینگ. همچن۱۳۹۸محاسبات کشور ،اسفند  یواناست)د
 یدر انتها یدالذکر بااسوت که بر اسواس قانون موق یدر حال ینشوده اسوت. ا واگذاردرصود  ۳۷معادل  یعنیتومان  یلیاردم ۶۶۵هزار و  ۲۴

در  ییو دارا یده است. وزارت امور اقتصاددرصد آن واگذار ش ۴0و بر اساس آمار حدود  شدیها واگذار مکل اموال مازاد بانک ۹۷سال 
وزارتخانه، تا  ینمقدار طبق اعالم هم ینتومان برآورد کرد که از ا یلیاردهزار م ۱00ها را حدود امالک و اموال مازاد بانک ۹۸آذر ماه سال 

 ینگ. ارائه ا۱۳۹۹ یی،و دارا یر اقتصوادها مروخته شوده اسوت )وزارت امواز اموال مازاد بانک یلیاردهزار م ۲۸، حدود ۱۳۹۹مرداد  یانپا
انجام  ین. طبق تخمآیدیکشووور به حسوواب م یمال یننظام تأم برای یها کماکان معضوول بزرگمازاد بانک هایداراییکه  دهدیآمار نشووان م
به امالک  یزدرصد آن ن ۱۵و  حدود  دهدیم یلگ تشکیربورسیو غ یها )بورسها را سهام شرکتدرصد از اموال مازاد بانک ۸۵شده حدود 

ها بانک یدارها مسووئله بنراهمازاد بانک موالگفت که در مسووئله ا توانیرو م ینگ. از ا۱۳۹۹ یگانه، یمیو مسووتغالت اختصوواص دارد )کر
 .آيدیمعضل به حساب م ینترمهم

 ینبوده است. ا یرشفافغ بعضاًو  یسنت یوهبه ش یدهروش مزا یریکارگها، بهاموال مازاد بانک یواگذار یندمرآ یناکارامد یلاز دال یکی
اجرا و  ینددر مرآ یتاز نظر شوووفام گرمتیها )مامگ صوووورت مشووورکت مروش اموال مازاد بانک یاها که عمدتا از طرف خود بانک هایدهمزا

رو در  ینمطلوب نرسد. از ا یجهنتبه  هایدهاز مزا یداشت که باعث شده بود که بخش قابل توجه ینواقص یرساندر اطالع گیگسترد یزانم
 یجادا یدجد یکارهاراه یناز ا یکیها امتادند. اموال مازاد بانک یواگذار یکارامدتر برا یاسووتفاده از بسووترها یدر پ ینمسووئول یراخ یانسووال

شوود که در آن اطالعات مربوط به  یازاندراه ۱۳۹۸در آذر ماه « سووامانه اموال مازاد بانک ها»ها بود. اموال مازاد بانک ایبر ینسووامانه آنال
 یارمشووخصووات امالک در اخت یقدق یینو تع یتآن، شووفام یجادهدف ا ینتروجود دارد و مهم یو خصوووصوو یبانک دولت ۱۸اموال مازاد 

برابر و  یطامکان عرضه و مروش امالک در شرا ینسامانه آنال یندر ا ینکهو مردم است. ضمن ا گذارانایهبه سرم یرساناطالع یها برابانک
ها عرضه شده باشد. براساس تومان امالک بانک یلیاردهزار م ۱۷سامانه درمجموع  ینکه درا شودیبه صورت شفاف وجود دارد. برآورد م

 یکیسهم را از کل امالک تمل یشتریندرصد ب ۱۱.۳است و استان مازندران با  یمسکون مالکا یندرصد از ا ۵۲آمار و اطالعات ارائه شده 
بانک در کنار  یناموال را به خود اختصوووواص داده اسووووت. ا یندرصوووود سووووهم عمده ا ۱۴با  یزن یرانا یبانک مل یندارد. همچن یاردر اخت
ها بانکروش معطوف به امالک مازاد  یندارند. البته ا یاراز اموال مازاد را در اخت یمیاز ن یشملت و صووووادرات ب ی،کشوووواورز یهابانک

 . گیردیرا دربرنم یگرد هایداراییو  شودیم
ها اموال مازاد بانک یبورس کاال در واگذار یتحوزه اسووووتفاده از ظرم یندر ا یگرمثبت د یکردهایاز رو یگرد یکی یراخ یهاماه در

در بورس کاال مراهم شووده  یپلتفرم یول شوووند،یکه به دمعات معامله م شوووندیم یرشاسووت. اگرچه در بورس کاال، محصوووالت همگن پذ
بورس  یآنها در بازار اصوول یرشکه پذ یمعامله محصوووالت یرمنقول،. معامله اموال غدهدیم یزرا ن یمحصووول کت یهااسووت که امکان حراج

 یبورس کاال یمرعبورس کاال را ندارند، سووه کارکرد بالقوه بازار  یدر بازار اصوول یرشپذ یطکه شوورا یمحصوووالت ینو همچن شووود،یم یقتعل
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بازار  مورد استفاده قرار گرمته است. از  ینا یگردو کارکرد د یرمنقول،است که در حال حاضر به جز معامله اموال غ دهندیرا شکل م یرانا
 .دهدیها را  پوشش ممازاد بانک هایداراییاز  یعیو مروش دامنه وس یامکان واگذار یبستر ینرو چن ینا

 

 هااموال مازاد بانک یارواگذ یهاچالش  ۴
از آنها مربوط به  یکرد که برخ ییرا شووووناسووووا یمختلف یهاچالش توانیم یرانها در ااموال و شوووورکت یبا مرور تجربه گذشووووته در واگذار

مانع از عرضه مناسب اموال مازاد  یران،در ا یواگذار یهااز چالش یبرخ یگر،است. به عبارت د یدارمربوط به خر یگرد یمروشنده و برخ
گ. در ۱۳۹۸ ی،و بانک یاموال اسووت )پژوهشووکده پول ینا یدارانمربوط به خر یگر،د یمربوطه شووده اسووت و برخ یرانها و مدتوسووط بانک

 .شودیم یها بررسدو دسته چالش یناز ا یکادامه، هر

 مربوط به مروشنده یهاچالش ۱-۴
اند ها موجب شدهها از جانب عرضه آنها توسط طرف مروشنده است. در واقع این چالشهای واگذاری اموال مازاد بانکاز چالش بخشی

بندی عرضووووه ها برای مروش اموال مازاد، زیاد نباشوووود و در نتیجه اموال مازاد به اندازه کامی و طبق برنامه زمانتا تمایل یا توانمندی بانک
 اند.ها در ادامه مطرح شدهز این چالشنشوند. برخی ا

 
 ایجاد ادبیات مشترک در حوزه واگذاری لزومهای نظارتی و الفگ تعدد دستراه

واگذاری شوورکتی  نبود اصووول و مفاهیم مشووترکهای واگذاری اموال مازاد در ایران، تعدد دسووتراه های نظارتی و ترین چالشیکی از مهم
ی مختلفی همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، نمایندگان مجلس )در قالب تحقیق و تفحص و یا هااست. به عنوان مثال، دستراه

توانند در مقاطع مختلف و با رویکردهای متفاوت، مدیران درگیر در مرآیند اسووووتیضوووواح وزیر مربوطهگ و نهادهای امنیتی و اطالعاتی می
نبود های مختلف که عمدتاً به دلیل ی مختلف و عدم هماهنری میان دسووووتراهواگذاری را مورد بازخواسووووت قرار دهند. وجود رویکردها

تواند هم خریداران قبلی و بالقوه و هم مدیران واگذاری شرکتی است می در خصوصها این دستراهدر  تعاریف و مفاهیم مشترک و یکسان
شرکتسازمان سهام زیرمجموعهها و  صد واگذاری  ستراتژی  های خود را دارند،هایی که ق سمت ا سردرگمی کرده و عمالً آنها را به  دچار 

ها تنها در صووورت واگذاری، مدیر مربوطه را مورد بازخواسووت قرار عدم اقدام و ادامه وضووع موجود سوووق دهد، زیرا معموالن این دسووتراه
 خواهند داد و عدم واگذاری به مراتب تبعات کمتری خواهد داشت.

ست نوعی  ضروری ا ستراهاز همین رو،  شخص میان این د سیم کار م صورت گیرد تا مدیران بدانند دقیقاً در مقابل هماهنری یا تق ها 
گو باشند. الزم به تأکید است که ادعای موق به معنای زیرسوال بردن اصل نظارت و یا انکار عدم مواید کدام نهاد نظارتی قرار است پاسخ

های آنها عمل کرده و هدف کننده تالشهای نظارتی عمالً در نقش خنثیهنری میان دستراهآن نیست، بلکه به این معناست که تعدد و ناهما
 راند.هاست به حاشیه میغایی را که واگذاری مومق بنراه

سیم کار و یا مشخص نمودن یک دستراه نظارتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات مدیران در مرآیند واگذاری، می توان در عالوه بر تق
به تصووویب این کمیته  ،ها را قبل از انجامهای نظارتی اسووت، واگذاریلب یک شووورا یا کمیته ویژه که متشووکل از نمایندگان تمامی دسووتراهقا

 رساند و دستراه متبوع نیز متعهد شود در صورت تأیید یک واگذاری توسط نماینده آن، در آینده مدیران را مورد بازخواست قرار ندهد.
 
 گرد قانونی پس از واگذاری و عدم پیگرد در صورت عدم واگذاریبگ ریسک پی 

های نظارتی است که تعدد آنها و عدم وجود رویه مشخص ها، ریسک پیگرد قانونی توسط دستراهیکی از موانع واگذاری اموال مازاد بانک
قانونی در بسووویاری از بازارهای دیگر از جمله و یکسوووان ارزیابی توسوووط آنها از این حیث اهمیت زیادی دارد. با این حال، ریسوووک پیگرد 

در صورت  -به خصوص سهامداران خرد -ها تر، وجود دارد و سهامداران شرکتمند و منطقیبازارهای توسعه یامته، البته در قالبی نظام
باشد، این است که در صورت عدم  تریتواند مانع بزرگواگذاری، امکان شکایت به دادگاه را دارند. آنچه در کشور ما متفاوت بوده و می

های موامقت و همراهی مدیران برای واگذاری، تقریباً ریسووک جدی متوجه مدیران نیسووت. به عبارت دیگر، واگذاری برای مدیران ریسووک
ه در صووورت یامتمتعدد دارد در حالی که پیامدهای عدم واگذاری در اکثر موارد، جزئی اسووت. این در حالی اسووت که در بازارهای توسووعه

ها، پیامدهای جدی حقوقی متوجه آنها خواهد بود. وجود پیشوووونهاد خرید جذاب و عدم همکاری مدیران برای مروش اموال یا شوووورکت
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، و از سوی -که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد  –های پس از واگذاری برای مدیران کاهش یابد بنابراین، الزم است از یک سو، ریسک
 اگذاری مدیران در صورت وجود خریدار مناسب نیز پیامدهای جدی برای مسئوالن واگذاری داشته باشد. دیگر، عدم و

 
 برای  هیئت مدیره )یا مسئوالن واگذاریگ ۱جگ عدم تعریف حاشیه امن

ست، بلکه به معنای ایجاد یک روال منطقی شیه امن برای مدیران، عدم برخورد با موارد تخلف نی ساس آن  منظور از ایجاد حا ست که بر ا ا
در این راسووتا  چه انتظاراتی از آنها دارند. های نظارتی دقیقاًبازخواسووت قرار خواهند گرمت و دسووتراه مدیران بدانند در چه صووورت مورد

زمینه مورد ر انتظارات و نحوه ارزیابی د مبتنی بر تفهیم و تبیین اولیه و شووووفاف مدیران از یکی از اصووووول اولیه نظارت و ارزیابی عملکردِ
. به طور خاص در حوزه واگذاری، الزم اسووت چارچوب مشووخص و شووفامی برای ارزیابی و نظارت تعریف شووده و به مدیران بحث اسووت

صورت، واگذاریاطالع شود. به عبارت دیگر، مدیران باید از ابتدا بدانند در چه  سانی  شرایطی ر شده مورد تأیید بوده و در چه  های انجام 
ها غیرقابل قبول تلقی خواهد شد. دلیل اهمیت این موضوع این است که عدم شفامیت در نحوه نظارت و اعمال برخوردهای ریاین واگذا

دهد. به زبان دیگر، مدیران الزم ای، منجر به ایجاد مضووای نااطمینانی برای مدیران شووده و آنها را به سوومت عدم واگذاری سوووق میسوولیقه
چه مرآیندی را باید برای واگذاری طی کنند و نحوه واگذاری آنها دقیقاً  باشووند، به این معنا که بدانند دقیقاً اسووت نوعی حاشوویه امن داشووته

مطابق چه اسووتانداردی باشوود تا از سوووی نهادهای نظارتی مورد تأیید باشوود. همچنین، الزم اسووت کلیه نهادهای نظارتی خود را متعهد به 
سلیقه شده بدانند و از برخورد  شده در نمونه، در برخی از واگذاری برایکنند.  ای در نظارت خودداریچارچوب نظارتی تعیین  های انجام 

سوال قرار می سوی نهادهای نظارتی مورد  شده پس از واگذاری از  سهام واگذار  شد قیمت  صرما به دلیل ر شور، مدیر مربوطه  گیرد، در ک
 است.  مروشی، بلکه به دلیل رشد کلی بازار بورس بودهحالی که رشد انجام شده نه به دلیل ارزان

های نظارتی قبل از دستراه نظارتهای نظارتی برای مدیران، های ایجاد حاشیه امن در مرآیند واگذاری و کاهش ریسکیکی دیگر از راه
ضای قرارداد واگذاری با خریداران می ست. به عبارت دیگر، ام تواند برای مدت معینی )مثال یک ماهگ به نهادهای نظارتی انجام واگذاری ا

 های مدنظر خود را انجام داده و در صوووورت عدم موامقت با واگذاری، از انجام آن ممانعت کنند. پس از این بازهدهد تا بررسوووی مرصوووت
البته این مساله در باشد به عدم اعتراض به مدیران در آینده متعهد ربط باید ذیهای نظارتی، دستراه نظارتی و عدم مخالفت دستراه زمانی

 .صادق نخواهد بودشود میکه تخلفی با تأخیر امشا و محرز موارد استثنائ 
 

 دگ ذینفع نبودن مدیران در مرآیند واگذاری و عدم همراهی آنها
ها، مدیران مربوطه هستند که به دلیل احتمال از دست دادن شغلشان، تمایلی به واگذاری ترین موانع واگذاری اموال و شرکتیکی از اصلی

ها، اگر موامق با واگذاری باشوووند، احتمال واگذاری مومق را به میزان ترین امراد راجع به داراییاً مدیران به عنوان مطلعاموال ندارند. طبیعت
 ای دارد. راستا کردن منامع آنها اهمیت ویژهقابل توجهی امزایش خواهند داد. بنابراین، ایجاد انریزه در مدیران برای واگذاری از طریق هم

های کالن به مدیران در صووورت عطای پاداشراسووتا کردن مدیران با واگذاری، ایامته برای همراهکارهای رایج در بازارهای توسووعهیکی از 
اند و شوند عملکرد مناسبی نداشتههایی که واگذار میرسد زیرا معموالن بنراهها ناعادالنه به نظر میواگذاری است. در نراه اول، این پاداش

توان دریامت که نقش کلیدی مدیرعامل رسد. اما با کمی تعمق میداش به مدیری که عملکرد نامناسبی داشته غیرمنطقی به نظر میاعطای پا
آورد و در یک واگذاری مومق و در باالترین قیمت ممکن، به مراتب منامع بیشتری نسبت به پاداش اعطاشده برای سهامداران به ارمغان می

 ای هستند.ضای هیئت مدیره بنراه حاضر به پذیرش چنین هزینهلذا سهامداران و اع
سیگرچه اعطای پاداش به مدیران به خصوص در بنراه سیا شبه دولتی به لحاظ  سیت توانداجتماعی می-های دولتی یا  برانریز و حسا

 های دیگر، چنین شرایطی را مراهم کرد. توان با استفاده از روشدشوار باشد، اما می
 
 گذارییهاموال مازاد به عنوان سرما یدارها در نرهبانک ینتخاب ارادگ او

 یسووککسووب سووود و کاهش ر یشآنها جهت امزا یها به انتخاب اراداز اموال مازاد در بانک یبخشوو یعکه اشوواره شوود علت تجم همانطور
 یالتتسووه یها از اعطاکه بانک یبازده شووود،یم یینتع یها به صووورت دسووتوربانک یگرواسووطه یتها در معال. از آنجا که نرخگرددیبرم

 یزناچ یاربس کنند،یکسب م یداربنراه یارز و حتمانند مسکن و مستغالت، طال،  یگرد یکه در بازارها یبازده با یسهدر مقا کنندیکسب م
 یگریباال است که عامل د یاربس التینکول تسه یسکوجود دارد، ر یراناقتصاد ا یقیکه در بخش حق یاست. به عالوه با توجه به تالطم

ها به ناچار مجبور به تملک بانک یالت،امالک و ... اسووت. با بروز نکول در تسووه یدبا خر قایسووهدر م دهییالتتسووه یتعدم جذاب یبرا
                                                                                                                                                                                                                
1 Safe Harbor 
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سه یقهکه به عنوان وث شوندیم یاموال ست که البته مرا یالتت شده ا سط بانک، به  یندارائه   یاز جمله طوالن یلیدالتملک و مروش اموال تو
ضا یندشدن مرا س یرویکمبود ن یی،ق شنا سالماه یره،بانک و غ در یکام یکار شدیها طول مها و گاه  شکل اموال  کهینا یرو برا ین. از اک م

 یسمت داشته باشند الزم است که دولت و بانک مرکز ینخود به ا ینرینقد یتبه هدا یکمتر یلها تماها برطرف شود و بانکمازاد بانک
 هاییتها از معالاز سوووود بانک یاتو اخذ مال یمال یگرواسوووطه یندمرآ ریقها از طکردن نرخ سوووود بانک یمانند منطق ییابزارها یقاز طر
در تملک و مروش  یعتسوور ینهزم ی،بانک یدادگاه تخصووصوو یتهمچون تقو ییبا سووازوکارها یزکنند و ن یحها را تصووحبانک یزهانر ی،جانب

 را مراهم سازند.   اییقهاموال وث
 

 
 هاهای مربوط به مروشنده در واگذاری اموال مازاد بانکچالش. ۱-۴شکل 

 خریدارمربوط به  یهاچالش ۲-۴
در  یزن یگرید یهاچالش کند،یم یجاداختالل ا یواگذار یندمروشووونده اموال مازاد در مرآ یاموق که از سووومت عرضوووه  یهاعالوه بر چالش

که  شوندیم یو یمناسب از سو یمتق یشنهادپ یاو  یدارمازاد در کشور ما وجود دارند که مانع از حضور خر هایداراییاموال و  یواگذار
 .شودیسمت تقاضا به آنها پرداخته م یهاعنوان چالش تدر ادامه، تح

 
 هابه اطالعات محرمانه شرکت یدارانخر یگ عدم دسترسالف

ست  یداراطالعات خر یزان، مهر مبادله در شد که از آن در ادب یکسانو مروشنده راجع به موضوع معامله ممکن ا به عدم  یاقتصاد یاتنبا
 یدارنسووبت به خر ییشووترمروشوونده، اطالعات ب یااسووت که مالک  یابه گونه ۱ی. معموالن عدم تقارن اطالعاتشووودیم یرتعب  یتقارن اطالعات

خواهد شد. لذا الزم است  یواقع یمتکمتر از ق یمتیدادن ق یشنهادپ یاو  ید،بالقوه به خر یدارانخر یلباعث عدم تما موضوع، یندارد که ا
ها شوورکت یبه خصوووص در مورد واگذار ی. موضوووع عدم تقارن اطالعاتیابدکاهش  یتالش کند عدم تقارن اطالعات یمروشوونده با اقدامات

معموالن  یل،دل یندشوار است. به هم یاربس یاقتصاد هاییتمعال یچیدهپ یتماه یلشرکت به دل یک املشناخت ک یرااست، ز یجد یاربس
شرکت، خر یدو خر یتمالک ییردر زمان تغ صان  یمیبنراه بوده و ت هاییتمعال یاتاطالعات جامع از جزئ یازمندن یدارو مروش  ص از متخ

بر  یقیدق یو حضور در شرکت، بررس یامتیمشرده و با استفاده از اطالعات در رتبه صو یکسب و کار، و امور حقوق ی،بدارو حسا یمال
 .شودیم یدهنام ۲موشکامانه  یبررس یا یزکاویبنراه انجام خواهند داد که اصطالحاً ر یرو

به اطالعات اموال و  یمحدود یاربسووو یبالقوه دسوووترسووو یداراناسوووت که معموالن خر ینمربوط به سووومت تقاضوووا ا یهااز چالش یکی
محدود  یاز آن اموال هسووتند. دسووترسوو یاطالعات کل یامتاز موارد، صوورماً قادر به در یاریداشووته و در بسوو یموضوووع واگذار هایدارایی

 از آنها عبارتند از: یاست که برخ یاز عوامل مختلف یناش هاییبه اطالعات دارا یدارانخر
 یبه واگذار یلعدم تما یلسو به دل یکاز  یمرتبط با اموال موضوع واگذار یراناطالعات: مد یبه امشا یرانمد یلاعدم تم •

 ی،احتمال یهاسوءاستفاده یانقاط ضعف  یاز آشکار شدن برخ ینرران یلبه دل یگر،د یبه آن اشاره شدگ و از سو یشتر)که پ
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 یاطالعات محرمانه و رازها یدو مورد، امشووا ینندارند. عالوه بر ا دارانیخر برایگذاشووتن اطالعات  یاربه در اخت یلیتما
 بالقوه است. یداراناطالعات به خر یدر امشا یرانمد یهااز دغدغه یکیهمواره  ۱ یتجار

 یکنترل صووددرصوود یاسوواختار خاص و  یلبه دل ی،موضوووع واگذار هایداراییاز اموال و  یاریاطالعات: بسوو یدعدم تول •
و قابل اتکا  یاند و لذا، اصوالن اطالعات کاماطالعات نداشته یددر تول یقینظم دق یخی،سهامدار، به صورت تار یکتوسط 

 در مورد آنها وجود ندارد.
 یاطالعات یهااز چالش یگرد یکی: یو حسووابرسوو یحسووابدار یو اسووتانداردها یقانون -یحقوق هاییرسوواختضووعف در ز •

و  یقانون -یحقوق هاییرساختدر ضعف ز یشهاست که ر هاییا بودن اطالعات اموال و دارااتک یرقابلغ یداران،خر یبرا
اطالعات و به اصطالح،  یهرچه احتمال دستکار یگر،دارد. به زبان د یو حسابرس یحسابدار هاییهاستانداردها و رو یزن

 یرتصوو یدارانداشوته و لذا، خر یکمتر یاتکا یتباشود، اطالعات مربوط به اموال، قابل یشوترموق ب یلبه دال یسوازحسواب
 نخواهند داشت. یدر حال واگذار هایدارایی یتاز وضع یقابل اتکا و روشن

 یبر رو یقیدق یبررسووو ی،ها، اوالن الزم اسوووت قبل از واگذاربه اطالعات محرمانه شووورکت یدارانخر یحل چالش عدم دسوووترسووو برای
در مورد نحوه و  یمتصم یاًحاصل شود. ثان یناناطم یازاز اطالعات موردن یسطح مشخص یدتول اطالعات موجود از اموال انجام شود و از

مثالً شوووورکت  ی،نهاد باالدسووووت یکواگذار شووووود. بلکه  هاییدارا یرانبه مد یدنبا یرد،بالقوه قرار گ یدارانار خریکه در اخت یاطالعات یزانم
شکیلگییدارا یریتمد صورت ت صوص  یندر ا یدبا )در  سترس بودن اطالعات کامخ صورت معال ورود کرده و از در د  یدارخر یبرا یبه 

 حاصل کنند.  یناناطم
 

 یو جد یقدق گذارییمتو ق یبه بررس یدارانخر یلگ عدم تماب
که -هاییدارا یااموال  یطو شووورا هایژگیو یقشوووناخت دق ی،اقتصووواد یهابنراه یتمعال یچیدهپ یتماه یلطور که گفته شووود، به دل همان

احتمال  یاباالتر باشوووود و  ینههز یناسووووت. هرچه ا یدارخر یاز سووووو ینهصوووورف وقت و هز یازمندن -اسووووت  یقدق گذارییمتق نیازیشپ
و  یقدق گذارییمتو ق یباشد، احتمال بررس یشترب ی،مروشنده از واگذار یمثالً انصراف ناگهان یدارخر کنترلعوامل خارج از  یرگذاریتأث
 ینبالقوه ا یداراناسوووت که خر یناموال مازاد وجود دارد ا یکه در حوزه واگذار ییهااز چالش یکی. یابدیکاهش م یدارخر یاز سوووو یجد

و  ییرتغ ی،مثال دسوووتور نهاد باالدسوووت یلی،مروشووونده به هر دل یمتی،ق یشووونهادو ارائه پ یادو وقت ز ینهرا دارند که پس از صووورف هز ینرران
 ینشوووده از بانجام هایینهشوووود و هز یمروش بنراه به آنها منتف یگر،د یدارانورود خر یاو  خاص یهات دسوووتراهممانع یران،مد ییجابجا

 یدهامکان ابطال مزا ییدر صورت برنده اعالم شدن در مراسم بازگشا یاآ»پرسش که  اینشرکت مام در پاسخ به  یتمثال در سا یبرود. برا
 یلبله، در هر مرحله تا قبل از انعقاد قرارداد، مالک )بانکگ مختار است بدون ذکر دل»ده است : گفته ش« ملک از طرف بانک وجود دارد؟

 شود،یم یلتحم یدارمشکل به خر ینا هایینهاگرچه ظاهرا هز. «یداقدام نما انشرکت کنندگ یرآن به سا یواگذار یاو  یدهنسبت به ابطال مزا
 ینا یاصوورف خواهد کرد و  ییشووناخت دارا یبرا یکمتر ینههز یامربوطه،  هاییسووکموضوووع و لحاظ کردن ر ینبا علم به ا یزن یداراما خر

 موضوع متضرر خواهد شد. یناز ا یزن دهکمتر لحاظ خواهد کرد و لذا، مروشن یمتق یشنهادپ یقرا از طر هایسکر
معموالن در صوووورت انصوووراف  یق،دق گذارییمتو ق یبررسووو یه برابالقو یداراندر خر یزهانر یجادبه منظور ا یامته،توسوووعه یبازارها در

درصوود ارزش  ۳تا  ۱ ینکه معموالن ب شووودیپرداخت م یداربه خر ۲مسووخ  ینهتحت عنوان هز ایینههز یه،توامق اول یمروشوونده بعد از امضووا
روزه  ۵0تا  ۳0مثال  یبازه زمان یک شوووود،یامضوووا م یدارکه با خر یمعموالن در قرارداد ینکها یگرگ. نکته د۲00۲، ۳مایانجاقرارداد اسوووت )

شخص م شنده اجازه دارد با خر یکه در ط شودیم صورت وجود خر یزن یگرد یدارانآن مرو باالتر، بتواند با  یمتبا ق یدارمذاکره کند تا در 
شرط  ادوارد قرارد یدارآن خر س»شود که به آن  صراف از قرارداد اول. امشودیگفته م«  4بازار پس از قرارداد یبرر صورت ان  یلبه دل یها در 
حاضر به مسخ قرارداد خواهد شد  یمروشنده تنها در صورت یعتاً. طبباشدیمسخ م ینههمچنان موظف به پرداخت هز ید،جد یدارخر یامتن

 دهد. یشنهادمسخ پ ینهاول و هز یدارخر یشنهادیپ یمتق عاز مجمو یشب یمتیدوم ق یدارکه خر
جذاب  یازامت یکو به عنوان  یردمورد توجه قرار گ یواگذار یطاز شوورا یکیمسووخ به عنوان  ینهکه اوالن هز شووودیم یشوونهادوصووف، پ ینا با

شود. ثان یدارانخر یبرا سا یاز،امت ینا یدر مقابل اعطا یاًطرح  شود، ز یبرا یدارانخر یرامکان مذاکره با  سو،  یکاز  یرامدت محدود مراهم 
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 یامتندر صورت ن یگر،د یو از سو یابدیم یشبه شدت امزا یواگذار یندبانک در مرآ یزنقدرت چانه یگر،بالقوه د یدارانخر وجود تدر صور
و بدون اشکال انجام شده است. نکته  یبه درست یواگذار یندقرار دارد که مرآ ینظارت یهادر مقابل دستراه یترشواهد محکم یگر،د یدارانخر

صووووورت،  یناول نمود که در ا یدارآنها به خر یمسووووخ از سووووو ینهرا منوط به پرداخت هز یگزینجا یدارانبه خر یواگذار انتویم ینکه،ا یگرد
 .  ۱خواهد شد یریتمد یزبانک ن یمسخ از سو ینهخارج از بانک در مورد پرداخت هز یادر داخل  یاحتمال هاییتحساس

 
 یکارشناسان رسم یناکام یینامناسب و آشنا یزشیگ ساختار انرج

 ی،ارزشگذار یهااز روش یکیمنظور، معموالن  ینا یآنها است. برا یمتق یاتوامق بر سر ارزش  ها،ییاموال و دارا یاز مراحل واگذار یکی
 یاییمزا یرغمعل یدادگستر یطرف است. اما استفاده از کارشناسان رسم یمرجع ب یکبه عنوان  یدادگستر یاستفاده از کارشناسان رسم

به همراه دارد.  یزرا ن یمشکالت یشده توسط کارشناس رسم ییدتأ یمتپسند بودن معامله انجام شده در قو محکمه بودن طرفیهمچون ب
سان رسم شنا صورت تع یاوالن کار در  یبه احتمال کمتر -یدولت هاییبه خصوص در واگذار- یموضوع واگذار یباال برا یمتق ییندر 

 یکارشووناسووان رسووم یاز سووو یارزشووگذار یاًباال دارند. ثان یمتق یینبه تع یشووتریب یلو لذا تما رندقرار دا یدارانا خرب یمعرض شووائبه تبان
ها معموالن در روش یندارند. ا یزیکیم هایداراییبر  یادیز یداسووووت که تأک یسوووونت یهابر روش یها عمدتاً متکدر رابطه با بنراه یژهوبه

 یریتمد یانامسووواعد کسوووب و کار و  یطمح یلهسوووتند، اما به دل یادز یزیکیم هایدارایی یها دارااز بنراه یکه بخش بزرگ یراناقتصووواد ا
 یاز حد ارزش بنراه خواهد شووود. به عنوان نمونه، در ارزشوووگذار یشب ینمنجر به تخم یسوووتند،ن یقادر به سوووودآور یربهینه،و غ یحناصوووح
باالتر از ارزش بازار  یارها بسبنراه ینارزش ا یزیکی،م هایدارایی بر یمبتن یدر صورت ارزشگذار ی ا،خودرو و سا یرانا یرنظ ییهاشرکت

 ینا ییرا مالک هسووتند، اما ناکارا ینارزشوومند، از جمله زم هایداراییاز  یعیها حجم وسووبنراه ینا یراآنها در بورس برآورد خواهد شوود، ز
ها کمتر از ارزش شوووورکت ینمعناسووووت که ارزش ا ین، عمالً به اهاییدارا یناز ا یعیخش وسوووودر ب یکاربر ییرها و عدم امکان تغبنراه

 آنهاست.  هایدارایی
مستقل اما آشنا  یمال یاستفاده از نهادها تواندیم یشنهادپ یکشود.  اییژهموضوع دقت و ینبه ا یواگذار یندالزم است در مرآ بنابراین

روز  هاییکو اسوووتقالل، از تکن طرمییباشووود که ضووومن حف  ب یه،سووورما ینتأم یهاهمچون شووورکت ی،روز ارزشوووگذار هاییکبه تکن
 .کنندیاستفاده م ۲ شدهیلتنز ینقد یهایانهمچون جر یارزشگذار

 

 
 اهاموال مازاد بانک یدر واگذار یدارمربوط به خر یهاچالش. ۴-۲شکل 
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 هاچالشسایر  ۳-۴
به  هایواگذار ینروبرو هستند که باعث شده ا یزن یگرید ییهاها با چالشاموال مازاد، بانک یاشاره شده در واگذار یهاعالوه بر چالش

 اشاره کرد: یرطور خالصه به موارد زبه توانیمعضل  پابرجا باشد که م ینو کماکان ا یدهنرس یسرانجام
 

  هااز امالک مازاد بانک یادیبخش ز یگ وجود معارض براالف
ها که است که اگر امالک مازاد بانک یعیمعارض هستند. طب یمختلف دارا یلها، به دالاز امالک مازاد بانک یادیحال حاضر بخش ز در
شته م یدهبه مزا یواگذار یبرا شکالت حقوق شوند،یگذا سرها یم شد، تما یو درد شته با صرف و معارض دا اموال  ینا یدخر یبرا یلیمت

 . یندمشکالت برآ یندر گام نخست در صدد برطرف کردن ا یدها بارو بانک ینوجود نخواهد داشت. از ا
 

 یمقاطع زمان یبازار امالک و کسب و کارها در برخ یگ کسادب
کاهش  یاربس یوصدر اقتصاد آن هم از طرف بخش خص گذارییهسرما یو مشکالت آن، تقاضا برا هایمبا توجه به تحر یرچند سال اخ در
ست. از ا یداپ ست که مروش بنراه یعیرو طب ینکرده ا صاً غ یدیتول یهاا صو سیمخ شد. همچن یطشرا یندر ا یربور شوار با با وجود  یند
کم  یها به قدربازه یبازار در برخ ینو مروش در ا یدداشووته اسووت اما خر یرشوود قابل توجه یردر دو سووال اخ نامالک و مسووک یمتق ینکها

شت. البته ا یطشرا ینها در اامالک مازاد بانک یبه واگذار یدیام توانیبوده که نم شکل برا یندا سنرامالک بزرگ یم ها بانک ترینتر و 
 هست. یزن بیشترداشته باشد  یخاص یانمشتر یدکه با

 

 یواگذار یشنهادیپ یهاروش یبررس ۵
ها چالش یناز ابعاد مختلف اسووت که برطرف کردن ا یگوناگون یهاچالش یدارا مازاد بانک هایدارایی یطور که اشوواره شوود واگذارهمان

ها بانک یواگذار یهاحل چالش یقابل ارائه برا یکارهااز ابعاد راه یکیجانبه خواهد بود. همه یکارهاو ارائه راه گذارییاسوووتسووو یازمندن
خارج  یدهبر مزا یاکنون وجود دارد و عمدتاً متککه هم ییهااهد بود. عالوه بر روشخو هاییدارا یمناسب واگذار یهاروش رائها شکیب

ارائه کرد. در  هاییدارا ینا یواگذار یبرا یعیبد یهاروش یهاز امکانات بازار سرما یریگبا بهره توانیبوده است، م یهبازار سرما یستماز س
 خواهد شد. یحامر تشر ینا یمناسب برا یاز راهکارها رخیادامه ب

 گETFقابل معامله ) گذارییهسرما یهاصندوق یقاز طر یواگذار ۱-۵
گ ۱۳۹۸ ی،اسووالم یمجلس شووورا یها)مرکز پژوهش ۱۳۹۹قانون بودجه سووال  ۲که در قالب بند الف تبصووره  یدولت به واسووطه مجوز

 یریتگ با مدETFقابل معامله ) گذارییهسوورما یهاخود در قالب صووندوق یهاشوورکت یکرده اسووت اقدام به عرضووه سووهام برخ یامتدر
اسووت که دولت در  یها مشووخص و سووهامآن ییکه دارا شووودیم یلتشووک گذارییهراهکار سووه صووندوق سوورما یننموده اسووت. در ا یرمعالغ

شدیشده در بورس دارا م یرمتهپذ یهاشرکت صندوقبا سرما یها.   یعاد گذارییهسرما ممتاز و واحد گذارییهقابل معامله دو نوع واحد 
سرما سهام  صم گذارییهدارند که دارنده  صن گیرندهیمممتاز ت سرما دوقدر  صندوق  یحق رأ یعاد گذارییهخواهد بود و دارنده واحد  در 

سینو یرهندارد. در واقع دولت با پذ شرکت یتها مالکصندوق ینا یعاد گذارییهسرما یواحدها ی طور بهدارد را  یارکه در اخت ییهاسهام 
خودش  یارممتاز صندوق در اخت گذاریهسرما یکه واحدهانیآنها را )به واسطه ا یریتمد یو به واسطه صندوق واگذار کرده ول یرمستقیمغ

بخش  یندارد، در ا ینوع واگذار ینکه ا یبیو معا یادارد. با توجه به مزا یاردر اخت گ،یسووووتقابل انتقال ن یرانوز یئته ییدبوده و بدون تأ
 خواهد گرمت. رارق یها از ابعاد مختلف مورد بررساموال مازاد بانک یساختار در واگذار ینا یتقابل

 
 یموجود در پرتفو هایداراییگ الف

 یصندوق شامل اوراق بهادار هایدارایی یبمعال، ترک یرغ یریتقابل معامله با مد گذارییهسرما یهااساسنامه صندوق ۱۹اساس ماده  بر
)سوووازمان بورس و اوراق بهادار،  شوووودیم یندولتگ تأم ینجاسوووبد مشوووخص از سوووهام متعلق به واگذارکننده )در ا یککه در قالب اسوووت 
 عنوان راهبردیبهالبته قالب واگذار کرد.  یندر ا یمبه طور مسووتق توانیها را نمشووود که امالک مازاد بانک یم صرو مشووخ ینگ. از ا۱۳۹۹

. در ادامه بخشووی از ها هسووتندکه مالکان آن شوورکت خود بانک درآورد یشوورکت مرع یکامالک را به تملک  وانتمیبرای حل این مشووکل 
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سهام را به  ی ازتوانند بخش قابل توجههای مالک شرکت میس س بانکعرضه کرد.  در بورسرا )برای کشف قیمتگ مذکور  سهام شرکت
  .کنندی قابل معامله منتقل هاصندوق
ارزش  یرمعال،غ یریتقابل معامله با مد گذارییهسوورما یهااسوواسوونامه صووندوق ۱۴بر اسوواس ماده  ینکهخصوووص ا یندر ا یبعد نکته

محاسوووبه شوووود )سوووازمان بورس و اوراق بهادار،  یدبا یکبار یقهدر هر دو دق یمعامالت یهادر روز گذارییههر واحد سووورما ییخالص دارا
به عنوان  ییهاسهام شرکت یدرو با ین. از اکندیقابل معامله صدق م گذارییهسرما یهاواع صندوقهمه ان اینکته بر ینگ، هر چند ا۱۳۹۹

به عنوان  ییهارو سووهام شوورکت یناز ابه روز کرد.  یقهها را در هر دو دقشووود که بتوان ارزش سووهام آن یدارها نرهصووندوق یندر ا ییدارا
صندوق ییدارا سهام پذک یردبگ رقرا تواندیها مدر  شد و ق یرمتهه در بازار  ضه و  یاسهام آنها در بورس  یمتشده با ساس عر مرابورس بر ا

 یزهسوووتند ن یبورسووو یرغ یهاها که در قالب سوووهام شووورکتاز اموال مازاد بانک یرو بخش قابل توجه ینشوووود. از ا یینبازار تع یتقاضوووا
ها در بانک یربورسوویغ یهاخواهد بود که شوورکت ینا یزمشووکل ن ینرمع ا . راه حلدواگذار شووو یقطر یناز ا یمبه صووورت مسووتق تواندینم

 یدر بازار عرضه به صورت خرد عرضه شود و س س مابق یمتکشف ق یاز سهام آنها برا یشوند و درصد کم یرمتهمرابورس پذ یابورس 
 قالب واگذار گردد. ینها در اشرکت ینسهام ا

 
 یتو مالک یریتگ مدب

گ اسووت. تنها شووودیم یینتوسووط مجمع تع یزصووندوق ن یرصووندوق )که مد یرخصوووص صووندوق به عهده مجمع و مد در هاگیریتصوومیم
 یکتفک ینندارند. ا یحق رأ یعاد گذارییهسوورما یدر مجمع صووندوق دارند و واحدها یممتاز حق رأ گذارییهسوورما یدارندگان واحدها

 گذارییهسرما ی. در واقع دارندگان واحدهاکندیم یجادرا ا یریتاز مد یتامکان مجزا کردن مالک ادیبه ممتاز و ع گذارییهسرما یواحدها
ش یدرآمد یانصندوق و جر هایداراییمالک  یعاد صوص نحوه مد ینا ستند، اما در خ سهام  هاییدارا یریتاز آن ه صندوق دارندگان  و 

 یقابل معامله معمول گذارییهسرما یها. البته در صندوقکنندیم گیرییمتصم گوققدرت مجمع صند یقو از طر یممستق یرممتاز )به طور غ
ها به نوعی قابلیت انتقال مدیریت داراییاسووووت.  یرسووووازمان بورسگ امکان پذ ییدممتاز )با تأ گذارییهسوووورما یامکان انتقال واحدها

 کننده کارایی عملکرد صندوق خواهد بود.تضمین
در  ییدممتاز تنها پس از تأ گذارییهسوورما یانتقال واحدها کند،یاسووتفاده م هاکه دولت از آن یمعال یرغ یریتبا مد یهاصووندوقدر اما  

پذیر های دولتی به آسانی امکانها در صندوقتوان گفت که قابلیت انتقال مدیریت داراییو به نوعی می خواهد بود یرامکان پذ یرانوز یئته
 یتحاکم ینکهواگذار شوووده با توجه به ا یهابنراه یریتاز مد یتمالک یکتفکهایی شوووود. سووواز چالشتواند زمینهنیسوووت و همین امر می

ضع یشرکت صورت منفو عملکرد بنراه ییکارا دتوانیم کند،یم یفدر آن بنراه را ت رکن که  یقرار دهد. در واقع زمان یرتحت تأث یها را به 
منظر ممکن اسووت  یناز منامع خود بنراه را دنبال کند و از ا یرغ یممکن اسووت اهدام یسووت،ن آن یبنراه مالک اصوول یک یبرا گیریمتصووم

واگذار شووده مدنظر باشوود،  یهابنراه ییعملکرد و کارا هایو اگر در واگذارر ینسوووق دهد. از ا یها را به سوومت ورشووکسووتربنراه گونهینا
 دانست. بمطلو یرا ساختار صندوق قابل معاملهگ یق)از طر یساختار واگذار ینا توانینم

گیری باید صووورت گیرد که آیا این تصوومیم قابل معامله گذاییهسوورما یهاصووندوق یقاز طرها اموال مازاد بانک یواگذاردر رو  یناز ا 
طور که اشوواره شوود در های واگذار شووده در اختیار بانک باقی بماند یا خیر. همانها و شوورکتتصوومیم بر این اسووت که مدیریت این دارایی

تواند در عملکرد منامع میخاطر ایجاد تعارض ها به دیگران بهها و واگذاری مالکیت آنبیشووووتر موارد در انحصووووار گرمتن مدیریت بنراه
های قابل معامله امکان انتقال واگذاری های واگذار شوووده اثر منفی داشوووته باشووود و مطلوب اسوووت که در واگذاری از طریق صوووندوقبنراه
 .گذاری ممتاز لحاظ شودی سرمایههاواحد

 
 یگ بازارگردانج
صندوق،  یرامله متعارف، ارکان صندوق متشکل از مجمع صندوق، مدقابل مع گذارییهسرما یهاصندوق یدنامهنامه و اماساس اساس بر

به عهده بازارگردان است. بازارگردان  گذارییهسرما یصندوق، صدور و ابطال واحدها ینصندوق، بازارگردان و حسابرس است. در ا یمتول
ساس ام ست برا تعهدم یدنامهبر ا صندوق نره NAV)  ۱خالص یارزش معل کیصندوق را نزد گذارییهسرما یواحدها یمتق ینکها یا گ 

که  یهسووتند زمان یرمتغ یهسوورما یها داراصووندوق ینا ینکها یهدر روز معامله انجام دهد. با توجه  ی تعیین شوودهمبلغ حداقلبه میزان دارد، 
 یرو مد دهدیم یررا به مد گذارییهسرما یدرخواست ابطال واحدها رگردانبازا شودیاز حد م یشدر بازار ب گذارییهسرما یعرضه واحدها

که وجه  یابطال واحدها پرداخت کند، زمان یبرا کندیم یکه صووندوق نره دار یاز وجه نقد یصووندوق موظف اسووت ظرف مدت مشووخصوو
                                                                                                                                                                                                                
1 Net asset value (NAV) 
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شد، مد یبرا ینقد کام شته با ست که بخش یرابطال وجود ندا ر باعث کا ینرا بفروشد و ا و اوراقگ سهام) هاییاز دارا یصندوق موظف ا
سرما صندوق ینا ی. براشودیصندوق م یهکاهش  سرمانوع  صندوق در آن بازه  یدکه با شودیم یینتع گذارییهها حداقل و حداکثر واحد 

 گ.۱۳۹۹معال باشد )سازمان بورس و اوراق بهادار، 
صندوق قابل معامله با مد تفاوتی صندوق یرمعالغ یریتکه  ست که ا ینقابل معامله متعارف دارد، ا گذارییهسرما یهابا  صندوق  ینا

نوع صندوق را با مشکل  یندر ا یکه بازارگردان یاصندوق است. اما نکته یربر عهده مد یبازارگردان یفهرو وظ ینرکن بازارگردان ندارد. از ا
ست،ن یکند، نبود رکن بازارگردانیمواجه م ستندات، مد یبازارگردان یبرا یبلکه نبودن ابزار کام ی ساس م ست. بر ا  ۵ تواندیصندوق م یرا

 یواحدها یدبازخر یکند و در صوووورت لزوم از آن برا یدارصوووورت وجه نقد نرهرا به نویسوووییرهشوووده از پذ یآوردرصووود از وجوه جمع
قابل  یهاف صووندوقباال باشوود، برخال یلیصووندوق به هر دل یکه مشووار عرضووه در مروش واحدها یصووورت دراسووتفاده کند.  گذارییهسوورما

 ینکنند، در ا یدرا بازخر گذارییهسوووورما یخود را بفروشووووند و واحدها هایداراییهنرام کمبود وجه نقد،  توانندیمعامله متعارف که م
شرا ییدارا توانندیها نمو صندوق یستامکان مراهم ن ینگ ایرمعالغ یریتها )با مدصندوق ست در  که  یطیخود را بفروشند. لذا ممکن ا

شار عرضه واحدها شد یشب گذارییهسرما یم شد، کاهش  شود  ینقدشوندگ یاو  یفتدآنها اتفاق ب یمتدر ق یدیاز حد با آنها دچار مشکل 
 گ. ۱۳۹۹)سازمان بورس و اوراق بهادار، 

 
 ها صندوق یپرتفو یبندگ طبقهد
 یکدگربا  یسوووکر یرشاهداف و درجه پذ گذاری،یهسووورما یمورد عالقه برا یهابا توجه به رشوووته گذارییهسووورما یهاصوووندوق یکل طوربه

را  گذاریهداشته باشند و هر صندوق سرما یمتفاوت هاییسکو ر هایمختلف، بازده یهاکه صندوق شودیامر باعث م یناند و هممتفاوت
شود.  یینتع یدآن با یپرتفو هاییژگیو یرد،خواهد شکل بگب یصندوق کهینرو قبل از ا ینجذب کند. از ا اشیریپذسکیبا توجه به درجه ر

 یبندطبقه یندارد. ا یزن ییباال یسووکر یرشو آسووتانه پذ کندیم یتمعال یمیصووندوق با تمرکز بر صوونعت پتروشوو ینگفته شووود ا ینکهمانند ا
امر باعث  ینمشوووخص گردد و هم کند،یم یگذار یهکه صوووندوق در آن سووورما هایییتمعال و رشوووته یرپذییسوووککه حوزه ر کندیکمک م

سرما شودیم سرما پذیرییسکمختلف با توجه به درجه ر گذارانیهکه   گذارییهسرما یخود اقدام به انتخاب صندوق برا گذارییهو عالئق 
صندوق مطرح مبانک مازاد هایدارایی یکه بحث واگذارا یرو زمان ینکنند. از ا حداقل  یدها بامازاد بانک هایدارایی شود،یها در قالب 

 .یسکو سطح ر یتشوند؛ حوزه معال بندییماز دو بعد تقس
و  ینکه در زم ییهاکرد و بر اساس آن صندوق یفتعر ییهادر قالب شرکت یزها را نامالک مازاد بانک توانیکه گفته شده، م همانطور

شند. اشرکت ینسهام ا شوندیم یفساختمان تعر شته با سهام یزدولت ن یکار در واگذار ینها را دا شد  شد و مقرر  که به دنبال  یانجام 
نفت و  یشپاال یعو صنا یملز یعو صنا یخودروساز ی،مال یگرها در سه صندوق واسطهبنراه یترا بر اساس حوزه معال دآنها بو یواگذار
 هاییدارا یبندطبقه یدصندوق، حتما با یقاز طر یواگذار یها برابانک هایداراییبا توجه به تنوع  رسدی. به نظر میدعرضه نما یمیپتروش

 .یردگ رتصو یتبر اساس رشته معال
از طرف  ینکهشوند. اوراق بهادار مانند اوراق قرضه بر اساس ا یبندطبقه یزن یسکشانبر اساس ر یدبا یتعالوه بر حوزه معال هادارایی

شر شده رتبه بند یچه نا شر  ساس نرخ آن تع شودیا مشخص مآنه یسکو ر شوندیم یمنت ها که بانک ییها. بنراهشودیم یینو بر همان ا
سابقه، عملکرد و حوزه معال یزن دمالک آنها هستن ها را بر اساس صندوق توانیرو م یندارند. از ا یمتفاوت یمال هاییسکر یتبا توجه به 

 یفبا ط گذارانیهکه سوورما دهدیامکان را م ینا یبندطبقه ینکرد. ا یبندها دارند، طبقهآن صووندوق یپرتفو هایداراییکه  یسووکیسووطح ر
 خواهد شد. یشترها بصندوق یتمتناسب شده و جذاب یریپذ یسکبا سطوح ر هایصندوقمختلف جذب  پذیرییسکر

 گAMC) ییدارا یریتشرکت مد یلتشک یقاز طر یواگذار ۲-۵
. شودیم یاندازآنها به صورت متمرکز راه یریتها و مداز بانک یرجاریغ هایدارایی یآورگ با هدف جمعAMC) ییدارا یریتشرکت مد

و  ییسوووواختار، مروش دارا یدبه تجد یو مقررات بانک ینکه در چهارچوب قوان ییهاها دو نوع دارند: نوع اول شوووورکتشوووورکت گونهینا
صوووورت  یو مطالبات بانک یونو مروش د یدخر گونهیچو در آنها ه پردازندیورشوووکسوووته م یو بدهکاران بانک هاکبان هایدارایینقدکردن 

و به منظور حل و  یکنندم یداریرا خر یرنقدشووووندهغ هایدارایی یگرو د یرجاریهسوووتند که مطالبات غ ییها. نوع دوم، شووورکتگیردینم
 .پردازندیم یدولت تضمین یدارا یمصل مطالبات، به انتشار اوراق بده

  یبد بانک هایداراییجهت حل و مصووول مشوووکل  یکردهارو ینتراز مهم یکیبه عنوان  ییدارا یریتشووورکت مد یلتشوووک یان،م ینا در
شورها هایداراییو  یرجاری)مطالبات غ ست. ارز یمنجمدگ در ک شده ا شور  یشبکه بانک یو داخل یطیمح یطشرا یابیمختلف تجربه  ک
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حل مشوووکل  یبرا ییدارا یریتشووورکت مد یلتشوووک یکردها، روبانک یاصوووالح سووواختار مال حوزهمختلف در  یبر تجربه کشوووورها یمبتن
قابل  یمنجمد بانک هایداراییها و کاهش مشکل اموال مازاد بانک یریتمد یاز راهکارها یکیرا، به عنوان  یراندر ا یبانک ۱بد هایدارایی
 .نمایدیطرح م
با  یمنجمد بانک های¬ییجهت حل و مصوووول مشووووکل دارا ییدارا یریتمد یهاشوووورکت یسمومق تأسوووو یهاآنجا که عموم تجربه از
 یران،در ا یموضوووع که مشووکل اموال مازاد بانک ینبا توجه به ا ینکشووورها به ثمر نشووسووته اسووت و همچن یتیحاکم ینهادها هاییتحما

مشارکت و  یت،با حما یدبا یشرکت ینچن یست،چند بانک خاص ن یا یکبوده و صرماً مختص  ورکش یدر شبکه بانک یرنسبتاً مراگ یمشکل
 تواندیشوورکت م ینشووود. ا یلكشووور تشووک یو شووبکه بان  یبانک مرکز یی،و دارا یاعم از وزارت امور اقتصوواد یتیحاکم ینظارت نهادها

 .یدکشور را مراهم نما یهاسازوکار الزم جهت حل و مصل مشکل اموال مازاد بانک
 کشور عبارتند از: یدر شبکه بانک ییدارا یریتشرکت مد یلتشک یایمزا ینتراز مهم برخی

 تریبه صورت تخصص یاموال مازاد بانک یریتمد •
 یساختار بانک یدتجد یفهبر وظ یشترتمرکز ب •
 مشکل به صورت متمرکز یدارا یهابانک یهامکان اصالح ساختار ترازنامه کل •
 یساختار بانک یدتجد ینداز مرآ یو قانون یتیحاکم یتحما یشامزا •
 هاعدم بروز چالش تعارض منامع در بانک •

سووواختار  یت،عبارتند از: نوع مالک یرند،مورد توجه قرار گ یدها که بامولفه ینتراز مهم یبرخ ،«ییدارا یریتشووورکت مد» یلمنظور تشوووک به
 یاراتو مقررات الزم، اخت ینقوان ها،ییطول عمر شرکت، نوع انتقال دارا یت،ساختار حاکم ی،مال ینسازوکار تام ی،اهداف اصل ی،حقوق
 و الزامات امشا.  یطخاص، مطالبات واجد شرا یقانون

شرکت مروش »گذشته وجود دارد. در واقع  یهاها در سالاموال مازاد بانک یریتمد یشرکت برا یک یلذکر است تجربه تشک شایان
ساس مصوبه ه« اموال مازاد بانک ها )مامگ شنهادو با پ یرانوز یئتبر ا سالم یجمهور یو بانک مرکز ییو دارا یوزارت امور اقتصاد ی  یا

شوورکت تالش کرده تا با بهره  ینخود را آغاز نموده اسووت. ا یتمعال ۳/۹/۱۳۸۷ یخکشووور در تار یبانک دولت ۱0و مشووارکت و سووهم  یرانا
اخذ استعالمات،  ی،سازگ، آمادهیدادگستر ی)توسط کارشناسان رسم یمله کارشناساز ج یمختلف ملک هایینهاز متخصصان در زم یریگ

انتقال سوووند به نام  یتاًمقدمات انتقال سوووند و نها یهملک، ته یلگ، عقد قرارداد، تحوسووواطنقد و اق یط)با شووورا یدهمزا یبرگزار یابی،بازار
 . یردها را بر عهده گمروش اموال مازاد بانک یفهوظ یتا حد یداران،خر

شت، نم یشرکت تنها مجوز مروش امالک بانک ینآنجا که ا از ستیرا دا سا توان  یاموال منقول بانک یزو ن یرمنقولاموال غ یردر حوزه 
 یردولتی،غ ی،دولت ی،حقوق رو تالش کرد تا با اصوووالح اسووواسووونامه خود، مروش اموال مازاد متعلق به تمام اشوووخاص ینکند. از ا یتمعال

 انجام دهد.  یزو ... را ن هاشرکتها، نهادها، سازمان
بوده است. هرچند بنا بر  یو ملک یکیخصوص در اموال تملبه یدولت یهامازاد بانک هایدارایی یشرکت، سامانده ینا یوجود ملسفه

 یلمتاسفانه به دال یآن عرضه کنند، ول یقمازاد خود را از طر هایدارایی شوند و هایدهمزا ینها به صورت معال وارد اآن بوده که تمام بانک
امر در سووووطح  ینها، رکود مسووووکن و ... ابانک یاموال مازاد، عدم تمرکز و انسووووجام درون یها از معرمبانک یمختلف از جمله خوددار

شده خود را مکلف به شرکت در مروش امالک  یتازه خصوص یهااز بانک یشرکت، برخ ینا یاندازبعد از راه ی. حتیامتمطلوب تحقق ن
 .یدندمازاد ند

و اجرا شووود که مشووکالت  یطراح یاسوواختار و ارکان آن به گونه یدبا «ییدارا یریتشوورکت مد»در صووورت اسووتفاده از راهکار  بنابراین
شینپ سد و از مزا ی شرکت ینا یایبه حداقل بر شود.  ینها به بهترنوع  ستفاده  شک یانشاوجه ا ست ت ضمن  تواندیشرکت م ینا یلذکر ا

در  ینکهکما ا یرد،مورد اسوووتفاده قرار گ یزها نترازنامه بانک یسوووازو سوووالم یرجاریمطالبات غ یدر سوووامانده ها،مروش اموال مازاد بانک
 ها است.بانک یرجاریمطالبات غ یها، ساماندهنوع شرکت ینا یلاز تشک یاصل یزهموارد، انر یاریبس
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 ۲و صندوق امالک و مستغالت ۱های زمین و ساختمانصندوق ۵-۳

توانند در جهت حل مشکل واگذاری امالک مازاد بانکها موثر باشند. امیدنامه صندوق زمین و ساختمان و صندوق امالک و مستغالت می
های امالک و ها در سووازمان بورس و اوراق بهادار به رسوومیت شووناخته شووده ولی صووندوقو اسوواسوونامه صووندوق زمین و سوواختمان مدت

 دارد و الزم است که زیرساختهای آن مراهم شود. مستغالت هنوز در کشور وجود ن
 

 زمین و ساختمان صندوقالفگ 
 گذارانهیاز محل منابع سوورما یو سوواخت پروژه سوواختمان گذارانهیوجوه از سوورما یآور، جمعزمین و سوواختمان صووندوق تیموضوووع معال

 گذارانهیسرما انیاز آن م یناش دیعوا تیرمته و درنها به مروش ادشدهیپروژه  یساختمان یعمر صندوق واحدها انیصندوق است که در پا
 ،یسوووینو رهیمتعهد پذ ،یسووواخت، ناظر، متول ریصوووندوق، مد ریعبارتند از: مجمع صوووندوق، مدها این صوووندوقارکان . گرددیم میتقسووو

را در  گذارانهیجمع شووده از سوورما هیبر دانش خود، سوورما هیاسووت که با تک نیارکان ا ی. هدف اعضووارهیمد اتیبازارگردان، حسووابرس و ه
 زمین هایصندوق نامهاساس و امیدنامه ۱۳۸۷ سال در .شودتا سود حاصل از آن حداکثر  کنند، یگذار هیسرما یعمران یهاپروژه نیبهتر

های اخیر نیز مورد بازبینی و اصالح قرار گرمته است، اما مورد گ تصویب شد و در سال۱۳۸۷)سازمان بورس و اوراق بهادار،  ساختمان و
 اقبال قرار نررمته است. 

هایی که ها اسووتفاده کرد. زمینهای تحت تملک بانکتوان در واگذاری امالک مازاد بانک و به طور خاص زمینها میاز این صووندوق 
شوووود و به ازای آن واحدهای ها هسوووتند و امالک سووواخت و سووواز در آنها وجود دارد از طرف بانک به صوووندوق منتقل میر تملک بانکد

شود. بانک آوری میگذاری صندوق به بانک اعطا خواهد شد. س س مبالغ مورد نیاز برای ساخت و ساز از طریق بازار سرمایه جمعسرمایه
شوووود که نقدشووووندگی گذاری خود را در طول انجام پروژه به مروش برسووواند. این روش باعث میواحدهای سووورمایهتواند به مرور زمان می

 ها بیشتر شود و امکان واگذاری آنها نیز مراهم شود.  امالک بانک
 

 بگ صندوق امالک و مستغالت
آوری شده در صندوق به معامالت امالک و گیرد وجوه جمعمی نیز مورد استفاده قرار یالمللنیب یمال یدر بازارهادر این ساختار مالی که  

حاصل  صندوق تیریتحت مد یملک هایداراییاجاره  یاز محل معامالت و درآمدها یگذارهیسود سرمایابد و  مستغالت اختصاص می
گرچه هنوز و سوواختمان متفاوت اسووت.  نیزم یهاصووندوقبا  گREITs)امالک و مسووتغالت  یهاصووندوق کهالزم به ذکر اسووت  .شووودمی

صندوقصندوق شده و چنین  سازمان بورس اوراق بهادار نهایی ن ستغالت در  شور تعریف های امالک و م سمی در بازار ک هایی به طور ر
بود که در آینده ها از اقدامات در دست انجام سازمان است و باید منتظر نشده است، اما معرمی و نهایی کردن ساختار قانونی این صندوق

 نزدیک این ساختار معرمی شود. 
ها و امالک توانند آپارتمانها میها کمک قابل توجهی داشووووته باشوووود. بانکتوانند در واگذاری امالک مازاد بانکها میاین صووووندوق

تواند با خرید مت کنند. صندوق میگذاری دریامسکونی، تجاری یا اداری خود را به این صندوق منتقل کنند و در ازای آن واحدهای سرمایه
و مروش این امالک یا اجاره دادن آنها سووود کسووب کند. بانک نیز ضوومن منتفع شوودن از سووود صووندوق هر زمان که نیاز به واگذاری داشوت 

و امکان پیگیری گذاری خود را در بازار به مروش برساند. با توجه به تجمیع امالک و مستغالت در یک صندوق تواند واحدهای سرمایهمی
صندوق می شکالت حقوقی احتمالی امالک در قالب  ساختار میبهتر م سیر واگذاری توان گفت که این  شکالت کنونی در م تواند به حل م

 امالک مازاد بانکها کمک نماید.

 یواگذار یهاروش یرسا ۴-۵
از  یعیوسووو یفها طمازاد بانک هایدارایی ینکه. با توجه به ادر نظر گرمت توانیها ممازاد بانک ییدارا یواگذار یبرا یمتعدد یهاروش

شامل م یاز بازارها هاییدارا ست. از ا شودیمختلف را  ست آمده ا صر به  یواگذار یهارو روش ینکه از طرق مختلف بد دو  یا یکمنح
 . شودیاشاره م یهبر ابزار بازار سرما یبه سه روش مبتن یرروش متناسب را ارائه کرد. در ز توانیم ییو با توجه به نوع دارا ودروش نخواهد ب
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 اموال مازاد  یبلوک یگ واگذارالف
 یادر بسووتر بورس  یدهمزا یقروش که از طر ینواگذار کنند. در ا یتحت تملک خود را به صووورت بلوک یهاسووهام شوورکت توانندیم هابانک

روش  ینا یژگیو ینتر. مهمگذارندیم یدهبه مزا یکجارا به صورت  شرکت یکدرصد از سهام  nها بانک گیرد،یخارج از بورس صورت م
 یینتع یاگونهروش به یندر ا یمتبه همراه دارد، ق یزن یریتیسووهام شوورکت ها حق مد یتمالک یدرصوود باال ینکهبه ا هاسووت که با توج ینا
 یمتاز ق یشووترروش ب یندر ا یمت. لذا قشووودیلحاظ م یریتبه عنوان حق مد یزن یکه عالوه بر در نظر گرمتن ارزش سووهام ، مبلغ شووودیم

حساب روش به یناز موانع ا ینظارت ینهادها یاز سو یدارخر یتاهل یدر خصوص بررس ینظارت مشکالتسهام در بازار خواهد بود. البته 
 یبلوک یکه واگذار خواهندیها ممحدود خواهد بود. اگر بانک یزبالقوه ن یدارانبا توجه به عمده بودن مبلغ، جامعه خر ین. همچنآيدیم

 شده باشد.    یرمتهمرابورس پذ یاآن هستند در بورس  یکه به دنبال واگذار کتیشر یدبا یرد،صورت گ یهبازار سرما یقسهام از طر
 

 خرد اموال مازاد یگ واگذارب
 یهااز روش یکیها در بازار بورس و مرابورس را عرضه خرد سهام شرکت توانیم یرتوجه به گسترش قابل توجه بازار سهام در سال اخ با

درصوووود قابل  یتها مالککاربرد خواهد داشووووت که بانک ییهاحالت یروش برا ینها درنظر گرمت. البته اسووووهام متعلق به بانک یواگذار
 هاییتآن و عدم امکان مروش سهام عمده از محدود هاییتروش از مز یننداشته باشند. در دسترس بودن ا یاراخت دراز سهام را  یتوجه

 .  آیدیروش به حساب م ینا
 
 در بورس یرمنقولگ عرضه اموال غج

هدف محقق  ینا یبوده است. اگرچه هنوز به صورت عمل یرمنقول،معامله اموال غ یرانا یبورس کاال یبازار مرع یاندازاز اهداف راه یکی
ها بهره برد. امالک مازاد بانک یواگذار یبسوتر برا یناز ا توانیآن مراهم باشود. لذا م هاییرسواختکه ز سودریبه نظر م ینشوده اسوت ول

باتوجه به عدم  یول یایدروش به حسوواب ب ینا یبرا یتیمحدود تواندیمانند مشوواع نبودن مال م یدر بازار مرع یرشپذ یطشوورا یاگرچه برخ
و  یعها را تسوووورامالک بانک یواگذار یندمرا تواندیم یبازار ینچن یاندازتمرکز و عدم تقارن اطالعات در بازار امالک و مسووووتغالت، راه

بستر  یندر ا یصورت واگذار ینمطرح است که در ا یزبورس مستقل امالک و مسکن ن یاندازدر خصوص راه هایکند. البته بحث یلتسه
 تر خواهد بود.احتر

 یشنهادهاو پ یبندجمع  ۶
دارد.  چون کاهش توان  یاقتصوواد گذاریاسووتسوو یبرا یادیز یتدر کشووور هسووتند اهم یمال ینتام یها که محور اصوولبانک یدهتوان وام

ها بانک دهییالتها که به قدرت تسوووهاز معضوووالت بانک یکیرا با اختالل همراه کند.  یمال یننظام تأم تواندیم یبانک یسوووتمسووو یدهوام
 یردقرار بگ دهییالتدر گردش تسه ینکها یجاها بهبانک هایداراییاز  یها است. بخش قابل توجهبانک ییدارا کیبوارد کرده، تر یبآس

ست. ا یتمالک ینددر مرآ ست. اما در مجموع م لیمعلول دال هاییدارا یتوضع یناموال منقول و منقول قرار گرمته ا گفت  توانیمختلف ا
و در عوض  یرارادیبه صووورت غ یزن یها صووورت گرمته اسووت و بخشووتوسووط بانک یصووورت اراد به هاییدارا یناز ا یکه تملک بخشوو

آمده است. به ها در در آن قابل توجه استگ به تملک بانک یزن یو حکومت یدولت یهابخش هایینکول شده )که بده یالتو  تسه هایبده
و مروش  یواگذار یبرا یکارالزم اسووووت که راه یبانک یسووووتمسوووو یدهیالتقدرت تسووووه یشها و امزاترازنامه بانک یسووووازمنظور چابک

 ینحوه واگذار نامهیینآ یببا تصووووو ۱۳۸۶ها از سووووال اموال مازاد بانک یها در نظر گرمته شووووود. مسووووئله واگذارمازاد بانک هایدارایی
سال بانک یرضرورغ هایدارایی شد و در  شروع  س ۱۳۸۷ها  سال  یداها ادامه پبانک دشرکت مروش اموال مازا یسبا تا  ۱۳۹۴کرد. اما تا 

. اگرچه با یفتادحوزه اتفاق ن یندر ا یشدند، عمال عملکرد قابل قبول یها ملزم به واگذارابالغ شد و در آن بانک یدکه قانون رمع موانع تول
شد قابل توجهقانون  ینابالغ ا صله قابل  بینییشکه قانون پ یبا هدم یامتهعملکرد تحقق  یصورت گرمت ول هایدر واگذار یر کرده بود ما
 مازاد بانک ها دارد. هایدارایی یمتعدد در حوزه واگذار یهاداشت که نشان از وجود چالش یتوجه

 یتعدم شفام یران،مد یبرا یمشکالت حقوق یسکر ،هاگذاریدر حوزه وا ینظارت یهادستراه اصول و چارچوب واحد در میان نبود
ها از جنبه مازاد بانک هایدارایی هاییواگذار یهاچالش ینمهمتر هایها در واگذاربانک یرانو عدم رغبت مد هایتمسووووئول یفدر تعر

 یدخر یسکر یرشبه پذ یدارانخر یلعدم تما ها،یبه اطالعات مربوط به واگذار یدارانمناسب خر رسیعدم دست ینمروشنده است. همچن
ساختار انر ینا ست. عالوه بر ا هایواگذار ینا یدارسمت خر یهااز چالش یگذارنامناسب در ارزش یزشیاموال و   یمها تصمچالش ینا

 یسووکها به واسووطه رسووت. بانکها شووده ادر بانک هاییدارا یعاز عوامل مهم تجم دهیوام یبه جا هاییدارا یدارنره یها برابانک یاراد
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سبت به ر یینپا ینکول و بازده یباال سطه تع یسکن سودگ نره یدستور یین)به وا در  ینریرا بر وارد کردن نقد یگرد هایدارایی یدارنرخ 
 الذکر است. موق لیبه دال یندمرآ ینها در امناسب بانک یها عدم همکاریواگذار یهااز چالش یکیرو  ینو از ا دهندیم یحترج یدهوام

همه جانبه وجود دارد  گذارییاسووتبه سوو یازها نمازاد بانک هایدارایی یها و واگذاربانک هایدارایی یشپاال یزآم یتادامه مومق یبرا اگرچه
شیانر یسازوکارها یتا بتوان با طراح سب بر چالش یز و  صالحا یواگذار ینددر مرآ یکارامد یکارها براراه ینتراز مهم یکیها مائق آمد، اما منا

 ها قابل طرح است:مازاد بانک ییدارا یواگذار یهابهبود روش یدر راستا یرز یشنهاداترو پ یناست. از ا یواگذار یهاروش یارتقا
 
 ییمتناسب با نوع دارا یهاروش -۱
روش  یککه بتوان  یسووتندن یکسووانها همگن و مازاد بانک هایداراییاسووت که  ینتوجه کرد ا یدبا هاییدارا یکه در واگذار یانکته یناول  
هر نوع  یکرد و برا یبندآنها را طبقه توانیآنها م هاییژگیو و ییرو بر حسووووب نوع دارا ینکرد. از ا یتمام آنها معرم یواگذار یبرا ینهبه
 یدکه دارند با یگوناگون یتبا توجه به ماه منقولیراموال منقول و غ یکرد. به عنوان نمونه روش واگذار یروش متناسووووب را معرم ارایید

مانند  یهبازار سووورما یابزارها یقاز طر یربورسووویو غ یبورسووو یهامانند سوووهام شووورکت یمال هایدارایی یتفاوت داشوووته باشووود. واگذار
سبراه تواندیم یرگذایهسرما یهاصندوق شد. در حال یحل منا را  یمتفاوت یهاها راهبانک قولیرمنغ هایداراییامالک و  یکه واگذار یبا

 یرها باشووود. در غحلاز راه یکی تواندیبورس م یقآن شووورکت از طر یشووورکت و سووو س واگذار یکدر  هاییدارا ینا یع. البته تجمطلبدیم
سامانه هو حراج اموال چ یدهمزا صورتینا سرما یهااز  صل به بازار   یمال هایدارایی یواگذار یگرحل دراه تواندیخارج از آن م یاو  یهمت

در  یکنداشووتن شوور یاتوسووط بانک، داشووتن  ییمانند نوع تملک دارا یگرید هاییژگیو هاییبودن دارا یرمنقولباشوود. عالوه بر منقول و غ
 تواندیها مآن ییراسووت که تغ هایییژگیاز و ییو اندازه دارا یتتحت تملک، درصوود مالک هایتنبودن سووهام شوورک یابودن  یرمتهپذ یی،دارا

 هایروش واگذار یدو با یچیدنسووووخه واحد پ یک توانینم هایروش واگذار یرو برا یندهد. از ا ییررا تغ یواگذار یروش مناسووووب برا
مقام  یاز سو یمشخص یهااموال مازاد، دستورالعمل یسازوکار واگذار بودالزم است به منظور به ینباشد. همچن ییمتناسب با نوع دارا

 شود. ینمذاکره و مانند آن تدو یوهو عرضه اموال، ش گذارییمتروند ق یناظر برا
 
  گذارییهسرما یهاصندوق یقاز طر یواگذار -۲

 هاییژگیو یکی ازدر بورس و مروش آن صندوق خواهد بود.  معاملهصندوق قابل  یک یلتشک یقها از طرسهام بانک یواگذار یاز راهکارها یکی
شود. با توجه دارایی مراهم می یتمالکامکان تفکیک مدیریت و  ،گذاری عادی و ممتازبا تعریف واحدهای سرمایه است که ینا یواگذار نوع ینا

گذاری قابل معامله دولتی امکان انتقال مدیریت به نوعی برداشوته شوده اسوت، این تفکیک مدیریت و مالکیت در های سورمایهبه اینکه در صوندوق
های تحت شود را با مشکل مواجه کند. از این رو در واگذاری بنراههایی که از این طریق واگذار میتواند بنراهانحصار گرمتن مدیریت میدر  کنار

  گذاری ممتاز )که مالکان آن در مدیریت صندوق نقش دارندگ لحاظ شود.ها باید امکان انتقال واحدهای سرمایهتملک بانک
شرکت یها براصندوق ینا یقاز طر هاییدارا یواگذار البته ست که در بورس پذ ییهاسهام  سا یناند و از اشده یرمتها  هاییدارا یررو 

بخواهد  یربورسیرو اگر شرکت غ ینرا ندارد. از ا یدر ساختار معل یواگذار یتقابل یربورسیغ یهاسهام شرکت یاو  یرمنقولمانند اموال غ
سهام در قالب صندوق  یدر بورس عرضه شود و س س مابق یمتکشف ق یاز سهام آن برا یبخش یدواگذار شود نخست با یقطر یناز ا

مانند  یگراز طرق د تواندیها را دارندگ ماز از سهام آن شرکت یها درصد کمها )که بانکبانک یریتیمد یرخرد و غ واگذار شود. البته سهام
 واگذار گردد.    یزبازار ن درو خرد  یبلوک یمعرضه مستق

 یکیآن اسووت. چون  ینوع بازارگردان یرمعالغ یریتقابل معامله با مد گذارییهسوورما یهاصووندوق یقاز طر یواگذار یهااز چالش یکی
شد ا هاییها مروش داراصندوق ینا یبرا ینرینقد ینتام یهااز راه ست که اگر قرار با شد،  یرمد یامکان برا ینا شته با صندوق وجود ندا

انواع  یجادا یقاز طر یبانک یرمجموعهز یهاسووهام شوورکت یها وجود نخواهد داشووت. البته واگذارصووندوق ینا بازارگردانی یابزار الزم برا
 خواهد بود.  یقابل بررس یزن گذارییهسرما یهاصندوق یگرد
 
 ییدارا یریتشرکت مد یجادا -۳

ست که عمدتا به عنوان وثا یهایدارایی یعمدتاً برا یکردرو این سه یقا ست. ا یرجاریغ یالتت شده ا صادره   یجادبوده و از طرف بانک م
شد را برطرف کند و از ا هاییدارا ینکه ممکن است در تملک ا یمشکالت حقوق تواندیم یشرکت ینچن ینا شته با  ینا یرو برا ینوجود دا

سب تواندیم هایینوع دارا شد. از آنجا که بخش قابل توجه یراهکار منا ست توجه به  یقطر ینها از ابانک هایداراییاز  یبا شده ا صل  حا
 است.  یضرور یها امرروش یرروش در کنار سا ینا
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 امالک و مستغالت یهاو ساختمان و  صندوق ینزم یهاصندوق -۴
 یفتعر یآن سوواختار قانون یو اوراق بهادار اسووت وبرا مجوز دار از سووازمان بورس یهاو سوواختمان )که جز صووندوق ینزم هایصووندوق

 توانندیها از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار در دست اقدام استگ مصندوق ینا یامالک و مستغالت )که معرم یهاشدهگ و صندوق
 ینخود در ا هایینوارد کردن امالک و زم با توانندیها مها باشووووند. بانکامالک مازاد بانک یواگذار یبرا رامدکا یابزار یکدیگردر کنار 
 یداده و هم امکان واگذار یشآنها را امزا یهم نقدشوندگ یقطر ینها کرده و از اصندوق ینا گذارییهبه واحد سرما یلها آنها را تبدصندوق

 آنها را مراهم آورند.  
 
 یواگذار یهاروش یرسا -۵

شرکت یبلوک مروش ست و از اشرکت یریتو مد یتهمزمان مالک یواگذار یها در واقع به معنتحت تملک بانک یهاسهام  جهت  ینها ا
سوهام در  یمتباالتر از ق یریتروش با توجه به لحاظ حق مد یندر ا یواگذار یمتنهاد واسوط دارد. ق یک یجادنسوبت به ا یباالتر ییکارا

مروش خرد  ینروش است. همچن یناز مشکالت ا یدارو نبود خر یدارخر یتمانند اهل یلخواهد بود. البته مسائ شیبازار و حالت خرده مرو
عرضه امالک و  ین. همچنشودیم یهتوص یستکه بانک سهامدار عمده ن یهاحالت یاست که برا یواگذار یگرروش د یزسهام در بازار ن

 یجادکه ا یاها اسووت که با توجه به بازار شووفاف و گسووتردهامالک مازاد بانک یواگذار رایب یشوونهادهااز پ یکیدر بورس  یرمنقولاموال غ
 . کندیم یلامالک را تسه یواگذار کندیم
 
 یزشیانر یاصالح سازوکارها -۶

ک و مانند امال یگرد یورود به بازارها یها برابانک یها انتخاب اراداموال مازاد در بانک یعاز علل تجم یکیکه اشوووواره شوووود  همانطور
دارند،  یرهمانند امالک و مسووکن  و ارز و غ یگرد یدر بازارها گذارییهو سوورما یداربه بنراه یلکه بانک تما یاسووت. لذا تا زمان یداربنراه
بودن  یسووووکانتخاب پرر ینا یها برابانک یلدل ینتراموال خود نخواهند داشووووت. همان طور که اشوووواره شوووود مهم یبه واگذار یلیتما

بازده و  یسووهها با مقارو بانک یناسووت. از ا یسووکشکم آن با توجه به ر یگ و بازدهیالتتسووه ی)با توجه به نرخ نکول باال یدهیالتتسووه
با  یدبا گذاریاستراستا س ین. در اگیردیبازارها م یگرورود به د یبرا ییعقال یمبازارها تصم یرسا ریسکو بازده و  یده یالتتسه یسکر

س یهاکردن نرخ یو منطق یاتهمچون مال یگوناگون یهاابزار سا شکل اموال مازاد بانک یسود به دنبال حل ا شد و آنها را بم شترها با به  ی
صل هاییتسمت معال سب یو محور یا سه یل)از قب یبانک اروکک سوق دهد. برا یالت،پرداخت ت مثال اعمال نرخ  یارائه خدمات و ...گ 

 بازارها کاهش دهد.  یرورود به سا یها را برابانک یلتما تواندیبازارها م یرها از سانکدرآمد با یبرا یهسرما یدیعا یاتمال
 
 هااز انباشت اموال مازاد بانک یریجلوگ -۷

 یدبا یشوووده و حال بانک به دنبال کاهش اموال مازاد اسوووت. ول یجادها ااسوووت که اموال مازاد بانک یموارد ذکر شوووده، ناظر به حالت عمده
اموال  یداز انباشووت جد ی،ها حل شووود، الزم اسووت تا ضوومن رمع مشووکل اموال کنونتوجه داشووت اگر قرار باشوود، مشووکل اموال مازاد بانک

حل  تراییشووهمعضوول به صووورت ر ینها کنترل شووود و ااموال مازاد بانک یورود یندهتا در آ کندیامر کمک م ینشووود. ا یریجلوگ یزمازاد ن
 ینظارت مستمر خود بانک در درجه اول و بانک مرکز ی،در نظام بانک یقگستره اموال قابل توث یشهمچون امزا یتا مواردراس ینشود. در ا

  مشکل ضرورت دارد. یناز ظهور مجدد ا یریجلوگ یمناسب برا یقیو تشو تنبیهیدر وهله بعد و اعمال اقدامات 
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