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:1گزارش شماره   

 هاي مديريت داراييشركتها و مطالبات غيرجاري بانك
  
  

 

 

 

  خالصه مديريتي

ا، ههاي دريافتي و پرداخت بخش عظيمي از آن در قالب تسهيالت به افراد و بنگاهآوري سپردهها با جمعبانك
هاي و تامين مالي توليد دارند. افزايش دارايي مورد نياز در اقتصاد دن نقدينگيكرنقش مهمي در فراهم 

توانست به صورت تسهيالت ها كه ميشود كه بخشي از دارايي بانكها، سبب ميدر ترازنامه بانك 1غيرگردشي
ده ها را محدود نموئله قدرت تامين مالي بانكها بلوكه شود. اين مسدر اقتصاد به گردش درآيد، در ترازنامه آن

هاي شود. بنابراين شناسايي و رفع عوامل افزايش داراييو سبب ايجاد ركود اقتصادي و بحران مالي مي
   در سيستم بانكي از اهميت بااليي برخوردار است. غيرگردشي

دوره  در سيستم مالي ايران، در   هاي  غيرگردشي،به عنوان  قسمتي از دارايي  جاريميزان  مطالبات غير
 يبانكجاري به كل تسهيالت آمارهاي موجود، نسبت مطالبات غيرو به گواه  روند افزايشي داشته 95-1390

                                                            
1  Non-performing Assets: در اين گزارش داراييهاي غيرگردشي، مطالبات غيرجاري و مطالبات معوق به يك معنا ميباشند  
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نار عوامل در ك پديده ركود هاي اقتصادي وتنگناي مالي بنگاه. يار بيشتر از ميانگين جهاني استدر ايران بس
 هاي كافي بانك مركزي بر عملكردعدم نظارتو حوزه تخصيص اعتبار، سيستم بانكي ديگري همچون فساد در 

ها به اعطاي تسهيالت با مبالغ هنگفت به افراد خاص، ها، گسترش موسسات مالي غيرمجاز، الزام بانكبانك
البات ، به افزايش مطهاي سوداگرانههاي مردمي به سمت فعاليتعدم رعايت قوانين بانكي و تغيير مسير سپرده

  معوق دامن زده است. 

از مقدار است، اگر اندازه آن ها جزئي از فعاليت عادي بانك مطالبات غيرجاري،وفصل رغم اينكه حلعلي
اين  .يابدها ضرورت ميواموفصل اين نوع هاي مديريت دارايي براي حل، ايجاد شركتفراتر رودمشخصي 

 با كمك سپسو  موسسات مالي به خود انتقال دادهها و را از بانكهاي مسموم يت داراييابتدا مالكها شركت
ممكن است خصوصي  هااين شركت ها در بازار نمايند. مالكيتن داراييبه فروش اياقدام متخصصان مختلف 

هاي (رويكرد غير متمركز يا بانك محور) و يا دولتي (رويكرد متمركز و انحصاري) باشد؛ كه نوع دولتي شركت
ك در مدل غيرمتمركز يا بانمركزي و يا واحد تابعه آن تشكيل شوند.  عنوان يك واحد از بانكمذكور، نبايد به 

برداري از دارايي) و يا به يك سازمان ص در بانك (اداره بهرههاي غير گردشي به يك اداره خامحور، دارايي
، در مدل دولتي كند واست، انتقال پيدا مي اي از بانك در معرض ورشكستگيتخصصي مجزا كه واحد تابعه

  .نمايدهاي مسموم ميآوري و حل و فصل دارايييك بنگاه دولتي تاسيس و اقدام به جمع

را كه انتخاب آن روش به همراه مسائلي مزايا و ، بايد تخاب بين دو مدل مذكورري براي انگيدر زمان تصميم
تجربه موفق سوئد در اتخاذ سيستم متمركز ترين مدل را انتخاب نمود. مناسب در نهايتدر نظر گرفت و  دارد،

 1994لي سال و تجربه تركيه در اتخاذ رويكرد غيرمتمركز در بحران ما 1992براي مقابله با بحران مالي سال 
 هايشركتساختار نوع انتخاب دهد كه هاي مسموم انباشته در سيستم بانكي، نشان ميو حل و فصل دارايي

، عمق هاي غيرگردشيدارايي ها، نوع و اهميت مشكلاز جمله نوع دارايي به عوامل متعددي مديريت دارايي
  بازارها و مشخصات بدهكاران بستگي دارد.

دم وجود ع گذاري و نيز موانع حقوقي است.هاي غيرگردشي، بحث قيمتروي تصفيه داراييمسائل اساسي پيش
ي هاي غير جارها يكي از موانع اصلي توسعه بازار دارايييك روش مؤثر براي تعيين قيمت عادالنه اين دارايي

ژه اين مسئله به وي د كهك به ارزش بازار آنها برآورد شوبايست تا حد ممكن نزديها مياست. قيمت اين دارايي
 مديريتهاي شركت برد بسيار دشوار است. از طرفي، از آنجايي كهدر زماني كه اقتصاد در ركود به سر مي

راه  ،به وصول آنها بپردازند سپس و به خود انتقال دهندها را مطالبات بانكمالكيت  در ابتدا مي بايست دارايي
با مشكالتي روبرو خواهد بود. از جمله اين مشكالت اين است كه انتقال اندازي آنها در ايران از منظر حقوقي 

 263و  262باشد و بر اساس مواد هاي مذكور، در حكم انتقال طلب ميها به شركتمطالبات غيرجاري بانك
كه در قرارداد جديدي مورد شود، مگر اينقانون مدني، در اين حالت وثايق و تضمينات از متعهد ساقط مي
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 تر براي انتقال مطالباتبه عبارت ساده گويند.افقت طرفين معامله قرار گيرد كه به آن تبديل طلب ميمو
هاي مديريت دارايي، براي اينكه تضمين و وثائق بدهكاران همچنان قابليت اجرا داشته غيرجاري به شركت

  رسد.باشد، بايد از بدهكاران رضايت گرفته شود كه به نظر كار دشواري مي

) 9تاكيد بند (با اين وجود، در نظر گرفتن مواردي همچون حجم باالي مطالبات غيرجاري در كشور، 
هاي كلي برنامه ششم توسعه بر ارتقاي شفافيت و سالمت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به سياست

 م مالي كشور بر بازسازيپذير و ارتقاي نظا) قانون رفع موانع توليد رقابت16و تاكيد تبصره سوم ماده ( تسهيالت
ريت هاي مديهاي دولتي، روشن كننده لزوم تاسيس شركتساختار مالي و استقرار حاكميت شركتي در بانك

قانوني و ساير اقدامات الزم، سيستم بانكي را از مزاياي اين  اصالحات انجامتواند با مي دارايي است كه دولت
  ها برخوردار كند. شركت
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  مقدمه -1

مدت و رشد اقتصادي در بلندمدت، نيازمند عملكرد صحيح شبكه بانكي ها در كوتاهثبات قيمتبي به دستيا
تواند به هاي اقتصادي ميبانكي با توجه به نوع تأمين مالي بنگاه باشد. وقوع بحران در بخشيك كشور مي

ا به منابع مالي و تخصيص آنه آوريبحران اقتصادي بيانجامد. با توجه به وظيفه اصلي اين بخش مبني بر جمع
ها، حجم باالي ، يكي از معيارهاي تشخيص عملكرد ناصحيح بانك2گذاريهاي سرمايهورترين فرصتبهره

ش تواند به دليل افزايها در سيستم بانكي ميافزايش اين داراييهاي غيرگردشي در ترازنامه آنها است. دارايي
گيرندگان) و يا كاهش نرخ ارز (در ركود اقتصادي (كاهش اعتبار وامنرخ سود (افزايش هزينه خدمات مالي)، 

گيرندگان دريافت شده) باشد. تمامي اين موارد سبب كاهش قابليت و حتي مواردي كه وام ارزي توسط قرض
 بر سر راه به اجرا گذاشتن وثايق و كه شود. از طرفي موانعي نيزميگيرندگان براي بازپرداخت بدهي تمايل وام
رخي در مورد بدليل ديگري براي افزايش مطالبات معوق است. هاي دريافتي بابت تسهيالت وجود دارد؛ ضمانت

تسهيالت بزرگ ممكن است از ابتدا وثيقه كافي دريافت نشده باشد و يا وثيقه دريافت شده مشكل حقوقي 
  كند. تسهيالت رشد نمي داشته باشد، همچنين ارزش برخي وثايق در طول زمان لزوما به اندازه ارزش

هاي مقابله با اين مشكل حلبه عنوان يكي از راه 3هاي مديريت داراييهدف از گزارش حاضر، بررسي شركت
ه پس شود و در اداماست. به اين منظور، ابتدا به وضعيت مطالبات غيرجاري در شبكه بانكي كشور پرداخته مي

يران ها در اورهاي سوئد و تركيه، برخي از موانع ايجاد اين شركتهاي مذكور و ارائه تجربه كشاز بررسي شركت
  مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

  وضعيت تسهيالت غيرجاري در ايران و جهان -2

بانكي   تالكل تسهي در جاريقابل توجه مطالبات غير سهمدر حال حاضر، يكي از معضالت شبكه بانكي كشور، 
هاي بندي داراييدستور العمل طبقه«در كشور اصوال تا پيش از تصويب غيرجاري است. شناسايي مطالبات 

  واحدي برخوردار نبود و اگرچه  از استاندارد ،1385توسط شوراي پول و اعتبار در سال  »موسسات اعتباري
 ) انتظار از وضعيت مالي مشتري و2) ميزان تاخير در بازپرداخت تسهيالت، 1  در اين دستورالعمل سه معيار

انداز صنعت و بازار محصوالت مشتري، براي تشخيص مطالبات غيرجاري معرفي شد، ولي در عمل ) چشم3
  . 4ها قرار گرفتتنها ميزان تاخير در بازپرداخت تسهيالت، مورد استفاده بانك

                                                            
2 [21] 
3 Asset Management Company 
4 [11] 
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رد، يبر  اساس اين دستورالعمل، اگر بازپرداخت اصل و سود تسهيالت تا دو ماه بعد از تاريخ سررسيد صورت گ
ي الملل، در حالي كه طبق تعاريف صندوق بينشوندبندي ميطبقهاين تسهيالت همچنان در رديف جاري 

روز  90بندي غيرجاري قرار گيرد، اين است كه بالغ بر ، آستانه پذيرفته شده براي آنكه يك وام در طبقه5پول
است در محاسبه مطالبات غيرجاري  . در اين صورت ممكن6از زمان انقضاي تعهدات مربوط به آن سپري شود

بايد به اين نكته توجه داشت كه شرايط مالي مشتري، چشم انداز صنعت و  بيش برآوردي صورت بگيرد. البته
   بازار محصوالت مشتري نيز بايد در اين معيار لحاظ شود كه در دستورالعمل به آن تصريح شده است.

ها به سال گذشته، نسبت تسهيالت غيرجاري بانك 10 ، طي) نشان داده شده است1ر جدول (همانطور كه د
درصد) رسيده است. با  18,2به اوج خودش ( 1388درصد بوده و در سال  10كل تسهيالت همواره باالتر از 
درصد  10,7برابر با  1395هاي اخير كاهش يافته و در شش ماه نخست سال اين وجود، اين نسبت در سال

نگي نقدي ها و در نتيجه تشديد مشكل كمبوددهي بانكنسبت باعث كاهش توان وامبوده است. افزايش اين 
  توليد خواهد شد.هاي توليدي و كاهش ميزان در بنگاه

  1386 -95در دوره وضعيت مطالبات غيرجاري نسبت به مانده كل تسهيالت  -1جدول

  سال
 نسبت مطالبات غيرجاري
به مانده كل تسهيالت 

  (درصد)

مطالبات 
  غيرجاري

  (ميليارد ريال)

مانده كل 
  تسهيالت

  (ميليارد ريال)
1386 11,4  187،379  1،640،793  
1387 17,6  326،015  1،852،355  
1388 18,2  416،710  2،289،615  
1389 13,8  438،550  3،177،895  
1390 15,1  574،361  3،803،718  
1391 14,7  645،424  4،390،642  
1392 14,1  806،415  5،719،260  
1393 12,1  815،509  6،739،744  
1394 10,1  799،526  7،916،100  

شش ماه نخست
  1395سال 

10,7  959،597  8،968،200  

  .64-85هاي ). نماگرهاي اقتصادي. شماره1390-95(منبع: بانك مركزي ج. ا. ا               

                                                            
5 International Monetary Fund (IMF) 
6 [15] 
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روي محور سمت چپ) و نسبت آن به مانده  )، مقدار مطالبات غيرجاري (بر حسب ميليارد ريال1در نمودار (
با فواصل  1395تا شش ماهه نخست  1390كل تسهيالت (بر حسب درصد روي محور سمت راست) از سال 

روند  1391توان مالحظه كرد كه نسبت مذكور تا مهر ماه سال ماهه نشان داده شده است. بر اين اساس مي 2
همچنين كل مطالبات غيرجاري شبكه بانكي در اين دوره روند  صعودي داشته و پس از آن كاهش يافته است.

  . 7از شيب اين روند كاسته شده است 1393صعودي داشته، ولي از اواخر سال 

 1390 -95مطالبات غيرجاري در دوره  -1نمودار

  
  .64-85هاي ). نماگرهاي اقتصادي. شماره1390-1395منبع: بانك مركزي ج. ا. ا (

  
دهد كه شرايط اقتصاد كالن كشور در افزايش نسبت مطالبات غيرجاري مؤثر بوده نشان ميشواهد آماري 

هاي اخير، توليدكنندگان را در تنگناي اقتصادي و مالي شديد قرار داده است و تا است. ركود اقتصادي سال
) نشان 2( ارحدود زيادي از توان اين بخش در بازپرداخت تسهيالت بانكي كاسته است. همانطور كه نمود

تر رشد اقتصادي به هاي پايينهاي باالتر مطالبات غيرجاري، در نرخ، نسبت1390 -95هاي دهد، طي سالمي
  وقوع پيوسته است.

  
  
  

                                                            
را به عنوان نقطه شكست ساختاري در  1393) براي تشخيص نقطه شكست ساختاري ناشناخته، اسفند ماه Quandt and Andrewsنتيجه آزمون كوانت و اندروز ( 7 

  كند.) نيز اين موضوع را تاييد ميChowآزمون چاو (كند. نتيجه روند خطي مطالبات غيرجاري تعيين مي
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  1390 -95در دوره  ،*به مانده كل تسهيالت در برابر رشد توليد ناخالص داخلي (درصد) نسبت مطالبات غيرجاري -2نمودار

   
 ، مركز آمار ايران و محاسبات نويسندهمركزي ج.ا.امنبع: بانك 

  1376به قيمت سال پايه *

دهد كه نرخ رشد مطالبات غيرجاري در يك مطالعه در خصوص اقالم ترازنامه شبكه بانكي كشور نشان مي
رسد به نظر مي). بر اساس اين نتايج، 2درصد است(جدول  10ركود حدود دوران رونق حدود يك و در دوران 

ها و فعاالن اقتصادي از شرايط اقتصاد كالن تأثير حتمال عدم بازپرداخت تسهيالت بانكي توسط بنگاها
  .8پذيردمي

  اي نرخ رشد اقالم منتخب ترازنامه شبكه بانكي كشورمقايسه رفتار چرخه -2جدول

  متغير
  نرخ رشد (فصلي)

  ميانگين رونق ميانگين ركود
  0,94  10,49 مطالبات غيرجاري
  9,27  4,44 تسهيالت جاري
  7,44  5,11 جمع تسهيالت

  3,00  7,61 هاي ثابتدارايي
  7,02  5,94 هاجمع دارايي
  6,29  5,85 هاجمع سپرده

  6,02  4,45 حقوق صاحبان سهام
  )1393نيلي، فرهاد و محمودزاده، امينه. (منبع:                      
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بر اساس . اندهاي گذشته با مسئله كمبود نقدينگي دست به گريبان بودههاي توليدي در سالبه عالوه، بخش
زاترين موانع بندي مشكلميالدي، در اولويت 2011 -17هاي ، بين سال٩پذيري جهانيهاي رقابتگزارش

) به عنوان اولين مشكل 2013-14كسب و كار در كشور ايران، دسترسي به منابع تأمين مالي (به جز در دوره 
   ).3مطرح شده است (جدول

  2011 -17 زا ترين موانع كسب و كار در ايران،مشكل -3جدول

2017-2016  2016-2015  2015-2014  2014-2013  2013-2012  2012-2011 

 سال
  
 رتبه

دسترسي به منابع 
  تامين مالي

دسترسي به منابع 
 تامين مالي

دسترسي به منابع 
 ماليتامين 

 هاثباتي سياستبي
دسترسي به منابع

 تامين مالي

دسترسي به منابع 
 تامين مالي

1 

 هاثباتي سياستبي  تورم  هاثباتي سياستبي  مقررات ارزي
ثباتيبي

 هاسياست
ثباتي بي

 هاسياست 2 

ساالري ديوان
  دولتي ناكارآمد

ساالري ديوان
 دولتي ناكارآمد

 تورم
دسترسي به منابع

 ماليتامين 
 تورم  تورم 3 

ثباتي بي
 تورم  هاسياست

ساالري دولتي ديوان
 ناكارآمد

 تورم  مقررات ارزي
ساالري ديوان

 دولتي ناكارآمد
4 

نامناسب بودن   فساد
 زيرساخت

نامناسب بودن 
 زيرساخت

ساالريديوان
 دولتي ناكارآمد

ساالريديوان
 دولتي ناكارآمد

نامناسب بودن 
 زيرساخت

5 

  10پذيري جهانيهاي رقابتگزارشمنبع: 

روند نزولي  2011 -17ها رتبه كشور از نظر توسعه بازارهاي مالي، طي دوره همچنين بر اساس اين گزارش
تنزل يافته است. با مشاهده  2016-17در سال  131به جايگاه  2011-2012در سال  123داشته و از جايگاه 
هاي توليدي به لحاظ تأمين مالي توان دريافت كه بخشنيز مي هاي توسعه بازارهاي ماليساير اركان شاخص

هاي اقتصادي در كنار ركود اقتصادي، به عدم لذا تنگناي مالي بنگاه ).4در شرايط مناسبي قرار ندارند (جدول 
  بازپرداخت تسهيالت بانكي دامن زده است.
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  2011 -17هاي توسعه بازار مالي ، رتبه كشور ايران در شاخص -4جدول
 سال                          

  2016-2015 2017-2014 2016-2013 2015-2012 2014-2011 2013-2012شاخص                      

  
 

 بينرتبه/ 
 كشور 142

بين رتبه / 
 كشور 144

 بينرتبه/ 
 كشور 148

 بينرتبه/ 
 كشور 144

 بينرتبه/ 
 كشور 140

 بينرتبه/ 
  كشور 138

  123 123 130 128 134 131 توسعه بازارهاي مالي
سطح خدمات مالي در 

تأمين نيازهاي 
  وكاركسب

-  -  -  -  -  117  

دسترسي به خدمات 
 مالي

134 135 137 135 135 -  

قابل تأمين بودن هزينه 
 استفاده از خدمات مالي

130 128 135 130 130 108  

تأمين مالي از طريق 
 بازار سهام داخلي

80 65 86 99 104 106  

  137 141 148 141 138 124 سهولت دسترسي به وام
 دسترسي به سرمايه

 آميزمخاطره
133 129 139 133 125 110  

  113 104 121 125 121 122 هااستحكام مالي بانك
  89 74 82 102 122 128 تنظيم بازار بورس

قانوني از هاي حمايت
دهنده و حقوق وام
 گيرندهوام

89 99 101 96 106 108  

  11پذيري جهانيهاي رقابتمنبع: گزارش    

البته در تحليل موضوع مطالبات غيرجاري، در نظر گرفتن مسائل ديگري مانند رانت و فساد، افزايش بدهي 
يابد. دولت به شبكه بانكي، ساختار و مديريت شبكه بانكي، ضعف در نهادهاي نظارتي و غيره، ضرورت مي

اخير در موارد متعددي هاي سيستم بانكي به واسطه نقشي كه در حوزه تخصيص اعتبارات دارد، طي سال
ي ها، گسترش موسسات مالهاي كافي بانك مركزي بر عملكرد بانكساز بروز فساد بوده است. عدم نظارتزمينه

ها به اعطاي تسهيالت با مبالغ هنگفت به افراد خاص، عدم رعايت قوانين بانكي و تغيير غيرمجاز، الزام بانك
به عنوان مثال يك سوداگرانه، از جمله داليل اين ادعا است.  هايهاي مردمي به سمت فعاليتمسير سپرده

، يكي هاي بانكيدهد كه سوء مديريت منابع مالي و عدم تشكيل سبد دارايي بهينه در داراييپژوهش نشان مي

                                                            
11 [22] 
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از عوامل اصلي ايجاد مطالبات معوق در شبكه بانكي كشور بوده است. همچنين، وضع جريمه دير كرد، روش 
  . 12براي حل مسئله مطالبات معوق نبوده استكارآمدي 
هاي مختلف كشورها نشان بنديدر دستهرا ها به كل تسهيالت تسهيالت غيرجاري بانك)، نسبت 5جدول (

توان مشاهده كرد كه ميانگين اين نسبت در جهان، اتحاديه اروپا، خاورميانه و شمال بر اين اساس، مي دهد.مي
 4,9، 5,8، 4به ترتيب  2010 -16طي دوره  13هاي اقتصادي و توسعههمكاري انآفريقا، كشورهاي عضو سازم

درصد  15,1ميانگين اين رقم در ايران  2011 -16هاي و اين در حالي است كه طي سالدرصد بوده  3,3 و
  است.ا برابر ميانگين كشورهاي ديگر دني 4,5تا  2,5اين نسبت در ايران بين  به عبارت ديگر بوده است؛

  ها به كل تسهيالت ناخالص (درصد)هاي غيرجاري بانكنسبت وام -5جدول
  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 جامعه آماري

  3,91  4,34  4,1  4,15  3,74  3,89  4,01  جهان
  5,2  5,6  5,6  6,4  6,7  5,8  5,4  اتحاديه اروپا

  -  4,2  4,6  5,6  5,2  4,9  5,1 خاور ميانه و شمال آفريقا
  OECD 3,5 3,4  3,3  3,2  3  3,2  3,3كشورهاي عضو 
  11,415  13  14,8  15,6  17,1  14,914  -  ايران

  محاسبات نويسندهو  16منبع: بانك جهاني        

هاي مديريت دارايي ها، تأسيس شركتهاي متداول در مورد حل و فصل مطالبات غيرجاري بانكحليكي از راه
  شود.مياست كه در ادامه به آن پرداخته 

  هاي مديريت دارايي عموميشركت -3

 تاريخچه -3-1

 د. طبق بررسيانشدههاي اخير، بسياري از كشورهاي جهان با مشكالتي در سيستم بانكي خود مواجه در دهه
هاي مورد از بحران 112، 1998تا سال  1970)، از اواخر دهه 1999( 17به عمل آمده توسط كاپريو و كلينگبايل

 شد و برايكشور جهان اتفاق افتاد كه عمدتا به موضوع تسهيالت غيرجاري مربوط مي 93در  18مندبانكي نظام
. به دليل آنكه بسياري از تسهيالت بود هاساختار اساسي و پرهزينه بانك تجديدفائق آمدن به آن، نياز به 

                                                            
12 [4] 
13 Organization for Economic Cooperation & Development (OECD) 

  محاسبه شده است. 2011ماهه آخر سال  9ميانگين  14
  شده است. محاسبه 2016ماهه اول سال  9ميانگين  15

16 [19] 
17 Caprio, Klingebiel (1999) 
18 Systemic Banking Crises 
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بود كه ديگر قادر  19غيرمالي هايپرداخت شده به بنگاهتسهيالت دار در سيستم بانكي آنها، مشكل جاري وغير
 مديريت ها،ساير بانك  برايحل براي بانكي كه امكان بقا نداشت، انحالل و به بازپرداخت آن نبودند، راه

هاي مذكور به منظور مديريت و حل و فصل ساختار بود. از اين روي، دولت تجديدو  غيرگردشيهاي دارايي
ر د هاي مديريت داراييشركت با مالكيت دولتي استفاده كردند. يهاي مديريت دارايهاي بد، از شركتوام

  .20محبوبيت يافتند در شرق آسيا 1990دهه هاي مالي خالل بحران

سيستم مالي مريض، به همراه كاهش در آن زمان، آغاز شد. از تايلند  1990دهه بحران مالي آسيا در اواسط 
بانك مركزي به مؤسسات مالي ضعيف، سبب تضعيف شديد هاي اعتباري در صادرات و افزايش چشمگير كمك

پذيري ساير كشورها و آسيب بحران در پي اين شد كه  و وقوع بحران مالي در اين كشور واحد پول تايلند
   گسترش يافت.به ساير مناطق شرق آسيا نيز المللي از منطقه، هاي بينخروج ميزان زيادي از سرمايه

هاي مالي اما آنچه بحران آسيا را از ساير بحرانهاي بسياري وجود دارد؛ بحران، بحثدر مورد داليل اصلي اين 
ها بود كه سبب شد مشكالت ايجاد شده در در شركت 21سازيسازد، ميزان باالي اهرمجهان مستثني مي

هاي اقتصادي براي تأمين مالي بدين معنا كه بنگاه .22سيستم بانكي، تبديل به بحراني با ابعاد بسيار عظيم شود
خود، بيشتر از انتشار اوراق قرضه و يا اخذ وام بانكي استفاده كرده بودند تا انتشار  گذاريسرمايههاي پروژه

ن آور است، با شروع بحراسهام و به اين دليل كه پرداخت اصل و سود وام و اوراق منتشر شده  توسط بنگاه الزام
هاي خود بودند و از سوي ديگر به دليل گسترش مطالبات غيرجاري ها ملزم به پرداخت بدهيك سو شركتاز ي

هاي ها كمك كنند. در نتيجه بحران از شبكه بانكي به بنگاهتوانستند به بنگاهها نميدر شبكه بانكي، بانك
  اقتصادي انتقال پيدا كرد.  

ي هاي غيرگردشها در مقياس وسيع و از طريق كاهش دارايير بانكساختا در پاسخ به اين بحران عظيم، تجديد
ها، وضع قوانين و مقررات با هدف بهبود حاكميت بانك و بانك 23در سيستم بانكي، تجديد ساختار سرمايه

 ستور كار قرار داده شد.  همچنين،در د ،هاي نظارتيمديريت ريسك و تالش براي افزايش مؤثر ظرفيت
 هايكشور. بسياري از تاسيس شدند هاهاي غيرگردشي بانكت دارايي با هدف كاهش داراييهاي مديريشركت

                                                            
19 Non-financial Enterprises:   بنگاههاي غير مالي، به امر تجارت اشتغال داشته و با كاالها و خدمات مالي يا سرمايهاي سر و كار ندارند 
20 [20] 

جوه هاي خود، به جاي استفاده از وترازنامه شركت است. در واقع بنگاه براي تأمين مالي پروژه سرمايه  در سمت راستها به بدهينسبت سازي به معناي افزايش اهرم 21
ي گها را كاهش و از سوي ديگر خطر ورشكستسازي، از يك سو، تعهدات مالياتي شركتكند. اهرمداخلي شركت يا انتشار سهام، اقدام به انتشار اوراق قرضه يا اخذ وام مي

 دهد.آنها را افزايش مي
22 [13] 

 ها به حقوق صاحبان سهام است.سرمايه، تركيب سمت راست ترازنامه و به عبارت ديگر نسبت بدهيمنظور از ساختار  23
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را به عنوان يك عنصر كليدي در استراتژي حل مشكالت بانكي و با هدف  هااين شركتمنطقه شرق آسيا، 
  .24كار گرفتندترين زمان ممكن، بههاي مسموم و احياي سيستم بانكي در كوتاهكاهش دارايي

  هاي مديريت داراييهدف از تأسيس شركت -3-2

ت هاي مديريترين جنبهترين و پيچيدهيكي از اساسي هاي غيرگردشيوفصل داراييمديريت مناسب و حل
ندازه ، اگر ااستها جزئي از فعاليت عادي بانك ،هاي بدوفصل وامرغم اينكه حلباشد. عليبحران بخش مالي مي

ها واموفصل اين نوع هاي مديريت دارايي براي حل، ايجاد شركتفراتر رودر مشخصي ها از مقدااين نوع وام
داري هاي مديريت دارايي، عامل مديريتي است. نگهمهمترين هدف ايجاد شركتدر اين راستا، . يابدضرورت مي

ا موجود نيست. براي اين ههايي است كه معموال در بانكهاي بد، نيازمند تواناييها و وامحجم بااليي از دارايي
هاي ها و افرادي با تجربه در زمينهمتخصصان بخش امالك و مستغالت، متخصصان نقد كردن دارايي، كار

  مختلف صنعتي مورد نياز است. 

  هاي مديريت دارايياهداف عملياتي شركت -3-3

ركت به روشني تعريف براي اينكه يك شركت مديريت دارايي به صورت كارا عمل كند، الزم است اهداف ش
ساختار و اين اطمينان حاصل شود كه  يتي) شركت حامي اين اهداف باشدشود و ساختار مديريتي (حاكم

اهداف مختلفي  ،دهد كه كشورهاي مختلفها نشان ميرساند. بررسي، شركت را به اهداف مورد نظر ميمذكور
هاي وفصل داراييبر حلهاي مذكور اند. در برخي كشورها، شركترا براي شركت مديريت دارايي تعريف نموده

ح كنند. توضيهاي مسموم عمل ميها به عنوان ابزار فروش سريع دارايياند. اين نوع شركتمسموم تمركز كرده
نند. كهاي سمي خود نميل مختلفي اقدام به فروش داراييها يا موسسات مالي به داليآنكه برخي اوقات بانك

د، انها كردهها در دوران افزايش قيمت امالك و مستغالت اقدام به خريد اين نوع از داراييبه عنوان مثال بانك
ر ظورزند و منتولي در دوره كاهش قيمت آنها، به دليل شناسايي زيان در ترازنامه خود، از فروش آنها امتناع مي

  رونق دوباره بازار امالك هستند تا قسمتي از زيان خود را جبران كنند. 

هايي از اين دست وفصل داراييهاي مديريت دارايي كه وظيفه آنها حلنوعي از شركت ،در اين شرايط
د هدمي موسسات مالي به خود انتقالها و ها را از بانكباشد، ابتدا مالكيت اين داراييهاي مسموم) مي(دارايي

ند. البته در انتقال مالكيت كها در بازار مين داراييبه فروش اياقدام و پس از آن با كمك متخصصان مختلف 
ها اين شركت يكي از اهدافشود، بنابراين مي هاي زياديت مديريت دارايي متحمل هزينهها، شركاين دارايي

باشد. براي اين منظور ها به باالترين قيمت ميراييسازي هزينه انتقال دارايي مسموم و فروش اين داحداقل

                                                            
24 [16] 



 
   
 

13 
 

بازار خريد و فروش و  شركت مديريت دارايي اطالعات مناسبي در مورد دارايي مورد نظر داشته الزم است كه 
   باشد. موجودآن دارايي نيز 

  كيتيساختار مال -3-4

د و الزاما مستقل از بانك و يا شركتي ها و مؤسسات مالي هستنعموما بانك هاي مديريت دارايي،شركت مالكان
 .25هستند كه تسهيالت غير گردشي و دارايي مسموم آنها موضوع حل و فصل در شركت مديريت دارايي است

ذكر است كه يافتن يك  هاي مسموم، الزم بهدولتي بودن شركت مديريت داراييدر مورد خصوصي و يا 
آتي سبد دارايي خود را توسط دولت نداشته باشد، بسيار گذار خصوصي كه درخواست ضمانت ارزش سرمايه

باشد، تا اينكه ضمانتي را براي  هاي مذكورشركت تر آن است كه مالكدشوار است. در واقع براي دولت مطلوب
 ،هدر آيند هااين شركتهاي داراييامكان منتفع شدن از افزايش احتمالي قيمت  از سوي ديگر،آن فراهم كند. 

وجود دارد. عالوه بر اين، طراحي يك سيستم ضمانتي كه بتواند يك مالك خصوصي را ترغيب نمايد، براي وي 
  تواند منجر به زيان بيشتري براي دولت شود.بسيار دشوار است و حتي مي

مديريت دارايي دولتي ممكن است به صورت مستقل و يا وابسته به برخي نهادهاي دولتي موجود  هايشركت
بايد نهاي مذكور، ران سپرده)  فعاليت كنند. در هر صورت، نوع دولتي شركتگو يا بيمه 26داراييت (مانند وزار

، چرا كه وظيفه اصلي بانك مركزي ايجاد مركزي و يا واحد تابعه آن تشكيل شوند عنوان يك واحد از بانكبه
تم ير گردشي سيسهاي غاز داراييو حفظ ثبات قيمت است و ترازنامه آن نبايد با متعهد شدن به مقدار زيادي 

  .27بانكي سنگين شود

  هاي مديريت داراييشركتتعداد  -3-5

به صورت انحصاري مديريت دارايي  شركتو داشتن يك ها اين شركتمشخصي در مورد تعداد  قاعدهاگرچه 
يا بانك محور)  29(رويكرد غير متمركز رقيب شركتن يا دولتي) در مقابل داشتن چندي 28(رويكرد متمركز

. 30ها اشاره خواهد شدوجود ندارد، اما هر كدام از رويكردهاي مذكور حائز نقاط قوت و ضعفي است كه به آن
برداري از هاي غير گردشي به يك اداره خاص در بانك (اداره بهرهدر مدل غيرمتمركز يا بانك محور، دارايي

يدا است، انتقال پ اي از بانك در معرض ورشكستگيابعهدارايي) و يا به يك سازمان تخصصي مجزا كه واحد ت
هاي مسموم آوري و حل و فصل داراييكند. در مدل دولتي، يك بنگاه دولتي تاسيس و اقدام به جمعمي

                                                            
25 [1] 
26 Ministry of Finance 
27 [18] 
28 Centralized Approach 
29 Decentralized Approach 
30 [18] 
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ل اند كه در جدوها در يكي از دو ساختار مذكور كردهكشورهاي مختلفي اقدام به تاسيس اين شركت. نمايدمي
  ها نشان داده شده است. تعدادي از آن) 6(

  هاي مديريت دارايي در تعدادي از كشورهاهاي بنيادي شركتمدل -6جدول
  متمركز (دولتي)  غيرمتمركز (بانك محور) تاريخ تاسيس  كشور
   √  1990 استراليا
   √  1999 چين
   √  1991 فنالند
   √  1999 هند

   √  1998 اندونزي
  √    1999 ژاپن
  √    1998 كره
  √    1998 مالزي
  √ √  1994 مكزيك
   √  1991 سوئد
  √ √  1998 تايلند
  √    1989 آمريكا

  31)2006منبع: هولشر (                           
  

هاي غير گردشي، موفق سوئد و آمريكا دو كشور توسعه يافته هستند كه در حل مشكالت مربوط به دارايي
هاي مسموم تاسيس كرد. مديريت فرآيند حل و فصل دارايياند. آمريكا يك بنگاه دولتي را براي عمل كرده

سوئد رويكرد غير متمركز و بانك محور را در كنار نظارت دقيق دولت بر آن اتخاذ كرد. برخي كشورها مانند 
   .32ندمكزيك، در مقايسه با سوئد، مدل غيرمتمركزتري را اجرا نمود

اي تجاري هه كار گرفته شد. يعني همزمان با تشويق بانكدر تايلند نيز هر دو رويكرد متمركز و غيرمتمركز ب
ا را از هشد تا باقيمانده دارايي نيز تاسيس شركت دولتييك جداگانه، مديريت دارايي  هايشركتبه تشكيل 

براي  هاي خصوصيتاسيس شركت ،خريداري كند. اما در اندونزي 33تايلند نهاد تجديد ساختار بخش مالي
ته در هاي ورشكسهاي دولت از تباني و شراكت بانكبه دليل برخي نگراني ،هاي ورشكستهرسيدگي به بانك

گذاري را تحت تاثير قرار دهد، ممنوع قوانين مربوط به قيمتاجراي  بودكه ممكن  ها،اين شركتتاسيس 

                                                            
31 [18] 
32 [14] 
33 Thai Financial Sector Restructuring Agency (FRA) 
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ها و از روش، بايد مزاياي هر يك ري براي انتخاب بين دو مدل مذكورگيبه طور كلي در زمان تصميم .34شد
ترين مدل را انتخاب نمود. در مناسب در نهايتدر نظر گرفت و  را كه انتخاب آن روش به همراه دارد،مسائلي 

  ها وجود ندارد. معين در تمام موقعيت "حلبهترين راه"دهد كه يك واقع، بررسي تجربه اين كشورها نشان مي

  يا دولتي متمركزمديريت دارايي  مزايا و معايب شركت -7جدول

  معايب   مزايا 
 هاي مشكلخارج كردن تسهيالت غير گردشي از بانك -

 گذاري واحددار تحت ضوابط ارزش

  ايجاد امكان براي دولت به منظور تعيين شرايط خاص
 تجديدهاي غيرگردشي در فرآيند براي خريد دارايي

 ساختار

 (داخلي و خارجي) متمركز نمودن منابع انساني كمياب
  ر ل فشاانمودن مالكيت وثايق و در نتيجه اعممتمركز

 بيشتر به بدهكاران و مديريت كاراتر  

  تجديدتفويض قدرت قانوني در جهت احياي بدهي و 
  ساختار بانك

 تر در مقايسه با مديريت در ساختارهاي مديريت غالبا ضعيف
 وري و اثربخشي عملياتخصوصي و در نتيجه كاهش بهره

  مقامات سياسيتحت فشار بودن از طرف 

 هاي غيرگردشي و وثايق در توقف طوالني مدت دارايي
نقدشوندگي   و قابليت اندك مديريت دارايي هايشركت

 هاآن

 ايجاد اخالل در سيستم مالي در صورت عدم مديريت فعاالنه
 هاي عملياتي احتمال باالتر بودن هزينه 

 دشوار بودن تعيين قيمت انتقال در صورت سر و كار داشتن 
  هاي خصوصيبا بانك

  35)2006منبع: هولشر (

به عواملي از جمله نوع  مديريت دارايي هايشركتدر حالت كلي، انتخاب يك ساختار سازماني مشخص براي 
و مشخصات بدهكاران بستگي دارد. براي  36، عمق بازارهاهاي غيرگردشيدارايي ها، نوع و اهميت مشكلدارايي

ندي بهاي مختلف به طور اساسي با يكديگر متفاوت باشند، دستهمسموم در بانكهاي مثال، وقتي نوع دارايي
مديريت همان نوع خاص از  ،كه تخصص آن مديريت دارايي شركتها بر حسب نوع و ارجاع هر دسته به آن

زماني كه عمق بازار براي يك دارايي خاص كم باشد، اتخاذ رويكرد رسد. دارايي است، منطقي به نظر مي
 .37تري خواهد داشتتوجيه منطقي محكميرمتمركز در حل و فصل آن دارايي، غ

 

 

  

                                                            
34 [12] 
35 [18] 

هاي مشخص در بازاري بيشتر باشد و به عبارتي خريد و فروش شاخصي براي سنجش ميزان نقدشوندگي در آن بازار است. هر چه تعداد معامالت در قيمت، عمق بازار 36 
   به آساني صورت پذيرد، عمق آن بازار نيز بيشتر است.

37 [14] 
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  محوريا بانك مزايا و معايب شركت مديريت دارايي غيرمتمركز -8 جدول

  خصوصي هايدر شركت هادر بانك 
 

  
  مزايا

  تسهيل تجديد ساختار بدهي به دليل وجود شناخت
   گيرندگاناز وام

 ها از طريق شعبهگيرندگان دسترسي به وام  

 هاي تخصصيوجود انواع مهارت  
 ساختار تمركز بر عمليات تجديد  
 بازار ثانويه براي   صنعت مديريت دارايي و  ايجاد

 هاي مسمومدارايي

 تشخيص زودهنگام زيان  
 دفاتر بانك تسويه  

 
  
  
  

  معايب

 دار، ساختار بدهي مشكل كمبود مهارت براي تجديد
  بدهي با سرمايه و غيره.ها، جايگزيني عمليات شركت

  دهي(عمليات وام مختل كردن عمليات روتين بانكي ،(
 هاي غير جاري دارايي  حجم باالي  موارد به ويژه در 

  تشخيص زودهنگام زيانعدم  
  دفاتر بانك تسويهعدم  
  احتمال مواجه شدن با مشكل تضاد منافع با بانك مادر

  و مسائل مربوط به اداره 

 گيرندگانامشناخت اندك از و  
 ا هها با اين شركتبر و ناكاراي بانكتعامل زمان

(عدم توانايي در برآورد سريع زيان ناشي از 
هاي مسموم به شركت مديريت فروش دارايي

 دارايي)

  

  38)2006منبع: هولشر (

  
ده پرداخته شدر ادامه به اختصار به تجربه كشورهاي سوئد و تركيه در ارتباط با شركت هاي مديريت دارايي 

  است.

   هاي مديريت دارايي عموميتجربه كشوري در مورد شركت -4

  ، سوئد39شركت سكوروم -4-1

  زمينه ايجاد شركت -4-1-1

دليل عدم هماهنگي ميان اصالحات مالياتي، مقررات ميالدي به  1990-93هاي سوئد بين سالبحران مالي 
ها عبارت هاي پولي اتفاق افتاد. اين اصالحات و سياستسياستزدايي در بازارهاي ارز و اعتبار و همچنين 

 بودند از:

  

                                                            
38 [18] 
39  Securum 
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 .آزادسازي سريع بازار اعتبار مالي، كه به افزايش ناگهاني در عرضه اعتبار انجاميد 

 شدتعريف  41و ماليات بر عايدي سرمايهحذف  40تخفيف ماليات بر درآمد به ازاي دريافت وام رهني. 
  كنترل نرخ ارز حذف شد.در مدت زمان كوتاهي 

 نرخ بهره را افزايش داد و (واحد پول سوئد)، 42سياست انقباضي پولي، براي حمايت از ارزش كرون
 بحران را تشديد كرد.

حذف شد كه باعث رشد نظام  ها، سقف نرخ بهره و محدوديت رشد اعتبار بانك1980در نيمه دوم دهه 
ه زدايي بازار اعتبار منجر بهاي تأمين مالي گرديد. اين مقرراتركتدر قالب ش )فاقد نظارت(اي بانكداري سايه

به ، 1986-89هاي اعطايي در سالهاي به طوري كه حجم وام ،درصدي اعتبار شد 20تا  15افزايش ساالنه 
 هاي تأمين مالي براي تصاحبها و شركتبه دليل رقابت بانك ،بيش از دو برابر افزايش يافت. از سوي ديگر

از دو برابر ، بيش 1985-90هاي سالم بيشتري از بازار، شاخص قيمت امالك و مستغالت مسكوني بين سه
ها مانع از تشخيص اشباع بيش از نظارت و همچنين واحدهاي مديريت ريسك بانك ،شد. ضعف در مقررات

ها به بانك اممشخص شد كه تقريبا دو سوم و در نهايتحد اعطاي وام به بخش امالك و مستغالت گرديد. 
  هاي مرتبط با امالك و مستغالت اعطا شده است. بخش

حذف شد. به طور همزمان، سوئد اقدام به  1989زدايي، كنترل نرخ ارز در سال به عنوان گام نهايي مقررات
نمود. همچنين تخفيف ماليات بر درآمد به ازاي دريافت درصدي بر عايدي سرمايه  30ماليات يك نرخ تعريف 

و مستغالت وارد آورد و باعث كاهش  وام رهني برداشته شد. اين اقدامات فشار قابل توجهي را به بازار امالك
ها و موسسات مالي براي رقابت با يكديگر اقدام اي بسيار كوتاه شد، چراكه بانكها در اين بازار در دورهقيمت

ش تقاضاي مسكن و به دنبال آن افزايش به پرداخت گسترده وام خريد مسكن كرده بودند كه سبب افزاي
روزافزون قيمت مسكن شده بود. در اين وضعيت، بسياري از مردم با در نظر گرفتن روند افزايشي قيمت مسكن، 

اي، هرگونه درصدي بر عايدي سرمايه 30كردند. پس از تعريف ماليات اقدام به دريافت وام خريد مسكن مي
شد، لذا اين موضوع باعث كاهش تقاضاي مسكن ن مشمول اين ماليات ميعايدي حاصل از افزايش قيمت مسك

شد. به عالوه، ديگر به كساني كه وام براي خريد مسكن دريافت كرده بودند، تخفيف مربوط به ماليات بر درآمد 
شد، كه اين موضوع نيز، تقاضاي خريد مسكن را كاهش داد و باعث كاهش بيشتر قيمت مسكن شد. اعطا نمي

هاي مسكن را پرداخت نكنند و بانك نيز در قبال آن اقدام به تصرف مسكن دادند وامنتيجه، افراد ترجيح مي در
زار توانستند در باهاي غيرنقدي (مسكن) شدند كه نميها صاحب حجم زيادي از داراييكرد. بنابراين بانكمي

                                                            
پردازند، در واقع در اين روش، محدوده درآمدي دربرخي كشورها، براي تحريك بخش مسكن، افراد در ازاي گرفتن وام رهني براي خريد خانه، ماليات كمتري مي 40 

 يابد.گيرد، كاهش ميكه ماليات به آن تعلق مي

  باشد.اي ميحاصل از افزايش قيمت كاالهاي سرمايه منفعت)، apital gainC( منظور از عايدي سرمايه 41 
42  Krona 
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اقتصاد سوئد شروع به ضعيف شدن كرد و  شد. همزمان،به فروش برسانند و هر روز از قيمت آنها كاسته مي
  توليدات صنعتي كاهش يافت.

اتخاذ شد،  43انقباضي كه براي حمايت از ارزش كرون با هدف پيوستن كرون به واحد ارز اروپايي سياست پولي
نرخ بهره در بازار بين بانكي را براي چندين  44بانك مركزي سوئد 1992يل بحران بانكي را تشديد كرد. در آور

درصد براي  500درصد افزايش داد. همچنين در اواسط سپتامبر بانك مركزي نرخ بهره را تا  75به  16روز از 
ها ركتبه ش ها به شدتكاهش يافت و افزايش هزينهشدت افزايش داد. در نتيجه نقدينگي به يك دوره كوتاه 

ضربه زد و باعث افزايش مطالبات  د،گذاري كرده بودنسرمايه در بازار امالك و مستغالت هايي كهو خانوار
ها شد. بنابراين بانك مركزي مجبور شد تا سياست نرخ ارز ثابت را كنار بگذارد و در نوامبر بانك غيرجاري

. كاهش يابد درصد 20 شد كه ارزش كرون بالفاصله اجازه دهد ارزش كرون شناور شود. اين كار باعث 1992
مند با بحران يا چارچوب مقرراتي براي برخورد با مشكالت چارچوب مقابله نظامبدين ترتيب سوئد بدون داشتن 

  بانكي، وارد بحران شد.

  مقابله با بحران -4-1-2

ديد ، برنامه تجهاضمانت نامحدود تعهدات بانكدر پي بحران مالي در سوئد و به منظور مقابله با آن، سه راهكار 
ين همچن .پيگيري شد هاي مسمومايي براي بازيابي ارزش داراييو ايجاد شركت مديريت دار ساختار بانكي

 دولتي، اين نهاد را تاسيس كرد. 45براي مديريت فرآيند تجديد ساختار يك نهاد حمايت بانكي داراييوزارت 
ك يكرد.  عالوه بر آن از نهادهايي كه قابليت ادامه فعاليت داشتند، حمايت ميو  ها بودبانك مسئول ارزيابي 

راي (قابل استفاده ب متشكل از متخصصان دارايي براي طراحي يك روش مشترك ارزيابي ،يم ارزيابي داراييت
ي هاي مسموم بانك دولتحل و فصل داراييدر اين ميان شركت سكوروم كه با هدف ها) تشكيل شد. تمام بانك
  مقابله با بحران مذكور بازي كرد. از طريق تامين مالي دولتي تاسيس شده بود، نقش موثري را در  46نوردبانكن

در آن  درصد توليد ناخالص داخلي سوئد 1,4(47ميليارد كرون سوئد 24با سرمايه  1993اين شركت در ژانويه 
 ها، آغاز به كار كرد.هاي مسموم قبل از فروش اين داراييهاي حل و فصل دارايي) براي پوشش هزينهزمان
زمان انحالل  ولي ،سال در نظر گرفته شد 15تا  10هاي مسموم بين افق الزم براي حل و فصل دارايي گرچه

ها و بدون هيچگونه قدرت ويژه يا روشني براي شركت سكوروم تعيين نگرديد. سكوروم تحت قانون شركت
داران ممديريتي، سياستبه لحاظ سكوروم، رغم مالكيت صد درصد دولتي د. عليكراي فعاليت ميقوانين ويژه

                                                            
43  European currency unit (ECU) 
44  Riksbank 
45  Bankstödsnämnden 
46  Nordbanken 

   ميليارد دالر آمريكا 2,66تقريبا معادل  47 
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دولت عمليات اين شركت را به يك تيم مديريتي و  داشتند؛ چراكه ها در اقليت قرارخانهمقامات وزارت و
  حوزه امالك و مستغالت واگذار كرد.مديرعامل متشكل از متخصصان 

ا نه تنهچرا كه  ،ساندها به فروش نرهاي مسموم را از طريق حراجيرغم تجربه اياالت متحده، داراييسوئد علي
ها هاي مناسب از داراييطراحي بسته زمان زيادي الزم داشت، بلكههاي مسموم، فروش اين تعداد باال از دارايي

ضه ها به بازار عربا اين كار تعداد زيادي از داراييي بود. از طرفي دشوارنيز كار براي حداكثرسازي بازده فروش 
ن يافت . همچنين به علت اندازه كوچك بازار سوئد،كردقيمت آنها فراهم ميشد كه شرايط را براي كاهش مي

ي سختعدم وجود تأمين مالي براي خريداران بالقوه كار سختي بود كه تعداد كافي از خريداران واجد شرايط 
ريق ز طبستن قرارداد خصوصي با خريداران داراي پتانسيل منتخب، ااز اين رو، سوئد   .مي كرددوچندان آن را 

 هاي تجميع شده در قالبداراييكرد. ها انتخاب به عنوان روش مرجح براي فروش دارايي را مذاكرات مستقيم
  .به فروش رسيدنددر بورس استكهلم و لندن  48از طريق عرضه اوليههاي امالك و مستغالت نيز شركت

شده بود، تيم مديريتي اين شركت  زدههاي سكوروم تخمينساله براي فعاليت 15تا  10رغم اينكه افق علي
موفق  در زمان انحالل، شركت سكوروم،الزم به ذكر است كه منحل خواهد شد.  1997اعالم كرد كه در سال 

  .شده بودهايش دارايياز درصد  98 به تصفيه 

  هاي تجربه سوئددرس -4-1-3

مدل تجديد ساختار بانكي ولي از  سازي نيستمدل سكوروم به آساني در ساير كشورها قابل پيادهگرچه 
 شود.آميز ياد ميحلي بسيار موفقيتسوئدي به طور عام و تجربه شركت سكوروم به طور خاص، به عنوان راه

  حداقل سه خصوصيت ويژه براي سوئد وجود داشت كه باعث موفقيت اين مدل شد:

 در  يكسانمشكالت كامال  داخلي بود كه باعث ايجاد سريع سياست ، پيامدوجود آمدن بحرانهب
 هاي بزرگ شد.بانك

 اي داشت، وجود قوانين، مقررات و چارچوب نهادي توانا از آنجايي كه سوئد اقتصاد صنعتي پيشرفته
 ايجاد كرده بود. و شفافيت، فضاي مناسبي براي حل و فصل بحران

، با اين حال .بحران كمك كرد به حل و فصلوسيله شناور كردن نظام ارزي هبهبود وضعيت در بازار جهاني ب
  حاوي نكات مفيدي است كه در ادامه به آنها اشاره شده است.تجربه سكوروم 

  سكوروم جزء جدايي ناپذير يك برنامه تجديد ساختار بانكي بود كه به خوبي طراحي شده بود و
 پرداخت.گيرندگان ميها و قرضهمزمان به ضعف بانك

                                                            
48  Initial Public Offering (IPO) 
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 اي در موفقيت داشت. چراكه اين كنندهكت معمولي نقش تعيينفعاليت سكوروم به عنوان يك شر
توانست مانند يك بنگاه تجاري سودآور آزادانه شركت تحت مقررات و نظارت بانكي نبود، بنابراين مي

كارمندان سكوروم،  از طرفي هايش، هر اقدام الزمي را انجام دهد.عمل كند و براي حداكثرسازي دارايي
برنامه كاري  و بودند هامينه تجديدساختار و فروش شركتاراي تجربه در زاي دمتخصصان حرفه
هاي مورد نظر، بهبود ارزش آنها و سپس تصاحب مالكيت داراييشامل  مشخص،سكوروم ساده و 

 .فروش بود
 ها خيلي سريع آغاز شد.بازيابي ارزش دارايي 

  ،و نهادهاي قانوني مناسب برخوردار  ملت متحدكشور سوئد در طول تاريخ از حاكميت شركتي قوي
 هاي دولتي داشتهاي در قبال شركتمالكيت مسئوالنه ،بوده است. همچنين دولت سوئد در طول زمان

د. بنابراين، شركت سكوروم توانست بدون نياز در اين كشور مورد احترام هستناست و نهادهاي دولتي 
ب يا اصالح قوانين، فعاليت خود را يز طريق تصوهاي ويژه ادست آوردن قدرتهبه صرف زمان براي ب
  .49به موقع آغاز نمايد

  ، تركيه50اندازهاي پسصندوق بيمه سپرده -4-2

  اندازهاي پسبيمه سپرده زمينه استفاده از صندوق -4-2-1

ادي اقتص، تركيه با مشكل تورم باال و در نوسان، افزايش بدهي عمومي و ناپايداري فزاينده 1980از اوايل دهه 
هاي ضعيف دولت و عدم انضباط مالي ايجاد شده بود، مواجه شد. افزايش دستمزدها كه به دليل سياست

به  1989همزمان با آزادسازي نرخ بهره، كسري بودجه دولت را افزايش داد. در مقابل، حساب سرمايه در سال 
يري گ. در نتيجه نرخ واممللي قرار گرفتالهاي سرمايه بينطور كامل آزادسازي شد و اقتصاد در معرض جريان

اي ه. به اين ترتيب، بدهي عمومي به دليل تامين هزينهدولت تركيه از ساير كشورها افزايش چشمگيري يافت
ناشي از افزايش نرخ بهره، به سرعت و به مقدار زياد افزايش يافت و در نتيجه ثبات سيستم مالي از بين رفت. 

ايجاد شده به موازات بحران  مشكالتد سرمايه به تركيه به شدت كاهش يافت و ، جريان ورو1990در دهه 
، كيلومتري استانبول) 65ازميت در  در قلب صنعتي تركيه (منطقه 1999روسيه و تخريب ناشي از زلزله سال 

  باعث شد كه اقتصاد در ركودي عميق گرفتار شود. 

المللي در واكنش هاي بين، بانك2000اه نوامبر سال اوج خود رسيد. در مبه  2000 -01اين ركود در سال 
ستن ها، اقدام به بهاي صورت گرفته در برخي بانكانضباطيهاي موجود در مورد اقتصاد تركيه و بيبه نگراني

 دولت براي كمكهاي تركيه نمودند. در پايان ماه نوامبر همان سال، خطوط اعتباري بين بانكي خود با بانك
                                                            
49 [12] 
50 Saving Deposit Insurance Fund (SDIF) 
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هره هاي بنرخبه فروش رساند كه در نتيجه، را  دولتياوراق قرضه  خصوصي، حجم قابل توجهي از به يك بانك
هاي ايجاد شده بين رئيس ، در پي تنش2001در فوريه يافت.  درصد افزايش 1900طور سريع و بالغ بر به 

سرمايه خود نمودند  گذاران اقدام به نقد كردنجمهور و نخست وزير، بحران جدي نقدينگي آغاز شد. سرمايه
ي سيستم بانك .ها شدسبب تشديد بحران سرمايه در بانكدرصد افزايش يافت كه  6200و نرخ بهره بيش از 

هاي سيستم را در اختيار داشتند درصد از دارايي 40بانك دولتي بود، كه  4تركيه در آن زمان عمدتا در اختيار 
سيستم به تورم و نرخ بهره باال عادت كرده بود  به عالوه، د.هاي خصوصي، اغلب ضعيف و پراكنده بودنو بانك

، در اين شرايطهاي سنتي و مرسوم از صحنه خارج شود. و وام دهي باال به دولت سبب شده بود كه تامين مالي
ها رايج ها رسيد. ورشكستگي در بين شركتدرصد از كل وام 25تسهيالت معوق به شدت افزايش يافت و به 

هاي خصوصي به حمايت دولت كه بانكبا توجه به اينها راكد شد. هاي اقتصادي در همه بخشو فعاليت
هايي نظير امالك و مستغالت متمركز نبود، دولت هاي غيرگردشي در دارايينياز نداشتند و دارايي

در اين راستا، پنج شركت مديريت دارايي  ها بگذارد.تصميم گرفت كه مديريت دارايي را به عهده بانك
ياتي هاي مالهاي مسموم، مشوقها و موسسات مالي به حل و فصل داراييتشكيل شد و دولت براي تشويق بانك

 هاي ناتوان و ورشكسته بهها، وظيفه رسيدگي به وضعيت بانكبراي آنها در نظر گرفت. در كنار اين شركت
  شود.انداز گذاشته شد كه در ادامه به آن پرداخته ميسهاي پعهده صندوق بيمه سپرده

  اندازهاي پسعملكرد صندوق بيمه سپرده -4-2-2

. هدف اوليه اين شركت، بيمه سپرده بود، اما 51، تأسيس شد1983در سال  اندازهاي پسصندوق بيمه سپرده
 هدهنيز به عرا ورشكسته  هايهدف گسترش يافت و شركت، مسئوليت انحالل بانك، اين 1994پس از بحران 

 هايكيفيت و حجم داراييهاي بيتعداد بانكهايي مواجه بود: صندوق با چالشدر ابتداي فعاليت، گرفت. 
         داري كمبود بازار ثانويه، توسعه نيافتگي بازار سرمايه، عدم وجود عمليات بانكغيرگردشي باال بود، 

القوه را به شدت محدود گذاران بمستقيم خارجي، منابع مالي براي سرمايهگذاري گذاري و نيز سرمايهسرمايه
دارايي  ها وجود داشت، در زمينه تجديد ساختار و حل و فصلكمبود مديريت مؤثر و كاراي دارايينموده بود،

 سپاري كارها كمبود تجربه وجود داشت.برونمسئله در ها كمبود تخصص و نهايتا بانك

حت تبه اين منظور، صندوق، ها نيازمند توسعه و اجراي يك برنامه تقويت نهادي بود. ن چالشفائق آمدن به اي
اقدام به اجراي يك برنامه تقويت نهادي با زمان مشخص نمود كه نتايج آن عبارت بود  52برنامه بانك جهاني

 از:

                                                            
51 [17] 
52 World Bank Program  
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شامل مديريت دارايي، اجراي هاي جداگانه يك ساختار سازماني كاراتر با تعريف مسئوليتدستيابي به  -1 
  ،هاي تضميني و طرح بيمه سپرده و فناوري اطالعاتپوشش

هاي مربوط به انتقال توانمند و فعاليتهاي غيربندي شده براي رفع مشكل بانكاهداف زمان اجرايي شدن-2 
  ،دارايي

  دستيابي به نيروي انساني مناسب، -3 

كننده اجازه كه به مديران ارشد و هيئت اداره ت مديريت اطالعاتاندازي يك سيستم متمركز و باكيفيراه -4 
  دهد. كنترل ميزان پيشرفت در توافقات انجام شده و مديريت دارايي و اهداف تعيين شده را مي

داري و بانك (به صورت نقد و يا به شكل اوراق بهادار) از خزانه دريافت وام منابع تامين مالي صندوق شامل
عالوه بر استفاده از ذخيره حق بيمه همچنين، . صندوق بود و نيز از طريق وجوه متعلق به خود مركزي تركيه

  هاي خود نمايد. ها را ملزم به پيش پرداخت حق بيمهداده شد كه بانكصندوق به  ها، اين اختيارسپرده

ك مداخله نمود. اما ، صندوق تنها در فرآيندهاي ساده حل و فصل سه بان1999تا اواخر سال  1997از سال 
بانك غيرتوانمند را آغاز و يك بانك  5، اقدام در مورد 1999داري در سال بعد از تصويب اصالحات قانون بانك

بانك ديگر نيز مداخله نمود و  11هاي را نيز منحل كرد. سپس ظرف دو سال، در فرآيند حل و فصل دارايي
درصد از سيستم بانكي) افزايش داد. در پايان  20(حدودا بانك  20هاي تحت كنترل خود را به تعداد بانك

بانك  5. رسيديك ميليارد دالر  هاي مذكور، بههاي سمي بانك، درآمد حاصل از حل و فصل دارايي2006سال 
اي و دو بانك خارجي فروخته شد، ساير تركيه تجاري بانك مذكور، طي يك فرآيند شفاف به سه گروه 20از 

  هاي ديگر ادغام شده و يا منحل شدند. با بانك يانيز ها بانك

  تجربه تركيه هايدرس -4-2-3

تواند توسط نهادهاي موجود انجام شود. در مواردي كه عمليات مديريت دارايي مي دهدنشان ميتجربه تركيه، 
اين ود، شها و دارايي آنان ميكه يك نهاد موجود، مانند يك صندوق بيمه سپرده، مامور حل و فصل بانك

به صورت مؤثري مستقل و دور از مداخالت سياسي فعاليت كند. همچنين مزيت وجود دارد كه نهاد مذكور 
، جلوگيري نياز استاندازي يك بنگاه جديد راهبراي زمان كه  از زياديمقدار در اين حالت از تلف شدن 

  در ارتباط با تجربه تركيه نكات زير حائز اهميت هستند:شود. مي

 هاي حل و فصل را افزايش داد. هاي ورشكسته در طي دوره حل و فصل، هزينهباز نگاه داشتن بانك
سيار بانكي و با نرخ بهره بهاي مذكور را مجبور كرد در بازار بينكمبود سرمايه و نقدينگي شديد، بانك

  ابر بحران شد. ها در برپذير شدن آنباال اقدام به استقراض نمايند، كه همين مسئله سبب آسيب
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  هاي و حل و فصل دارايي هاي ضعيفبه دو وظيفه تجديد ساختار بانكبه دليل آنكه صندوق همزمان
 پرداخت، وظيفه دوم به تعويق افتاد. مسموم مي

 از اهميت بااليي  هاي غيرگردشيمديريت داراييبه يك سازمان مستقل،  قبل از تبديل صندوق
 .برخوردار نبود

  يك عامل كليدي در  دار،هاي مشكلبانك تجديد ساختار و يا انحاللناسب براي چارچوب موجود
اي ز شدهروآميز حل و فصل مديريت دارايي است. تركيه در زمان بحران، قانون بانكي بهفرآيند موفقيت

هاي مسموم با حداقل هزينه، ابزارهاي مؤثري را براي داشت كه با معرفي فرآيند حل و فصل دارايي
. استفاده كارا از دادميارائه  آنها و حل و فصل ورشكستگي هتحت كنترل درآوردن نهادهاي ورشكست

آوري توانايي جمع و گردشيهاي غيرهايي مانند فروش دارايياين ابزارهاي قدرت در كنار نوآوري
ن بانكي هاي بحرادر بازيابي هزينه صندوقبه  53هاي عموميآوري داراييمطالبات تحت قانون جمع

  . كردكمك 
  صندوق بعد از  مبتني بر بازار براي همه انواع دارايي، از ضروريات است. يابيروش ارزشاتخاذ يك

اي جديد براي ارزشاندازي شيوهگردشي، بالفاصله اقدام به راههاي غيردارايي شكست در اولين فروش
گذاري طور صحيح قيمت بههاي خود را دارايي با استفاده از آن توانستگذاري بر مبناي بازار نمود كه 

 د. رسان فروشه و ب كرده

  هاي مديريت دارايي در ايرانبررسي مسائل مرتبط با تأسيس شركت -5

بندي كرد. دسته اول  دسته كلي تقسيم 2توان به دتا ميهاي سمي در ايران را عمدر حال حاضر، دارايي
گذاري شده سرمايه امالك و مستغالتايي مثل سهام، اوراق بهادار و ها در بازارهوجوهي است كه توسط بانك

  است. ا هو دسته دوم اعتبارات غير قابل وصول بانك

  

                                                            
53 Public Collection Act 
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شبكه بانكي كشورهاي مسموم در ساختار دارايي -1شكل

  

 هاي مديريت دارايي دولتي در ايران، توجه به نكات زير ضروريبا توجه به ساختار فوق، براي تأسيس شركت
 است:

  هاترازنامه بانك تصفيهشرط الزم  ؛هاتعيين قيمت دارايي -5-1

ها ابتدا نياز به تعيين قيمت آنها است. در مورد سهام، اوراق بهادار و تا حدودي اينگونه دارايي براي تصفيه
شوار و دتعيين قيمت مطالبات غير جاري بسيار  كهاست، در حاليپذير امالك و مستغالت تعيين قيمت امكان

اندازي براي بازپرداخت آنها قابل تصور رسد، چرا كه چشمحتي در بسياري از موارد غير ممكن به نظر مي
  توان به صورت زير دسته بندي كرد: ها را مينيست. در يك تقسيم بندي كلي مطالبات معوق بانك

هابندي مطالبات معوق بانكطبقه -2شكل

  

 دارايي هاي  سمي
بانك ها

ي حبس منابع در سبد
از دارايي ها

امالك و 
مستغالت

سهام و اوراق 
بهادار

مطالبات معوق 

مطالبات معوق

و  بدهي اشخاص حقيقي
حقوقي به بانك ها

بر اثر شرايط ركودي

ي  بر اثر مشكالت ساختار
ه  در برخي از موارد استفاد(

)از رانت

ه  بدهي بخش دولتي ب
بانك ها

مشكالت درآمدي دولت  
)كاهش قيمت نفت(

انباشت بدهي ها در  
سال هاي گذشته
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اي هها يكي از موانع اصلي توسعه بازار داراييتعيين قيمت عادالنه اين داراييعدم وجود يك روش مؤثر براي 
بايست تا حد ممكن نزديك به ارزش بازار آنها برآورد شود. اگرچه اين ها ميغير جاري است. قيمت اين دارايي

 يد بر اساس ارزشبرد بسيار دشوار است، اما قيمت بامسئله به ويژه در زماني كه اقتصاد در ركود به سر مي
 . 55بيني شده براي آن و ارزيابي وثيقه تخمين زده شود، جريان نقدي پيش54بازيابي دارايياحتمالي 

  ها بر مبناي قيمت بازارلزوم تعيين قيمت دارايي -5-2

هاي سمي متفاوت از قيمت بازار تعيين شود، باعث بروز مشكالت متعددي خواهد شد. اگر اگر قيمت دارايي
هاي ييدار در بازيابي داراها بسيار كمتر و يا بيشتر از ارزش واقعي تخمين زده شوند، توانايي بانك مشكلقيمت

سبب ايجاد انگيزه  مربوطه،هاي غيرجاري به قيمت بازار در بانك يابد، اما فروش داراييغيرجاري كاهش مي
آوري شده در هاي جمعسبب فروش داراييهاي مسموم و در شركت مديريت دارايي براي ادامه احياي دارايي

  . 56شودقيمتي بهتر و در نتيجه كسب سود مي

  موانع حقوقي  -5-3

 دبه خود انتقال دهنها را مطالبات بانكمالكيت  در ابتدا مي بايست مديريت داراييهاي شركت از آنجايي كه
در ايران از منظر حقوقي با مشكالتي ، راه اندازي شركت هاي مديريت دارايي به وصول آنها بپردازند سپس و

 هاي مذكور،ها به شركتروبرو خواهد بود. از جمله اين مشكالت اين است كه انتقال مطالبات غيرجاري بانك
، در اين حالت وثايق و تضمينات از 57قانون مدني 263و  262باشد و بر اساس مواد در حكم انتقال طلب مي

در قرارداد جديدي مورد موافقت طرفين معامله قرار گيرد كه به آن تبديل كه شود، مگر اينمتعهد ساقط مي
هاي مديريت دارايي، براي اينكه تر براي انتقال مطالبات غيرجاري به شركتبه عبارت ساده .58گويندطلب مي

نظر  هتضمين و وثائق بدهكاران همچنان قابليت اجرا داشته باشد، بايد از بدهكاران رضايت گرفته شود كه ب
  رسد.كار دشواري مي

                                                            
54 Estimated Recovery 
55 [18] 
56 [18] 
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  شود:تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي – 292ماده 

ه تعهد از اسباب، تراضي نمايند، در اين صورت نسبت بشود به سببي وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه قائم مقام آن مي -1
 شود.اصلي بري مي

 وقتي كه شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد ر ادا نمايد. -2

 الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد.وقتي كه متعهدله مافي -3

  تعلق نخواهد گرفت مگر اين كه طرفين معامله آن را صراحتا شرط كرده باشند. در تبديل تعهد، تضمينات تعهد سابق به تعهد الحق – 293ماده    
58 [10] 
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با اين وجود، در حقوق تجارت به واسطه اهميت دادن به امنيت در اعمال تجاري، اين اصل پذيرفته شده است 
 شود مگر اينكه طرفين در خصوصكه با انتقال دين و طلب به واسطه اسناد تجاري، تضمينات دين ساقط نمي

به طور مثال شخصي كه به واسطه ظهرنويسي، دارنده سند سقوط اين تضمينات با يكديگر توافق نمايند. 
قانون تجارت آمده است  245شود حق مراجعه به كليه مسئولين سند تجاري را دارا است. در ماده تجاري مي

و اين در حالي است كه ظهرنويسي موجب انتقال تمام  »آيدانتقال برات به وسيله ظهرنويسي به عمل مي«كه 
ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است،  59قانون تجارت 247گردد و بر اساس ماده ات ميحقوق ناشي از بر

تر . به عبارت ساده60شودگيرنده منتقل مييعني مالكيت برات با تمام مزاياي آن و مسئوليت تضامني به انتقال
بدهكاران، مطالبات  هاي مسموم نيز رعايت شود، بدون نياز به موافقتاگر قاعده قانون تجارت براي دارايي

  هاي مديريت دارايي انتقال يابد.تواند به شركتبانكي همراه با تضمينات آن مي

  مساله حاكميت شركتي  -5-4

 گيري از ايجاد فشار و نفوذ سياسيحفظ استقالل شركت مديريت دارايي عمومي از بانك مركزي، با هدف پيش
شود. استقرار يك گروه مديريتي ها محسوب مياين شركتهاي پرقدرت ذينفع، عامل مهمي در موفقيت گروه

. نظام حاكميت 61تواند به حفظ اين استقالل كمك كندمستقل كه تابع اصول حاكميت شركتي باشند، مي
هاي مديريت دارايي از جمله به شركتي به عنوان يك ابزار نظارتي نقش مهمي در دستيابي به اهداف شركت

هاي مالي و جلوگيري از لطمه ديدن انضباط دار و نيز كاستن از هزينههاي مشكلييحداكثر رساندن ارزش دارا
كنند و اين دولتي كارا عمل نميهاي ها ماهيت دولتي دارند و اصوال شركتاعتباري دارد، چرا كه اين شركت

  مورد نيز از اين قاعده مستثني نيست.

  هابانك منابع الزم براي خريد دارايي -5-5

هاي مديريت دارايي، منفك بودن ور كه در بخش قبل ذكر شد، يكي از الزامات حفظ استقالل شركتهمانط
هاي عملياتي را از ترازنامه خود تخصيص بودجه آن از بانك مركزي است. در عوض اين شركت بايد هزينه

 ع مالي را به خود اختصاصها كه حجم زيادي از منابتامين كند. اما براي خريد اوليه تسهيالت غيرجاري از بانك
. چنانچه منابع الزم مستقيما از طرف دولت تامين شود، در شرايط فعلي 62دهد، بايد تدابيري انديشيده شودمي

كه دولت با كمبود منابع روبرو است، فراهم كردن حجم قابل توجهي از منابع براي ايجاد شركت مديريت 
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60 [2] 
61 [18] 
62 [1]  
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كن است رسد و ممپايه پولي بسيار دشوار به نظر مييجه افزايش دارايي بدون استقراض از بانك مركزي و در نت
  اي نه چندان طوالني به تورم دامن زند.از طريق افزايش پايه پولي با وقفه

  بندي و ارائه پيشنهادجمع -6

شور كشبكه بانكي  هاي غيرگردشي) در(به عنوان يكي از اجزاي مهم داراييبررسي وضعيت مطالبات غيرجاري
ها دهد كه حجم آنها در حال افزايش است. البته اين موضوع لزوما به دليل مديريت ناصحيح بانكنشان مي

سزايي داشته است. معموال زماني كه سهم  باشد، چراكه شرايط اقتصادي كشور نيز در ايجاد آن نقش بهنمي
هاي تصفيه آنها براي مقابله با اين مشكل از يابد، واحدها افزايش ميهاي غيرگردشي در ترازنامه بانكدارايي

اي هكارهاي متداول در ساير كشورها، ايجاد شركتدر اين شرايط، يكي از راهكارآيي الزم برخوردار نيستند. 
ها در روي ايجاد و عملكرد صحيح اين شركتترين موانع پيشهاي سمي است. از جمله عمدهمديريت دارايي

گذاري، مشكالت حقوقي، حاكميت شركتي و تأمين مالي است كه به نظر ه قيمتايران، مشكالت مربوط ب
  رسد با توجه به تجربه ساير كشورها قابل حل است. مي

هاي كلي برنامه ششم توسعه ابالغي مقام معظم رهبري نسبت به ايجاد شفافيت و سالمت و ) سياست9بند (
) قانون 16بر اين طبق تبصره سوم ماده (ده است. عالوه كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيالت تاكيد كر

پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به رفع موانع توليد رقابت
هاي دولتي اقدام نمايد. بنابراين نياز است كه عالوه بازسازي ساختار مالي و استقرار حاكميت شركتي در بانك

هاي مديريت دارايي، ساز وكاري براي برداري از شركتز و تدارك بسترهاي الزم براي تاسيس و بهرهبر تجهي
ها تدارك ديده شده و تا زماني كه شركت بتواند با تكيه بر هاي مسموم به اين شركتانتقال قانوني دارايي

  شود. آن مبادرت درآمدهاي ناشي از وصول مطالبات اداره شود، نسبت به حمايت و تامين مالي 
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:2گزارش   

  وكار و اعضاء:به فعاالن كسب  سيانگل ي بازرگان  يهااتاق خدمات 
 رانياتاق ا يبرا ييهاتجربه

  
  
  
  

 

  يتيريخالصه مد

در اتاق متضمن منافع  يت فعاالن اقتصاديهستند و عضو ياقتصاد يهابنگاه يها در همه جوامع، صدااتاق
عه ، توسيمحل يهابنگاه يبرا يسازشبكه يهات كل جامعه است. فراهم ساختن فرصتيوكارها و در نهاكسب

 يگذارهيها در آن سرمااست كه اتاق ييهاتياز جمله فعال يشبرد منافع بخش خصوصيپ يصادرات و تالش برا
ه ن سطوح جامعيند و به خردترينشين موارد كه منافع آن در سطح كالن جامعه به بار ميكنند. عالوه بر ايم

رد.  يگياتاق صورت م يريت اعضاء و توسعه عضوگياز خدمات به منظور جلب رضا يابد، ارائه برخييم يتسر
 يمتفاوت يهادهند، اما از راهيل ميرا تشك يبازرگان يهااز اهداف مشترك همه اتاق ين خدمات با آنكه بخشيا

رار ق يمتفاوت يو اجتماع ي، فرهنگيياي، جغرافيطي، محياقتصاد يهاتيها در موقعرا اتاقيشوند. زيدنبال م
 يونديكه در پ ي، اتاق به عنوان نهادرونياز اشود. يرا موجب م يمتفاوت يازهايها نن تفاوتيدارند و ا
    ط بتواند يد به اقتضاء شرايفعاالن آن قرار دارد با ياجتماع-ياقتصاد يازهايبا جامعه و ن يناگسستن

و  ف گردديط خاص هر اتاق و منطقه تعريد در شرايز باينن يتريخدمات را ارائه دهد. كاربرد» نيتريكاربرد«
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حال، نيمشهود خواهد بود. با ا ين امر به خوبيا توجه شود ايدن يهاف متنوع خدمات در اتاقياگر به ط
  ) در جذب اعضاء مؤثر است.ي، مشاوره و خدمات رفاهي، پژوهشياتاق به اعضاء (اعم از آموزش يرسانخدمات

ان يوند آموزش با صنعت كه به از مي، پنخستهستند:  يسه كاركرد اصل يس دارايانگل يبازرگان يهااتاق
ا ب ييهاشيهما يكند. برگزاريوكار كمك مكسب يط واقعيبا شرا يدانشگاه يهابرداشتن شكاف آموزش

 يهاعرصهشگامان يو پ يان فعاالن اقتصاديمذاكرات رودرو م يدهوكار، سازمانوند آموزش و كسبيموضوع پ
د.  كنيم ينيآفراست كه اتاق در آنها نقش يصنعت از جمله موارد يازهاين ييشناسا يو تالش برا يآموزش

س است كه اتاق با انجام مطالعات يانگل يبازرگان يهااتاق دومالملل كاركرد نيارائه مشاوره در حوزه تجارت ب
هر  يرا برا يمناسب يهايكند و استراتژيم ييسات را شنايظرف يدارا يق و هدفمند، كشورهايدق يكارشناس

 يدانش يكند به ابزارهايكمك م ين حوزه به فعاالن اقتصاديرد. دانش اتاق در ايگيدر نظر م يبازار خارج
اتاق مربوط به سوم آماده ظاهر شوند. كاركرد  ياز جهت صادرات مجهز شوند و در مذاكرات تجاريمورد ن
  ح شده است. يك از خدمات در گزارش تشريات هر يبه اعضاء است كه جزئ يرسانخدمات

و بهداشت و درمان به  يمني، ايمه، ارز، منابع انساني، بياز جمله انرژ يمختلف يهاس در حوزهيانگل يهااتاق
 يطيشراكند. ين ميبزرگ در هر حوزه تأم يهان خدمات را به كمك شركتيپردازند و اتاق ايارائه خدمات م

       ان خود يكه به مشتر يطيرند با شرايگياتاق در نظر م يارائه خدمات به اعضا يها بران شركتيكه ا
 ايكنند يافت ميدر يا با نرخ كمترياتاق خدمات را  يكنند متفاوت است. در واقع، اعضايم يرسانخدمات
  ست. ير عضو اتاق فراهم نيغ يان عاديمشتر يشود كه برايدر خدمات آنها لحاظ م ييهامؤلفه
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  مقدمه -1

ود بود. خ يبازرگان يهاگاه اتاقير نقش و جاييس شاهد تغيدوم انگل يش دولت رفاه پس از جنگ جهانيدايبا پ
اق در و ات يگاه بخش خصوصيشتر، نقش و جايب يكاركردها يفايس و ايف دولت انگليش وظايهمزمان با افزا

ن يگردد. به ايا مشاهده ميتانين دو نهاد در برين الگو همچنان در رابطه ايمحدود شد. ا يان كشور تا اندازهيا
وكار كسب يهاآن، در ارائه خدمات و برطرف ساختن چالش يس در كنار بخش خصوصيمعنا كه دولت انگل

ت يهستند كه عضو يمحور-وكارمستقل و كسب يانگلستان نهادها يهاحال، اتاقنيمشاركت فعال دارد. با ا
ستند ين ياقتصاد يهاتياز فعال يخاص يهاس محدود به بخشيانگل يبازرگان يهااست. اتاق يارياختدر آنها 

 . ]1[كنند يم يريها عضوگو از تمام بخش

 150ش از ي) است و بياعتبارنامه رسم ي(دارا ياتاق بازرگان 52 س مشتمل بريانگل يبازرگان يهامجموعه اتاق
دارد.  ين كار برنامه مدونيا يس براي. انگل]2[كند يس كمك ميانگل يوكارهااست كه به رشد كسبسال 
ن برنامه ياز ا يبخش يكارشناس يهابر اساس مشاوره يخارج يدر بازارها يت از حضور فعاالن اقتصاديحما

 يهاطيتنگاتنگ با مح يهمكارس در يانگل يبازرگان يهاوند صنعت و دانشگاه، اتاقين، به منظور پياست. همچن
جاد يبازاركار ا يازهايافتن از ني يوكار و آگاهط كسبيورود نوجوانان و جوانان به مح يبرا ي، ساختاريآموزش
اصفهان و زنجان در  يهاشباهت به تجربه اتاقيران بيا يبازرگان يهات اتاقيسه با فعالياند كه در مقاكرده
 يو ساختار ينهاد يهايزيرست. فارغ از برنامهين» بازرگانان كوچك«عنوان با  يآموزش يهادوره يبرگزار
اء را به اعض ير، خدماتين نهاد عضوپذي، اينه آموزش و توسعه تجارت فرامرزيس در زميانگل يبازرگان يهااتاق

  رد.يخود قرار گ يران به اعضاياتاق ا يرسانت خدماتيارتقاء و تقو يبرا ييتواند الگويدهد كه ميارائه م

  سيانگل يبازرگان يهااتاق ياصل يكاركردها -2

  وند آموزش با صنعتيپ -2-1

ن ياقدامات اتاق در ا .]2[صنعت دارند  يازهايوند آموزش با نيبه پ ياژهيس اهتمام ويانگل يبازرگان يهااتاق
كه  ييهاكند به مهارتيمن اقدامات به نوجوانان و جوانان كمك يقابل مالحظه است. ا 1راستا در جدول 

ا ي يريپذموسوم به اشتغال يهادا كنند (مهارتيدر بازار كار انتظار دارند دست پ يان از قشر دانشگاهيكارفرما
كنند ين كشور مشاركت دارند و تالش ميا ياتاق بازرگان 52دانشكده با  1700س، يت اشتغال). در انگليقابل

طرح نخست با  .]3[) 1ان بردارند (ر.ك. اقدامات جدول ير كار را از مو بازا يآموزش يهاطيان محيشكاف م
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اتاق انگلستان به مرحله اجرا درآمده است كه سازوكار آن در ادامه  30در  2014از سال  1»اتاق جوانان«عنوان 
   .]4[ح شده است يتشر

  وكاروند آموزش و كسبيپ يدر راستا سيانگل يبازرگان يهااقدامات اتاق -1جدول 

  ا و سازوكار طرحيمزا طرح/ اقدام

  »اتاق جوانان«طرح  -

سال) مالقات  19تا  11 يبا نوجوانان (رده سن ياچ واسطهيوكار بدون هفعاالن كسب -
از بازاركار با آنها يمورد ن يتخصص يهاشه خود، و حوزهيكنند و در مورد صنعت و پيم

  كنند.يگفتگو م
ارد نده ويكه در آ يشود قشر جوانينوجوانان موجب م وكار بافعاالن كسب يگفتگو -

 يهاابد و با مهارتي ياز صنعت آگاهيموردن يهاها و تخصصشود از رشتهيبازار كار م
  دا كند. يپ يياز كارفرما آشنايمورد ن

در اتاق  ييهاتيخود فعال يو عمل يكارورز يهاانجام پروژه يتوانند برايجوانان م -
  انجام دهند.

 يدهد برايده و مشاوره ميبه جوانان ا ينترنتياتاق كه به صورت ا يبانك اطالعات -
  . ]5[در دسترس است » طرح اتاق جوانان« ياعضا

ود بهره صنعت خ يازهايكار متناسب با ن يرويت نيتوانند از فرصت تربيان ميكارفرما -
   ببرند. 

توانند به انتخاب يان ميدارد. كارفرما يت در طرح اتاق جوانان ساختار منعطفيعضو -
 . ]6[ند يتر شركت نمابزرگ يآموزش يهاا پروژهي ياك مرحلهي يخود در گفتگوها

وكار و آموزش برگزار كسب يهاشرو در بخشيها با دعوت از افراد پشين همايا -  »وكار و آموزشكسب« يهاشيهما -
 .]7[شود يكرده به بازار كار بحث مليتحصشود و در مورد سازوكار ورود جوانان يم

  

  المللنيوره در حوزه تجارت بامش -2-2

ه الملل به ارائه مشاوره بنيمرتبط با صادرات و تجارت ب يهانهيس در تمام زميانگل يبازرگان يهاشبكه اتاق
دهد كه ينوظهور انجام م يرا در بازارها ياقدامات يكارشناس يهاپردازد و بر اساس مشاورهيوكارها مكسب
   ، يداخل يهارند. عالوه بر اتاقيگيت صادرات صورت ميالملل و تقونيتوسعه تجارت ب يدر راستا يهمگ
 يبرا يز با ارائه مشاوره به صادركنندگان، از فعاالن اقتصاديس نيانگل يالمللنيب يهامشترك و اتاق يهااتاق

 2ن راستا در جدول يس در ايانگل يبازرگان يهااقدامات اتاقكنند. يمت يد حمايجد يجهان يورود به بازارها
  قابل مالحظه است.

  
  
  

  

                                                            
1 Young Chamber  
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  المللنيمشاوره در حوزه تجارت ب يدر راستا سيانگل يبازرگان يهااقدامات اتاق -2جدول 

  ا و سازوكار طرحيمزا طرح/ اقدام

  2»مشاوره يالمللنيب يشورا« ياندازراه -
دهد يمشاوره م اتاقالملل به نيحوزه تجارت بن شورا در يا -

 يا در كشورهايتانيبر يوكارهات حضور كسبيو هدف آن، تقو
  .]8[است  يجهان يهدف و بازارها

 يهاهدف و ارائه مشاوره يدر كشورها يانجام اقدامات تجار -
  3شرح در جدول  -  مرتبط 

هدف  يدر مورد كشورها يو تجار يارائه اطالعات اقتصاد -
  4شرح در جدول  -  ك نگاه)ي(طرح بازار در 

 يورود به بازارها يت از صادركنندگان برايالملل، حمانيس در بخش تجارت بيانگل يبازرگان يهاهدف اتاق
قابل مالحظه  3جدول  درن راستا يس در ايانگل يبازرگان يهال است. اقدامات اتاقيپتانس ينوظهور و دارا

 . ]9[است 

ت صادراتيالملل و تقونيتوسعه تجارت ب يدر راستا سيانگل يبازرگان يهااقدامات اتاق -3جدول   

  اقدامات هدفيكشورها
چك، مجارستان،  يجمهور ،ياسلوون ،ياسلواك ،يلهستان، رومان -

اپور، سنگ ،يمالز تنام،يو لند،يتا وان،يكنگ، تاهنگ ن،يهند، چ ه،يترك
  يامارات متحده عربن، يپيليف ،يليش ا،يكلمب ك،يمكز ،ياندونز

  يخارج يد در بازارهايجد يمركز تجار 15افتتاح  -
  يفرامرز يدر بازارها يتجار يافتن شركاي -
  در داخل كشور 3ياقمار يهامشترك و افتتاح شركت يگذارهيسرما -

 يو تجار يرا به ارائه اطالعات اقتصاد 4»ك نگاهيبازار در «از پورتال خود تحت عنوان  ياتاق انگلستان بخش
مذكور در جدول فوق) اختصاص داده است كه  ي(شامل كشورها يت تجارياولو يكشور دارا 34در مورد 

 ]10[ند يالزم را در ارتباط با كشور هدف كسب نما يتوانند اطالعات تجاريصادركنندگان با مراجعه به آن م
  .]11[و 

مشاوره به صادركنندگان يدر راستا سيانگل يبازرگان يهااتاقاطالعات موجود در  -4جدول   

  هدف ياطالعات  موجود در مورد كشورها هدفيكشورها   

 انا، قطر، عربستي، تانزانيجنوب يقايه، آفريجريا، مراكش، نيكن -
ك، ي، مكزيليا، شيل، كلمبي، برزيمتحده عرب ، اماراتيسعود

، ي، هندوستان، اندونزكنگكا، كامبوج، هنگيمتحده آمر االتيا
لند، ياوان، تي، تايجنوب ن، سنگاپور، كرهيپيلي، فين، ژاپن، مالزيچ
ه، يه، تركي، روسي، مجارستان، لهستان، رومانچك يتنام، جمهوريو

  ي، اسلوونياسلواك

 يكالن اقتصاد ينماگرها -
 وكاركسب يهافرصت -

 با كشور مربوطه يزنه تجارت فرامرياز و هزيزمان، تعداد مدارك مورد ن -

 يانداز اقتصادچشم -
 يانداز تجارچشم -
 هاتيل امكانات و محدوديتحل -

 ها (بر اساس درصد)ك بخشيزان تجارت با كشور مربوطه به تفكيم -

 رياخ يهاكشور مربوطه در سال يتجار يهاطرف -
  ا با كشور هدفيتانيبر يتجار يهافرصت -

                                                            
2 International Advisory Council 

 هاي اقماري، دفاتر تابعه يك شركت بزرگ در كشورهاي ديگر است.منظور از شركت 3
4 Market Snapshots 
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  اتاق ياعضاارائه خدمات متنوع به  -2-3

ن خدمات يا يذكر شده است. تمام 5س، در جدول يانگل يبازرگان يهااتاق يارائه خدمات به اعضا يهاحوزه
ا به ر ريس، خدمات زيانگل يبازرگان يهارمجموعه اتاقيز يهاشوند. اتاقيارائه م يرونيك شركت بيبه كمك 

   .]12[ح شده است يك در ادامه تشريا و سازوكار هر يدهند كه مزايفقط به اعضاء ارائه م يطور انحصار

س به اعضاءيانگل يبازرگان يهاخدمات اتاق -5جدول   

ارائه خدماتيهاحوزه همكار با اتاق در ارائه خدمات يهاشركت 
  يانرژ-
  يمه اعتباريب -
  ارز -
  بهداشت و درمان -
  يمنابع انسان -
  يمنيسالمت و ا -
  يخدمات حقوق -
  خودروامداد  -
  يخدمات پست -

  )Utilitywise( زيوا يتيليوتي -
 )Euler Hermes( هرمس لرياو -
  )Moneycorp( كُرپيمان -
- كس.يا.يايا )AXA PPP Healthcare(  
  )Qdos Consulting( ودسيك -
  )Qdos Consulting( ودسيك -
  )Composite Legal Expenses( تيكامپوز -
- ياي.ا )The Automobile Association(  
  )DHL.اچ.ال (يد -

 

  س به اعضاءيانگل يبازرگان يهاح خدمات اتاقيتشر -3

  يمت انرژيف قيو تخف يمصرف انرژ يسازنهيمحصوالت و خدمات به -3-1

قرار  يخدمات  تحت پوشش 5اتاق يطرح ائتالف انرژ  بر اساس س يانگل يبازرگان يهاعضو اتاق يهابنگاه
 يتيليوتيبا شركت مشاوره  ين خدمت را در همكارياس باال قابل ارائه است. اتاق ايدر مقرند كه تنها يگيم
ت دارد ارائه يمربوطه فعال يهانهيو كاهش هز يمصرف انرژ يسازنهي) كه در حوزه بهUtilitywiseز (يوا
  دهد.  يم

  ا و سازوكار طرح:    يمزا

 يمتيش قيچ افزايسال ه 2رد كه برابر با آن تا يگيعضو در نظر م يهابنگاه يبرا يااتاق سبد بودجه )1
ته مت درنظرگرفير قين مدت به زيدر ا يمت انرژيشود. چنانچه قيها نمن بنگاهيشامل ا ينه انرژيدر زم

 يهااهبنگ يط براين شرايشود. ايها عودت داده ممت به بنگاهيتفاوت قابد، مابهيشده در پرتفو كاهش 
 د است. يان مهلت دوساله قابل تمدياز پاش يعضو، دوازده ماه پ

                                                            
5 Chamber Energy Alliance 



 
   
 

35 
 

 يميتق، ارتباط مسيانرژ يسازنهيز مشاوره به مسائل بهيك ميو  يك خط تماس تلفنياتاق با اختصاص  )2
 آورد. يفراهم م يت انرژيريعضو و متخصصان مد يهان بنگاهيب

د خو يموعود دو ساله قرارداد انرژش از اتمام يتوانند دوازده ماه پيعضو اتاق م يهاعالوه بر آنكه بنگاه )3
 5عضو وجود دارد كه با انعقاد قرارداد  يهابنگاه ين امكان برايند، ايم نمايرا تنظ يبا اتاق قرارداد بعد

  .]13[نده حفظ كنند يدر آ يمت انرژيبا اتاق، خود را از نوسانات ق ينه انرژيساله در زم

  اتاق يمه اعتباريب -3-2

 ايها ر در پرداختيعضو را در برابر خطر عدم وصول مطالبات، تأخ ياقتصاد يهااتاق، بنگاه يمه اعتباريب
 هرمس رلياو يخدمات مال يتيبا شركت چندمل ين خدمت را در همكاريكند. اتاق ايمه ميبنگاه ب يورشكستگ

)Euler Hermes(6 14[ دهديت دارد ارائه ميمه فعاليكه در حوزه ب[ .  

  سازوكار طرح:    ا و يمزا

عضو نتوانند مطالبات خود را در موعد مقرر  يهاجاد كرده است كه چنانچه بنگاهيرا ا يااتاق سامانه )1
ن مسأله را گزارش دهند تا تحت پوشش يتوانند ايق سامانه مربوطه ميند، از طريان وصول نماياز مشتر

 مه اتاق متحمل خسارت نشوند.يب

 يگر طرف قرارداد روند ادعامهيبا شركت ب يوصول باشد، اتاق در همكار ر قابليچنانچه طلب بنگاه غ )2
 كند.يخسارت را دنبال م

  .]15[ند يافت نمايگان دريبنگاه را به طور را 10 يتوانند اطالعات سقف اعتباريعضو اتاق م يهابنگاه )3

  رز اتاقا -3-3

 يهاكتر از نرخ باننيعضو، اقدام به فروش ارز با نرخ پائ ياقتصاد يهابنگاه يسك ارزياتاق به منظور پوشش ر
 يرزعضو و انجام نقل و انتقاالت ا يفعاالن اقتصاد يگان برايرا ينترنتيا يكند. افتتاح حساب ارزيس ميانگل
ات را ن خدميدهد. اتاق ايل ميس را تشكيانگل يهار خدمات اتاقياعضاء، سا ينه كمتر براين با هزيع آناليسر

  دهد.يت دارد ارائه ميفعال ي) كه در حوزه خدمات ارزMoneycorpكُرپ (يمان يسيبا شركت انگل يدر همكار

  ا و سازوكار طرح:    يمزا

 س است. يانگل يهاتر از نرخ ارز در بانكنيپائ درصد 4نرخ ارز اتاق  )1

                                                            
 دفتر مركزي اين شركت در فرانسه است. 6
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كُرپ، يدر شركت مان يبا كارشناسان مسائل ارز يق تماس تلفنيتوانند از طريعضو اتاق م يهابنگاه )2
 مند گردند. نه نرخ ارز بهرهين شركت در زمياز خدمات مشاوره ا

روز هع در تمام ساعات شبانيسر ينترنتيا يعضو اتاق، امكان نقل و انتقاالت مال يفعاالن اقتصاد يبرا )3
 ق نرخ ارز وجود دارد. يبه اطالعات دق يهفته، همراه با دسترس يو تمام روزها

 يهان مبلغ در بانكيشود كه ايپوند شروع م 5اتاق از  ياعضا يبرا يارزالت نقل و انتقانه انجام يهز )4
 .]16[گردد يپوند مطالبه م 40تا  20ن يس بيانگل

  اتاق يو بهداشت يخدمات درمان -3-4

كند. ياجرا م» عضو اتاق يوكارهاطرح بهداشت و درمان كسب«را با عنوان  يعضو، طرح يهابنگاه ياتاق برا
و  يبزرگ قابل ارائه است. اما فعاالن اقتصاد يهابنگاه ين طرح به طور معمول برايخدمات تحت پوشش ا

را  ن خدمتيمند شوند. اتاق ان طرح بهرهيا يايت در اتاق از مزايتوانند با عضويكوچك و متوسط م يهابنگاه
كه در حوزه بهداشت و درمان  AXA PPP Healthcare(7( ياكس.يا.يا يسيبا شركت انگل يدر همكار

   .]17[دهد يت دارد ارائه ميفعال

  ا و سازوكار طرح:    يمزا

        AXA PPP Healthcare يو درمان يم به طرح خدمات بهداشتيكه به طور مستق يانيمتقاض )1
ت يف در حق عضويدرصد تخف 50سال از  3توانند تا ينكه عضو اتاق باشند ميوندند، مشروط بر ايپيم

هر  يپوند به ازا 125 يامهيبا سقف پوشش ب يدرصد 50ف ين تخفيمند شوند. البته، ااتاق بهره
 كارمند بنگاه قابل اجرا است. 

- است كه بنگاه ياها به گونهاتاق يبرا AXA PPP Healthcareمه يشركت ب يمه خدمات درمانيب )2

 يهاشركت يكه معموالً برا يامهيب يهاتوانند از طرحيكه باشند م ياعضو اتاق در هر اندازه يها
 .]18[ند يبزرگتر قابل اجرا است استفاده نما

ائل نه مسيدر زم يهفته به صورت تلفن يروز و تمام روزهاتوانند در تمام ساعات شبانهياتاق م ياعضا )3
 يم تخصصيت يماما و پرستار اعضاند. پزشك، دكتر داروساز، يافت نمايمشاوره در يو درمان يپزشك

بر  و نظارت يآموزش يهابه منظور استفاده يدهند. مكالمات تلفنيل ميشركت همكار با اتاق را تشك
 شوند. يت خدمات ضبط ميفيك

                                                            
 گر خصوصي است.اين شركت انگليسي، يك شركت بيمه 7 
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 بتياز غ يناش يهانهيحفظ سالمت كارمندان و كاهش هز يتوانند در راستايعضو اتاق م يهابنگاه )4
  .مند شوندبهره يورزش يهافات باشگاهيتخفپرسنل از محل كار، از 

  اتاق يخدمات منابع انسان -3-5

 يابيرو، آموزش و توسعه كارمندان، ارزياز جمله استخدام ن ينه منابع انسانيتوانند در زميعضو اتاق م يهابنگاه
ه كاركنان مشاور ابيت حضور و غيريل كارمندان، و مديا، تعديپاداش و مزا يت عملكرد كاركنان، اعطايريو مد

) كه Qdos Consultingودس (يك يسيبا شركت انگل ين خدمت را در همكاريند. اتاق ايافت نمايگان دريرا
  دهد. يت دارد ارائه ميدر حوزه مشاوره فعال

  ا و سازوكار طرح:    يمزا

 يقمشاوره حقوگان يو موضوعات مرتبط به طور را يتوانند در حوزه منابع انسانيعضو اتاق م يهابنگاه )1
گان يرا ينه دسترسين زميودس در ايو صدها مقاله شركت ك ياند و به منابع كتابخانهيافت نمايدر

 داشته باشند. 

ائل نه مسيدر زم يهفته به صورت تلفن يروز و تمام روزهاتوانند در تمام ساعات شبانهياتاق م ياعضا )٢
 . ]19[ند يافت نماياستخدام و اخراج كاركنان مشاوره در يحقوق

  اتاق يمنيخدمات سالمت و ا -3-6

 يبايش و ارزيكارمندان از جمله پا يمنيسالمت و ا يمشن خطينه تدويتوانند در زميعضو اتاق م يهابنگاه
 گانيه به طور راياول يهات حوادث و سوانح، و كمكيريق، مديق، مانور اطفاء حريحر يمنيسك محل كار، اير

) كه Qdos Consultingودس (يك يسيبا شركت انگل ين خدمت را در همكارياتاق اند. يافت نمايمشاوره در
  دهد.يت دارد ارائه ميدر حوزه مشاوره فعال

  ا و سازوكار طرح:    يمزا

 افتيگان دريرا يكاركنان مشاوره تخصص يمنيتوانند در حوزه سالمت و ايعضو اتاق م يهابنگاه )1
ته گان داشيرا ينه دسترسين زميودس در ايو صدها مقاله شركت ك ياند و به منابع كتابخانهينما

 باشند. 

ائل نه مسيدر زم يهفته به صورت تلفن يروز و تمام روزهاتوانند در تمام ساعات شبانهياتاق م ياعضا )2
 .]20[ند يافت نمايكاركنان مشاوره در يمنيسالمت و ا
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  اتاق ينه خدمات حقوقيهزكمك-3-7

تا  يقانون يگردهاينه پي، بدون پرداخت هزيتوانند در صورت بروز مناقشات حقوقيم ياتاق بازرگان ياعضا
ن خدمت يگذار، امهيگاه بيند. اتاق در جايافت نمايگان دريرا يپوند در سال، خدمات حقوق 1،000،000سقف 

 يهانهيهز  مةيب  حوزه ر ) كه دComposite Legal Expensesت (يكامپوز يسيشركت انگل  با يرا در همكار
  . ]21[دهد يت دارد ارائه ميفعال يحقوق

  ا و سازوكار طرح:    يمزا

خسارت  يپوند در هر ادعا 100،000توانند ساالنه تا سقف يشده ممهيگاه بيعضو اتاق در جا يهابنگاه )1
گذار قرار مهيب يهانهياز هز يت قانونيمه حمايپوند، تحت پوشش ب 1،000،000و در مجموع به مبلغ 

  .]22[رند يبگ
از نظر  يتيچ محدوديهفته بدون ه يروز و تمام روزهاتوانند در تمام ساعات شبانهياتاق م ياعضا )2

 ند.يافت نمايگان دريرا يتخصص يمشاوره حقوق يها، به صورت تلفنتعداد و مدت تماس

  اتاق ينه امداد خودرويهزكمك -3-8

ق تماس با يتوانند از طريه مواجه شوند ميط نقليوسا ياتاق در جاده با مشكل خراب يكه اعضا يدرصورت
ر ينه تعميدرصد از هز 64)، تا سقف The Automobile Association( ي.ايشركت ا يخدمات امداد خودرو

ر ه، به طويط نقليا ناوگان وساين يك ماشيدارنده  يط براين شرايند. ايافت نمايخود را از اتاق در يخودرو
  كسان قابل اعمال است.ي

  ا و سازوكار طرح:    يمزا

ز توانند ايه مواجه شوند ميله نقليوس يكه در جاده با مشكل خراب يعضو اتاق در صورت يهابنگاه )1
ا يشود يا در محل انجام مير يند كه تعمي) استفاده نماAA( ي.ايشركت ا ير خودرويخدمات تعم

 گردد. ين شركت منتقل ميرگاه ايتعمن يتركيخودرو به نزد

شود، راننده و يرگاه منتقل ميه به تعميله نقلير خودرو در محل، وسيدر صورت عدم امكان تعم )2
 شوند. يانتقال داده م يگرينفر به محل د 7ز تا سقف ينان نيسرنش

خودرو در فاصله  ياتاق، در صورت بروز نقص فن ياعضا ي) براAA( ي.ايشركت ا يخدمات امداد )3
ان يمشتر ين شركت براياست كه ا ين در حالياز محل سكونت فرد قابل ارائه است. ا يمتر 402,336

از محل سكونت  يلومتريك 2,253حداقل در فاصله  ين شرط را قرار داده است كه نقص فنيا يعاد
 . ]23[شخص رخ داده باشد 
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4( يتفاوت نرخ استاندارد خدمات شركت اي.ا )AAك ياتاق به تفك يو اعضا يان عاديمشتر يرا) ب
 پوند متفاوت است. 21پوند تا حداقل  136خدمات مختلف از حداكثر 

شود نه صاحبان يف ميه مشتركان تعريل نقليوسا ي) براAA( ي.ايشركت ا يپوشش خدمات امداد )5
 ياستفاده از خودرو نيشتريكه ب يافراد يتوانند اسامياتاق م ين، اعضايا رانندگان خودرو. بنابراي

 .]24[ند يد نماينامه شركت قمهيموردنظر را دارند در ب

  ال اتاقاچ..يد يخدمات پست -3-9

كه يكنند درصورتي) استفاده مDHL.اچ.ال (يد يو باربر ين بار از خدمات پستينخست يكه برا يانيمشتر
با پست  محموله نه ارساليهزدر ف يتخف درصد 50ك سال از يتوانند به مدت يباشند م يعضو اتاق بازرگان

  .مند شوندر كشورها بهرهي.اچ.ال به ساياكسپرس د

  ا و سازوكار طرح:    يمزا

كنند  .اچ.ال استفادهيشركت د يو باربر ين بار از خدمات پستينخست يعضو اتاق كه قصد دارند برا يهابنگاه
 يهاونقل محمولهدر حمل يدرصد 50ف ياز تخف ن شركتيت ايسا يل فرم مربوطه روياست با تكم يفقط كاف

  .]25[مند شوند ر نقاط جهان بهرهيخود به سا

 يبندجمع -4

 يبرا يزيروكار مؤثر واقع شوند. برنامهجامعه كسب يازهايتوانند در رفع نيا ميدن يها در همه كشورهااتاق
است كه در  ييهاوكار از رسالتجامعه كسباز يو ارائه خدمات متناسب با ن يفعاالن اقتصاد يازهاياحصاء ن

ن فعاال يرا برا ياز خدمات رفاه يف متنوعيس طيانگل يبازرگان يهاشود. اتاقيا دنبال ميموفق دن يهااتاق
توسعه صادرات، ارائه مشاوره  يدر راستا يراهبرد يهان خدمات در كنار برنامهيآورند كه البته، ايخود فراهم م

اق ده شده است. اتيد يكاربرد يآموزش يهادوره يو برگزار ينيكارآفر يهاتيت فعاليتقو به صادركنندگان،
 يناستفاده فراوا يس در ارائه خدمات به فعاالن اقتصاديانگل يبازرگان يهاتواند از تجارب موفق اتاقيران ميا

 يلگوتواند ايمشاوره به صادركنندگان موند صنعت و آموزش و ارائه يها در پن اتاقيان، تجربه اين ميد. از اينما
داد تر، ارائه خدمات امنيس مانند ارائه ارز با نرخ پائيانگل يهار خدمات اتاقيران باشد. ساياتاق ا يبرا يمناسب

 يتوانند نقش مهميهستند كه در جذب اعضاء م يااتاق، از جمله خدمات مبتكرانه يمه اعتباريا بيدر سفر 
ات آنها ير كشورها كه تجربيس و سايانگل يهاات اتاقياز تجرب يريگران با بهرهيرود اتاق ايمد يكنند. ام يباز

 يقرار گرفته است بتواند الگوها ي، مورد بررسياقتصاد يهايقات و بررسيمتعدد مركز تحق يهادر گزارش
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ارائه  يراب يزيراحصاء و نسبت به برنامه يكشور را به نحو مقتض يفعاالن اقتصاد يازهايالزم و متناسب با ن
  د. يخود اقدام نما يازها و گسترش منابع درآمدين نيرفع ا يخدمات در راستا
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