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فصل دوم :مقاالت تخصصی

الگوی مناسب جهت
مطالبات بانکی
وصول
(بخش دوم)

نادر مرادیراد
کارشناس امور حقوقی

بخش دوم :وصول مطالبات
وصــول مطالبات بانکها مجموعهای از فرایندهای داخلی و
خارجی اســت .به این معنا که بخشی از فرایند وصول (یعنی
مذاکره با مشتری ـ دستورالعملهای صادره و )...در داخل بانک
تهیه و تدوین میشــود و بهبود این عوامل در حیطۀ اختیارات
بانکها اســت .استفاده از نیروهای مجرب بانکی همراه با رویۀ
مناسب وصول در بهسازی عوامل درون سازمانی نیز در وصول
مطالبات مؤثر خواهد بود .میتوان گفت در وصول مطالبات دو
روش قابل پیشبینی خواهد بود.
۱ـ روش بانکی
۲ـ روش غیر بانکی
در روش بانکــی قدرت مانــور و ابتکار برای بانک بیشــتر

محفوظ اســت و بانکها با اســتفاده از ابزارهــای مدیریتی و
بخشنامهای میتوانند در وصول مطالبات خود در سطح بهتری
عمل نمایند ،در حالی که در روش غیر بانکی (قضایی و ثبتی)
این ابتکار عمل محدود میشــود و بــه خصوص از نظر زمانی
برای بانک موجبات ضرر و زیان را فراهم خواهد کرد .روشهای
بانکــی معمول در بدهکار ایجاد واکنش نمیکند ،در حالی که
در روشهای غیر بانکی موجب میشــود کــه بدهکار در برابر
بانــک موضع گرفته و از خود دفاع کند یا اموال خود را منتهی
و یا به غیر به فروش برساند.
استفاده از روشهای غیر بانکی برای بدهکار آثار سویی دارد
که توسل به پرورش بانکی فاقد چنین آثاری است.
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چکیده
بی شــک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی
نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر ،سیر فزایندۀ
مطالبات معوق بوده اســت .روند افزایشی مطالبات
معوق بانک ها در سال های اخیر ،توان وام دهی بانک ها
را بیش از پیش تضعیف کرده اســت .به این دلیل
اهمیت یافتن راهکار هایی برای رفع این مشکل بیش
از پیش آشکار شده است .بررسی این مسئله و ارائه
راهکارهایی در این مورد موضوع این مقاله می باشد.
کلیدواژه :نظام بانکــی ،مطالبات معوق بانک ها،
مطالبات مشــکوکالوصول ،اعتبارات اســنادی.
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پیگیری میشــود .باید اذعان داشت ســاختار کنونی بانکها
و الزامهای حاکم بر آنها در بســیاری مــوارد انجام اقدامهای
مناســب برای وصول را با محدودیتهای روبرو کرده است که
در صورت وجود نهادی مســتقل و خصوصــی دارای کارکنان
مجرب در زمینههای
قضایی ،ثبتی و بانکی
و ...فراینــد وصــول
مطالبات تسریع شده
بانکهــا میتواننــد
بــا اســتمداد از این
واحدها ضمن پرهیز
از مشکالت احتمال وصول مطالبات خود را افزایش دهند.
ضمناً در این راستا شــرکتهای ساماندهی مطالبات معوق
بانکها با مشارکت بانکها و بیمهها تشکیل ولی تاکنون اثرات
مثبت و نتیج ه بخشی مشاهده نشده است.
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طرح دعوا در مراجع قضایی یا صدور اجرائیه ثبتی به آسانی
میتواند اعتبار تجاری یــا اجتماعی و اقتصادی بدهکار را زیر
ســئوال برده و در معامالت وی ایجاد اختالل نماید .آثار سوء
روش غیر بانکی برای بانکها نیز متصور اســت .زیرا در اتخاذ
روشهای غیر بانکی شــعب بانک تابع مراجع دیگری خواهد
شــد و ابتکار عمل از دســت آنها خارج میشــود .اما بخش
دیگر عوامل اثرگذار و وصول مطالبات عوامل برونســازمانی
(غیر بانکی) به عنوان مثال قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه
قضایی کشور به گونهای است که در بسیاری موارد تسریع در
روند وصول مطالبات را با مشکل مواجه مینماید.
از آنجــا که پروندهها دارای تعدد هســتند فرایند وصول ،با
کندی همراه خواهد شــد .با عنایت به ایــن مراتب بانکها با
توجه به شناخت خود از مشتریان و برآورد نحوه و زمانبندی
وصول مطالبــات و توانمندی بدهکار در
بازپرداخت بدهی به طــوری که واحد
ا
تولیدی یا خدماتی دچار مشکل نشود ز بی
ــن عوا
م
ـ
ـ
ل
ب
سا
رون
اقدامات الزم را انجام میدهند.
زمانی و د
ر
و
ن
س
ا
ز
م
ب
ان
ر
خ
ی بخش  :۳مشتری واقعی بانکها
ولی مذاکره با مشتری و مساعدت
ی
عوامل ا
ث
ر
گ
ب
ذا
ی
ر
ی
در اولویت کار بانکها است .به طور
شتری
در معو
ق
ش
م
د
ن
طال
در توضیــح بهتریــن روش برای وصــول باید به چند
کلی بهتریــن رویه بــرای وصول
بات بان

ک
ه
ا
دا
رند نکته اساســی اشــاره کــرد .اینکه نام مشــتری را به چه
مطالبــات بانکهــا ایجاد بســتر
گروهی اطالق کنیم مهم اســت .زیــرا برخی به هیچ وجه
مناســب اســت .به این معنی که
جزء مشتریان نظام بانکی نیســتند و با استفاده از ابزارهای
اختیارات ویژهای برای بانکها طراحی و تدوین شود
مختلف به این سیســتم رسوخ کردهاند .پس به کار بردن لفظ
تا فرایند وصول مطالبات را در شــرایط کنونی تسریع نمایند.
مشتری برای آنها ،توهین به مشــتریان واقعی بانکها تلقی
ضمن اینکه استفاده از خدمات شــرکتهای وصول مطالبات
میشــود .مشتریان غیرواقعی تســهیالت دریافتی را در مسیر
بــا اخذ تضمینهای الزم از آن شــرکتها و بــا نظارت کامل
و هــدف غیراصلــی به جریــان انداخته و ضمــن اختالل در
کارشــناسهای خبرة مدیریت امور حقوقی و اعتباری و با در
شــبکه بانکی نظم اجتماعی و اقتصادی را در سیاســتگذاری
نظر گرفتن اعتبار و توانمندی آن ،نباید آن ها را به فراموشــی
دولــت را بر هم زدهاند که اعالم اســامی ایــن گروه از طریق
ســپرد چرا که در این صورت صرفهجویی در وقت و هزینه را
روزنامه ،رادیو ،تلویزیــون میتواند درس عبرتی برای دیگران
میتواند در برداشته باشد.
باشد .اما مشــتریان واقعی بانکها گروهی هستند که سوابق
روش وصول مطالبات همانگونه که تأکید شــد به شرایط
ســویی در پرونده خود ندارند و تحت عوامل مختلف همچون
مشتری ،شــرایط قرارداد و برآوردی که از زمان و فرایندی که
شــرایط اقتصادی و سیاســی و تغییر و تحوالت در قوانین و
از انجام کار صورت میگیرد بستگی دارد .با وجود این بانکها
مقررات تحریم ،بروز حوادث غیر مترقبه ،کاهش نرخ تسهیالت
همواره بهترین راهکار وصول در تعامل با مشــتری (در صورتی
و در نتیجه عدم بازپرداخت توســط آنها بخشــی از مطالبات
که ضوابط و مقررات قرارداد خود با بانک رعایت کرده باشــند)
بانکــداری را ایجــاد میکند .از بین عوامل برون ســازمانی و
میداند .حال چنانچه مشتری به هر دلیلی از بازپرداخت تسهیالت
درون ســازمانی برخــی عوامل اثرگذاری بیشــتری در معوق
امتنــاع ورزید و با عنایت به اینکه بانک وکیل ســپرده گذاران
شدن مطالبات بانکها دارند .به عنوان مثال طی سنوات اخیر
است و باید حافظ منافع آنها باشد ،لذا مراتب از طریق قانونی
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با کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی مشتریان بدحساب معموالً صدور گواهی حساب و صدور حساب و در صورتی که مطالبات
تمایل به بازپرداخت تســهیالت ندارند و با این اقدام ســوابق به ســرفصل مطالبات معوق انتقال یابد تا  ۳ماه پس از تسویه
اعتباری خود را در بانــک مخدوش کردند .با این حال تدوین بدهــی عالوه بر مــوارد فوق ارائه هر گونه تســهیالت ،افتتاح
مکانیســم صحیح اعتبارسنجی مشــتریان در بانکها ضروری هر نوع حســاب بانکی ،پرداخت وجه چکهای حســابهای
و بانکهای اطالعاتی مشــتریان ،اخذ وثایق مناســب توسط متمرکز ،صدور ضمانتنامهها و گشایش اعتبار ،صدور هر گونه
بانکها ،تدوین مکانیسمهای نظارتی مؤثر بر مصرف تسهیالت چک بانکی ،ارائه دســته چک جدید برای حسابهای موجود
دریافتی مشــتری ،اصالح قوانین و مقــررات و اعمال جریمه صدور انواع حواله ،خرید هر گونه ســهام ،نرخ کارمزد خدمات
برای مشــتریان دو برابر نرخهای مصوب و ارائه دســته چک
سنگین برای تأخیر تأدیه تسهیالت ضروری به نظر میآید.
ً
جدید برای حسابهای جاری موجود این افراد صرفا به صورت
بخش  :4اعمال برخی محدودیتهای خاص اعتباری و دسته چکی خواهد بود که مخصوص مشتریان دارای مطالبات
معوق بــوده و نوع ،رنگ ،قطع ،اندازه و ســایر ویژگیهای آن
بانکی برای بدحسابها
توسط بانک مرکزی تعیین میگردد و در صورتی که بیش از ۳
اعمال برخی محدودیتهای خــاص اعتباری و بانکی برای ماه در ســرفصل مطالبات معوق باقی بماند و هنوز به سرفصل
مطالبات مشکوکالوصول انتقال نیافته باشد تا  ۳ماه
بدحســابها تشــکیل نهادهای خاص وصول مطالبات از قوۀ
پس از تســویه بدهی مجازاتها و محدودیتهای
محترم قضایی سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان
و سیستم بانکی شدیدتر شده و مشتریان بدهکار از دریافت
محاسبات ،نیروی انتظامی ثبتی
طالعات
د
ا
ن
ک
ی بانک
خدماتی چــون صدور ضمانتنامه و گشــایش
و ...از جمله عوامل هســتند که
ی عمل
بایست
به نحو
ت
ت
تسهیال
ل مطالبا
اعتبار در کلیه بانکها و ثبت هر گونه اموال اعم
در مجموع میتوانند به کاهش
هبندی
وصو
ه
ق
ا
ب
کوتــ
از منقول و غیرمنقول در دفاتر اســناد رسمی
مطالبــات معوق منجر شــوند و
که قابلیت ط ـهیالت
ـ
،
ت
ـب تس
لند مد
محروم میشــود .در صورتی که محاسبات به
همگامی واحدهای ذیصالح این
در قالـ
ـدت ،ب
ی
ـ
د
م
ا
ن
ن
ر اســ
سرفصل مطالبات مشــکوکالوصول انتقال
امر با بانکها برای رفع موانع وصول
مدت ،میا ت اعتبا
د
ش
ا
ب
با
داشته ب
یابد بایــد عالوه بر
مطالبات اجتناب ناپذیر است.
بدهکاران ه وجود
ت شد
تکنیکهای فوق
چون بســیاری از عوامل خارج از
پرداخ
تمامی حسابهای
حیطه اختیارات بانکها هستند ،پس
جاری و پسانداز
هم راســتا شــدن واحدهای ذیصالح
مشتریان در کلیه
ضــروری به نظر میرســد .همانطور که
بانکها مســدود
ذکر شــد اعمال برخی محدودیتهای اعتباری و بانکی برای
و بانکها نســبت
بدحســابها منجمله میتوان گفت در صورتی که مطالبات به
به برداشت بدهی
ســرفصل مطالبات سررسید گذشته انتقال یابد تا زمان تسویه
خــود از ایــن
بدهی از ارائۀ خدمات صدور انواع کارت بانکی ،عملیات بانکی با
حســابها اقدام
استفاده از کارت اعم از دریافت و پرداخت انتقال وجه و( ...بدون
و ارائه هــر گونه
مســدود شدن حسابها) استفاده از ســایر ابزارهای پرداخت
خدمــات بانکــی
الکترونیکی نظیــر اینترنت و ...خودداری گردد .در صورتی که
مطالبات بیش از  ۲ماه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته برای این مشــتریان تا  ۳ماه پس از تســویه در کلیه بانکها
باقی بماند و هنوز به ســرفصل مطالبــات معوق انتقال نیافته ممنوع بوده و بانکها میتوانند حســب مورد درخواست طلب
باشد تا یک ماه پس از تسویه بدهی عالوه بر موارد فوق قبول این دسته از مشتریان را از دادگاه ذیصالح بنمایند و بدهکارانی
ضمانتنامه برای سایر اشخاص ،افتتاح حساب جاری ،خرید و که برای بار دوم در ســر فصل مطالبــات معوق قرار بگیرند و
فــروش ارز و خرید و فروش چکهــای بانکی و رمزدار و عدم ظرف  ۳ماه نســبت به بازپرداخت خود اقدام نکند به مدت ۲
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داشــته باشیم تا
در جایــگاه خود
مصرف شــود .و
نظارت بر طرحها
را در قالــب یک
کمیته متشکل از
حقوقی و اعتباری،
بازرسی ،حراست
مؤثــر میداند تا
نظارت در مســیر
درســت هدایت
شــود و اعمــال
سلیقه اعتباری صرف تحت پوشش قرار ندهد.
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سال پس از تسویه
بدهــی از دریافت
تســهیالت جدید
از کلیــه بانکها و
مؤسسات اعتباری
محــروم شــوند و
لیست ســیاه این
دسته از مشتریان
توســط بانــک
مرکزی در اختیار
اداره ثبت اســناد
و امــاک و احوال
ابالغ در آن نهاد در شناســایی بدهکاران حقیقی و افراد تحت
تکفل آنها و همچنین شناســایی اموال بدهکاران حقوقی و
مشخصات مدیران و سهامداران عمده آنان را در اختیار بانکها
بخش  :۶نظارت
طلبکار قرار بدهند .بدیهی است اطالعات فوق
ا
ی
ج
محرمانه بــوده و صرفاً به منظور احقاق حق
ــاد ن
ه
ا
د
ه
ا
ی
بحث نظارت درون ســازمانی در این حوزه بسیار
بانک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
جدیــد
پ
ول
ـ
ـ
ی
و
م
مهم خواهد بود .اوالً نظارت در قالب یک شخص و یا
الی بـ
ـه منظ
و
ر
یک امور به خصوص به جهت سالمت کار و بهداشت
کاهش
ر
ی
س
ـ
ـک
اعت
اعتباری قرار نگیرد و میبایست به صورت کار گروهی
بخــش  :۵ممنوعالخــروج کردن
بــاری
ب
ان

ک
ه
ا
متشکل از کارشناسان خبره از مدیریتهای امور حقوقی
بدهکاران عمده
و بازرسی و اعتباری و حراست به جز فرد کارشناس طرح
یکی از ابزارها برای وصــول مطالبات معوق ممنوعالخروج را پیشنهاد مینمایم .تأکید میکنم (نمایندگانی از مدیریتهای
کردن به عنوان یک راهکار واحد میباشــد که ممکن است در امور فوقالذکر نه از مدیریت امور شــعب) و تدوین شرح وظایف
همه پروندهها جواب ندهد ولی در اکثر موارد میتواند راهکار آنهــا و حیطه اختیارات مربوطه ضمن برخــورداری از مزایای
ت حقوقی آنان تبیین
مناســب و عملی بوده و میتوان گفت از این شــیوه به عنوان خاص مسئولیتی و انگیزشی و مســئولی 
آخرین اهرم به آن متوســل شــد و روی هم رفته هر پرونده گردد .بــا توجه به حجم مطالبات معوق بانکها به حدود چهل
اعتبــاری و وصول مطالبات معوق آن شــرایط خاص خود را هــزار میلیارد تومان که یک رقم بســیار قابل توجه خواهد بود
دارد و به این ترتیب است که زمان خاصی برای انجام آنها به مستلزم یک طرح جامع و ضربتی بانکی دولتی و قضایی خواهد
منظور به نتیجه رسیدن تعیین شود .چون تولید کننده واقعی بود که از درون سازمان توسط گروههای نظارت و وصول مطالبات
هم به ســرمایه در گردش احتیاج دارد و باید به طرح توسعه انجام گیرد و در برون سازمانی توسط حمایتهای ویژه نهادهای
یاد شده به سرانجام برسد چون منابع بانکها که ماالً بیتالمال
آن کمک شود.
و در ایــن حال مطالبات معوق وجــود دارد که باید در یک محســوب میگردد که نباید در یــد عده خاصی حبس گردد و
زمانبندی مناسب به آن کمک گردد که تولید خود را انجام دهد نظر به اینکه به دســتور مقام معظم رهبری ســال جدید ،سال
و بهرهوری کارخانه را افزایش دهد تا تسهیالت دریافتی از بانک تولید ملی تکلیف گردیده است میبایست عزم جدی در وصول
را پرداخت نماید .اگر بانک را به عنوان تولید کننده که محصول مطالبات به عمل آمده تــا در طرحهای مولد مورد بهرهبرداری
آن اعتبارات اســت بدانیم باید نظارت بیشــتری به این بخش قرار گیرد تا کشور از این رکود اقتصادی رهایی یابد.
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مطالبات شعبه خارج و بدهی آنها توسط مدیریت مالی تسویه
بخش  :۷معضالت اصالح ماده  ۳4ثبت
میشــود و این درست مصداق این اســت که نه تنها وصولی
با این اوصاف ،در پایان جا دارد در خصوص اصالح ماده  ۳۴صــورت نگرفته بلکه متعاقباً منابع دیگــری از بانک در حبس
ثبت که آن را به عنوان فاجعه در سیستم بانکی عنوان نمودهاند قرار گرفته اســت و تملیک چنین امالکی عالوه بر موارد فوق
و بخشــنامههای صــادره در خصوص این مــورد را مختصری موجبات تحمیل هزینههای جانبی خواهد شد و بخشنامههای
صــادره در این خصوص به شــماره  ۴۳۳/5۳و  ۴۳۳/58ادارة
توضیح دهیم.
همانطــور که اطالع دارید ،قبل از اصالح این قانون توســط تشــکیالت و روشهای بانک به منظور فراهم آمدن شــرایط
مجلس شــورای اسالمی بانکها در تملیک امالک مورد رهنیه پرداخت مابهالتفاوت دارای ابهاماتی است که کام ً
ال جهت ارکان
(غیرمنقول) در صورت عــدم وجود خریدار در مزایده ثبتی به ذیربط علیالخصوص اداره مهندسی و امالک توجیه نگردیده
قیمــت مالالرهانه و تعیین خســارات آن به نــام بانک انتقال اســت .زیرا اینکه در بطن  8بخشــنامه  ۴۳۳متمم  58وظیفه
اجرایــی صورت میگرفــت ولی با تغییر ایــن قانون بانکها و مدیریت مهندسی در خصوص ارزنده بودن ملک مورد تملیک
ک ً
و همچنین قابلیت افراز و تفکیک و سهلالبیع بودن آن
ال بســتانکاران ســند اموال غیرمنقول در صورت مازاد ارزش
بسیار روشــن و مبرهن میباشد که به هیچ وجه با
ارزیابی ملک مورد رهن موظفند نسبت به
ز
ا
ـه پیش
توجه به مکاتبات صورت گرفته تاکنون مسئولیت
پرداخت مابه التفــاوت به صندوق ثبت
باتی کـ
ال
ا
ی
ط
رســید
م
این انجام وظیفه را نیز نپذیرفته است که جا دارد
اقدام نمایند که در این صورت چنانچه
اه از سر
م
ت
۱
۸
خ
دا
خ قطع پر
در خصوص مورد تصمیمگیری جدی اتخاذ گردد.
امالک مورد نظر ســهلالبیع نباشــد و
ز تاریــ
ته باشد
ا
آن گذش
قابلیت افراز و تفکیک را نداشــته باشد،
اقساط
ک
و
ک
ت مشــ
بخش  :۸پیشــنهادات نهایی جهت
پرداخــت مابهالتفــاوت در جهت تملک
را مطالبا
د
ـ
ـ
مینامن
تحصیل در وصول مطالبات
امالک موجبات حبس منابــع بانک را به
وصــول
ال
به منظور جلوگیری از اطاله کالم پیشنهادها
وجود خواهد آورد و این مســئله متأسفانه
به شرح ذیل تقدیم میگردد:
در مدیریتهای شعب شهرستانها و تهران
۱ـ ایجــاد نهادهــای جدید پولی و مالی بــه منظور کاهش
توجیــه کامــل نشــده و ارکان اعتباری صرف
تملیــک را از موفقیــت خود شــمرده زیرا اینکه از ســرفصل ریسک اعتباری بانکها.
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برای کاهش درصد ریســک اعتباری بانکها الزم است یکی از
صــادره از ســوی بانــک مرکزی و
اب
زا
ر
ه
ا
برای
بانکهــا طرفهای قرارداد خود را به خوبی بشناســند و وصـ
نظارت برحسن اجرای آن.
ـول مط
ال
ب
ـ
ـ
ا
ت
مع
بــا آگاهی اقدام بــه عقد قرارداد با آنهــا نمایند ،بدین
۱۳ـ کنترلهای الزم در خصوص
وق ممن
و

ع
ال
خ
ر
وج
ک
ر
د
منظور ایجاد مؤسسات جدید پولی و مالی نظیر مؤسسه
گشایش اعتبارات اســنادی به منظور
ن ب ه عن
وان یک
را
ه
ک
ا
ر
اعتبارسنجی ،رتبهبندی مؤسســات ،مؤسسه تضمین
پیشگیری از ایجاد بدهی.
واحد
میباشد
اعتبــار ،بانک جامع اطالعات اعتباری و شــرکتهای
14ـ اخــذ اطالعــات الزم جهــت
مشاورهای مالی و ســرمایهگذاری جهت پیشگیری از ایجاد
شناسایی و اعتبارسنجی مشتریان قبل از
مطالبات معوق ضروری است.
گشایش اعتبار به منظور اطمینان از وصول بدهی در سررسید.
۲ـ بایستی بانک اطالعات و سیستم وصول مطالبات به نحوی
 15ـ مطابقت کاالی مورد گشــایش با پروانــ ه به رهبرداری
عمل کند که قابلیت طبقهبندی تســهیالت در قالب تسهیالت (فعالیت) شرکت و اطمینان از مصرف و برگشت مبالغ.
کوتــاه مدت ،میان مــدت ،بلند مدت ،بدهــکاران بابت اعتبار
16ـ محدودیت گشایش اعتبارات اسنادی در بخش بازرگانی.
اسنادی پرداخت شــده و به تبع آن امکان شناسایی مطالبات
17ـ اخذ گواهیهای بازرس کاال.
معوق و سررســید گذشته واقعی و محاســبه ذخیره مطالبات
18ـ اخذ وثایق و تضمینهای الزم و کافی و شناسایی سایر
مشکوکالوصول وجود داشته باشد.
داراییهای مشتریان که از آنها سفته و قرارداد الزماالجرا اخذ
۳ـ جلوگیری از اســتفاده شــرکتهای اقماری از تسهیالت میشود .قبل از اعطای تســهیالت ضروری است .بدیهی است
چندین شعبه یک بانک و شعب مختلف بانکهای دیگر (بدون در مورد متقاضیان جدید گشــایش اعتبــار موارد فوق اهمیت
توجه به میزان بدهی و تعهدات شرکتهای وابسته به گروه نزد بیشتری دارد.
چندین شعبه یک یا چند بانک) و همچنین عدم امکان استفاده
19ـ تشــکیل دادگاه خاص جهت رســیدگی به پروندههای
از تســهیالت چند بانک توسط مشــتریانی که دارای بدهی و مطالبات معوق از یک رقم معین به باال.
تعهدات معوق قابل توجه نزد بانکهای مختلف هستند.
20ـ ایجاد محدودیت برای اســتمهال مصوبات اصل قانون
۴ـ ایجاد مکانیزم ثبت و نگهداری مطالبات سررسید گذشته اساسی.
و سرفصل شــدن مکانیزه مطالبات معوق و سررسید گذشته و
21ـ تسریع در پرداخت بدهی دولت یا انتقال بدهی به بانک
همچنین طراحی سیستمهای اخطار به مسئولین شعب و دوایر مرکزی.
مربوطه در صورت ایجاد مطالبات جدید.
22ـ واگذاری سهام شرکتهای دولتی به جای بدهی آنها
۵ـ پیگیری دقیق آمار مطالبات معوق از سوی ادارات پیگیری به بانک.
و وصول مطالبات بانکها به عنوان متولی امر و دسترسی سریع
به آمارهای به روز مطالبات نوع عقد و غیره.
منابع:
۹ـ توجه دقیق به صورتهای مالی مشــتریان هنگام اعطای
1.www.rajanews.com/detail.asp.
تسهیالت و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایه
2.www.iraneconomist.blogfa.com
و تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیالت صورت گیرد.
3.www.iraneconomics.net
۱۰ـ تقویت کادر کارشناســی بانکها یا اجازه اســتفاده از
4.www.ebtekarnews.com
خدمات مؤسسات مشاورهای مالی و سرمایهگذاری.
5.www.sepah713.blogfa.com
۱۱ـ نظــارت دقیق بر مصرف تســهیالت اعطایی در بخش
6.www.farsnews.com
اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابهجایی آن به دیگر بخشها.
7.www.sepah713.com
۱۲ـ اجرای دقیق آخرین بخشــنامهها و دســتورالعملهای
8.www.bankdarimajazi.mihanblog
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مصطفی سلطانی
فوق لیسانس حقوق

چکیده:
به توافق دو طرف در جهت ایجاد یک اثر حقوقی قرارداد
می گویند .با افزایش رو به رشد قراردادهای انعقاد یافته
در عرصه های مختلف زندگی ،قوانین و مقررات حقوقی
جهت هر چه محکم تر نمودن این قراردادها نیز گسترش
یافته است .نظام حقوقی با استفاده از قوانین در تالش
است تا از وارد شدن خسارت و ضرر به هر یک از طرفین
این قراردادها جلوگیری نمــوده و وظیفه نظام قضایی
نیز بر عهده گرفتن ضمانت اجرای این قوانین اســت.
کلیدواژه :قرارداد ،نظام حقوقی ،قانون مدنی ،ضامن.

«قرارداد» اصلی ترین و مهم ترین ابراز در شکل گیری و ایجاد
روابط تجاری و اقتصادی اســت و روابط تجاری نیز نقش مهم
و تأثیر گذاری بر رونق و شکوفایی اقتصادی یک جامعه دارد.
به همین جهت نیز نظام های حقوقی مختلف تالش کرده اند
تــا در چهارچوب حقــوق قراردادها ،ضمانت اجــرای مؤثر و
کارآمــدی برای تحقق تعهدات قراردادی وضع نمایند و از این
طریق ضریب امنیت در روابط قراردادی را افزایش دهند.
به عبــارت دیگر بنگاه ها و فعاالن اقتصادی با تعریف اهداف
و منافــع خود در قرارداد به خلق و ایجــاد ثروت در جامعه و
رونق اقتصاد کمک می کنند و نظام حقوقی نیز با به رســمیت
شناختن قرارداد و رابطه قراردادی تالش می کند بستر و فضای
امنی را جهت تحقق منافع و پیش بینی ها و محاسبات طرفین
قرارداد فراهم نماید.
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ی تعه دات
اجرا
ق راردا دی
ب زاره ای آن
وا
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سر آن ها صرفاً نمودار ساده مذکور مالک عمل و مورد حمایت
نظام حقوقی خواهد بود.
این ابزارهای مکمل عبارتند از:
 .1پیش بینی و درج خسارت مقطوع قراردادی (اعم از خسارت
تأخیر در انجام تعهد و خسارت عدم انجام تعهد)
 .2پیش بینی حق فسخ
 .3تعیین و پیش بینی وثیقه و مال الرهانه
 .4تعیین و پیش بینی ضامن (ضم ذمه)

20

در نظــام حقوقی ایــران نیز از همان بدو آغــاز حیات این
هدف مورد توجه قرار گرفته و قانونگذاران تالش کرده اند تا با
استفاده از پیشــینه فقهی و همچنین آموزه های مدرن دنیای
غــرب و نیازهای جامعه مدلی را طراحی و پایه گذاری کنند تا
روابط قراردادی بتواند به شــکل اطمینان بخشی نقش خود را
در رونق اقتصاد و تجارت ایفاء نماید.
بنابراین چنانچه قرارداد و مفاد آن به نحو اصولی و با رعایت
اصــول حقوقی و قانونی تنظیم گــردد ضریب امنیت و اجرای
آن ارتقا یافته و تعهدات و دیون احتمالی ناشــی از آن نیز در
صورت اختالف و یا تخلف متعهد به روش ســهل تر و سریعتر  .1خسارت قراردادی مقطوع
در مدل ســاده قراردادی عدم انجام تعهد توسط هر یک از
قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
به همین اساس قانون مدنی مدل نموداری زیر را طراحی و طرفین لزوماً منجر به ورود خســارت به طرف دیگر نمی شود
و در صورت ادعای ورود خســارت نیز مدعی ملزم است طبق
عرضه نموده است:
در صورت اجرای تعهد توسط عمومــات حقوقی و قانونی (مــاده  221و  226و  227قانون
طرفین قرارداد خاتمه می یابد مدنی) اوالً وجود خسارت را اثبات نماید( .منظور خسارتی است
و اهداف طرفین محقق می شود .که از نظر حقوقی موجود ،مشــروع و قابل مطالبه باشد ).ثانیاً
اثبات کند که عامل و منشاء خسارت ،نقض تعهد قراردادی یا
ایجاد تعهد
قرارداد
در صــورت تخلف هــر یک از عدم انجام تعهد است .ثالثاً رابطه سببیت حقوقی بین خسارت
طرفین در اجــرای تعهد خود ،و عدم انجام تعهد احراز و اثبات شود.
اما بر خالف مدل ســاده فوق ،طرفیــن می توانند با اختیار
طــرف دیگر می توانــد او را از
طریق مرجع صالح قانونی ملزم حاصلــه از ماده  230قانون مدنی خســارت مقطوعی را مورد
در توافق قــرار داده و در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی آن
به اجرای تعهد نماید
را محــرز و از طرف دیگــر مطالبه
صورت عدم اجرای حکم مرجع
نظــام حقوقی،
نمایند.
صالح توســط متخلف ذی نفع
حمایت مناسبی از
این خســارت مقطوع به دو حالت
می توانــد رأســاً تعهــد را به
روابط قراردادی به
قابل تعریف در قرارداد است:
انجام رســانده و هزینه آن را از
عمل آورده است.
 .1خســارت تأخیر در انجام تعهد
متخلف مطالبه و وصول نماید.
که در این حالت اصــل قرارداد و
این فرآیند حقوقی در بسیاری موارد منافع ذی نفع
تعهدات ناشــی از آن پا برجاست ،اما متخلف
را تأمیــن نمی نماید و ضروریســت در طراحی و
ت
و
ج
ه
ب
ه
ملزم است با یک مبدأ زمانی مشخص (مث ً
ال
تنظیم قرارداد راه کارهای پیشــگیرانه یا ضمانت
مــ
واد 684
ب
ه
ب
ع
د
ق
انــ
روزانــه یا ماهیانه) مبلغ مقطوعی را به طرف
اجرای مؤثرتری توســط طرفین پیش بینی شده
ون مدنی
ض
م
ان
ـ
ـ
مقابل پرداخته و این خســارت تا زمان انجام
و از این طریق منافع و اهداف مشروع قراردادی
ت در
اصل به
صو
ر
ت
ن
ق
ل
ذ
اصل تعهد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود.
به نحو مطلوب تأمین و تضمین گردد.
مه متعهد
به
ذ
م
ه
ض
ا
من
 .2خســارت عدم انجام تعهد که در این حالت
بــه همین جهت قانونگــذار در قانون مدنی
اســت.
طرف متخلف با دادن مبلغ مقطوع تحت عنوان
ابزارهای دیگــری را پیش بینی و طرح نموده
خســارت توافقی از انجام تعهد قراردادی معاف
تا طرفین قــرارداد در صورت تمایل آن ها را در تنظیم
قرارداد به کار برده و مورد توافق قرار دهند .بدیهی اســت در شده و قرارداد فسخ می گردد.
نکتــه مهم و اساســی در خصوص مــاده  230قانون مدنی
صــورت عدم قید این ابزارها در متن قــرارداد و عدم توافق بر
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 .3تعیین وثیقه و مال الرهانه
به منظور اجــرای تعهدات قراردادی طرفین می توانند مالی
را به عنوان وثیقه و رهــن تعیین کرده و از این طریق ضریب
و احتمــال اجرای تعهدات قــراردادی را افزایش دهند .قانون
مدنی در مواد  771به بعد در این خصوص عقد رهن را عرضه
نموده اســت .اما امروزه به دلیل محدودیت ها و تفســیرهایی
که از قوانین مختلف به ویژه قوانین ثبتی می شــود ،رهن مال
که یکی از مطمئن ترین وسایل جهت تضمین اجرای تعهدات
قراردادی بود تنزل یافته و مورد اســتقبال کمتری واقع شده
است .بنابراین انتخاب این ابزار در قراردادها بایستی با احتیاط
و لحاظ قوانین مختلف انجام پذیرد.

نظر گرفتن متغییرهای اصولی مفاد قرارداد را طراحی و تنظیم
نماینــد و از این طریق ضریب اجرای قرارداد و دســتیابی به
اهداف و منافع تعریف شــده را افزایش داده و در صورت عدم
امکان اجراء نیز زمینه الزم جهت وصول مطالبات و خســارات
قراردادی را فراهم آورند.
منابع:
 -1کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها،
تهران ،سال  ،1376چاپ پنجم
 -2شــهیدی ،مهدی ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،تهران،
سال  ،1390چاپ هشتم

فصلنامه تخصصی وصول مطالبات ،دوره دوم ،شماره سه

مقطوع و غیر قابل تغییر بودن خســارت توافقی اســت ،بدین  .4تعیین و پیش بینی ضامن
برخــاف بند قبل که یک مــال معین در کنار متعهد متفقاً
معنا که مرجع صالــح قانونی یا هر یک از طرفین نمی تواند با
ادعای اینکه مبلغ تعیین شده بسیار بیشتر یا کمتر از خسارت انجام تعهــد را حمایت می کردند ،طرفین قــرارداد می توانند
برای تعهدات قراردادی در کنار متعهد ضامنی تعیین نموده و
واقعی اســت ،یا با این ادعا
ضامن به همراه متعهد اصلی به نحو تضامن اجراء و ایفای تعهد
که اساســا خسارتی وجود
به منظو
ر
ا
ج
ـ
ـ
رای تعهدات را تضمین و حمایت نماید.
ندارد درخواســت تعدیل
قرارداد
ی
ط
ر
ف
ی
ن
بــا توجه به مــواد  684به بعد قانــون مدنی ضمانت در
آن را نماید.
مال
می توانند
ــی را ب
ه
ع
ن
ـ
ـ
اصــل به صورت نقل ذمه متعهد به ذمه ضامن اســت و ضم
و
وان وثیقه
رهــن ت
ع
ی
 .2حق فسخ
ی
ـ
ـ
ن
ذمــه ضامن به ذمه متعهد (که منافــع ذی نفع را بهتر تأمین
ا
ز
ا
ی
کــرده و
ـ
ـ
ن
بــا توجه بــه اصل
طریــق
می کند) نیازمند حکم قانون یا توافق قراردادی است.
احت
م
ضریب و
ـ
ـ
ا
ل
ا
حقوقــی «لــزوم
جــرای
قانونگذار در موارد اســتثنایی ضمانت تضامنی (ضم ذمه به
قـ
ـ
تعهدات
را
ر
دا
د
قراردادهــا» و مــاده
ی را افزای
ذمه) را پذیرفته است .مانند اسناد تجاری موضوع قانون تجارت
ش دهند
 219قانون مدنی هر
یا مسئولیت غاصب در مقابل مالک .اما در قانون تجارت (مواد
قرارداد پس از انعقاد غیرقابل
 402تا  )404مسئولیت تضامنی در قرارداد و به موجب توافق
فســخ است مگر به موجب آنچه که در قانون تعیین شده
نیز به رسمیت شناخته شده و یک یا چند ضامن می توانند در
است.
کنار متعهد اصلی مسئول پرداخت یک دین یا ایفای یک تعهد
در بســیاری موارد ،تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین گردند و در صورت عدم ایفای دین یا انجام تعهد شخص ذی نفع
ایفــاء یا اجرا نمی شــود و طرف دیگر هم بــه دالیل مختلف می توانــد به همه یا هر یک از ضامنین یا متعهد اصلی مراجعه
ضرورتی نمی بیند تا او را ملزم به ایفاء نماید .اما از سوی دیگر نموده و از طریق مرجع صالح قانون او را ملزم به انجام تعهد نماید.
تعهداتی دارد که صرفاً در صورت فســخ قرارداد می تواند آن ها
را به انجام نرساند.
نتیجه گیری:
بنابراین با توجه به اصل لزوم قراردادها امکان فســخ وجود
با توجه به مدل اولیه قانون و ابزارهای تکمیلی فوق ،به نظر
ندارد مگر اینکه ضمن قرارداد این حق تعریف و شــرط شــده می رسد قانونگذار و به طور کلی نظام حقوقی ،حمایت مناسبی
باشــد .قانون مدنی در مواد  232به بعد ایجاد چنین حقی را از روابــط قراردادی به عمل آورده و بســتر امن الزم را در این
ً
پیش بینی نموده اســت و طرفین صرفا زمانی می توانند از این زمینه فراهم نموده است.
حق استفاده کنند که آن را در قرارداد پیش بینی و مورد توافق
اما طرفین قرارداد بایســتی با علم به شــرایط و امکانات هر
قرار دهند.
یک از طرفین و همچنین وضعیت ناشی از انعقاد قرارداد و در
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چکیده:
مطالبات معوق ،بخش عمــده ای از منابع مالی بالقوۀ
بانک ها را تشکیل می دهد .منبع عظیم مالی که هنوز به
صورت بالفعــل در نیامده تا بانک بتواند از آن در چرخه
مالی و ســرمایه گذاری خود استفاده کند .این نوشتار با
بررســی این مطالبات در صدد است تا راه های مناسب
جهت جلوگیری از افزایش این روند را مورد توجه قرار
داده و روش های مناسب جهت وصول مطالبات را مورد
مطالعه قرار دهد.
کلیدواژه :مطالبات معوق ،وام بانکی ،نرخ سود.
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تحلیل و بررسی دالئل اصلی روند افزایشی مطالبات
معوق بانک ها
بر اساس بررســیهای انجام گرفته ،بيدقتي در بررسيهاي
نخستين طرحها قبل از اعطاي تسهيالت همانند محاسبۀ دقيق
حجم ســرمايهگذاري تا مرحله بهرهبرداري و تامين منابع آن،
ضعف يا فقدان نظارت موثر در اجراي صحيح طرحها و مصرف
تســهيالت مربوط ،و طوالنی شــدن روند راهاندازي طرحها از

جمله علل افزایش مطالبات معوق بانکهاست.
همچنين رعايت نکردن مقررات در تنظيم قراردادها از جمله
بيتوجهي در اخــذ تضمين كافي و وثایق اطمينانآور و معتبر
در قبال ارائه تســهيالت و پذيرش چك توســط برخي بانكها
ي براي اســتيفاي حقوق
بــه عنوان وثيقه كه پشــتوانۀ محكم 
بانك نيست ،احراز نشــدن اهليت فني و اعتباري و توان مالي
مشــتري در اجراي به موقع تعهــدات و بازپرداخت بدهيها و
يا ضامن های آنان و همچنين پرداخت تســهيالت به مشتريان
بد ســابقه بانكها ،از ديگر عملكردهاي سيستم بانكي در بروز
مشكالت است.
با توجه به نتایج حاصله در پژوهش های انجام گرفته؛ می توان
نتیجه گرفت که نوع تسهیالت بر افزایش مطالبات معوق مؤثر
بوده اســت .همچنین نوســانات اقتصادی و نرخ تورم بر میزان
مطالبات معوق تأثیرگذار بوده است و فقدان نظارت یکی دیگر
از عوامل مؤثر می باشد .با توجه به اهمیت نظارت در سه مرحلۀ
تخصیص منابع ،مصرف آن ،بازگشت منابع و سود مورد انتظار
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موضوع مطالبات معوق در کشور
ب ها و راه حل های برون رفت
مرتضی نجف
معاون مدیرعامل بانک ملت و مدیر ارشد بانکداری شرکتی

متغيرهای موثر در ايجاد مطالبات معوق در بانک ها

عامل اول :ضعف در فرآيندهاي كارشناسي اعطاي وام
ضعف کادر کارشناســی بانک ها در برآورد ظرفیت اعتباری
مشتریان
توجه نکردن به اهلیت اعتباری مشتریان
عــدم رعایــت مقررات
ــزم نظارت و توســط مجریــان اعطای
ایجــاد مکانی
ت موسسات تسهیالت
کنترل ســام
ضعف اطالعات و پایین
حسابرســی و حسابداری با
ـم نامه آن ها بودن سطح دانش برخی
عنایت به قسـ
وانین سازمان از تصمیم گیرنــدگان
در راستای ق
کل کشــور اعتباری
حسابرســی
ضعــف آموزشــی در
برخی از کارشناســان و
اعضای کمیته های اعتباری
ضعف و دقت ناکافی در انتصابات کادر اعتباری در بانک ها
اعطای تسهیالت به مشتریان بد حساب
عامل دوم :مداخالت سليقه اي در اعطاي اعتبارات

فصلنامه تخصصی وصول مطالبات ،دوره دوم ،شماره سه

که بررسی پرونده های معوق شده نشان می دهد در مواردی که
پرونده به درستی بررسی شده است ،آگاهانه به تصویب رسیده
و برابر ضوابط پرداخت گردیده و به طور دقیق نظارت شده باشد
چنان اندک است که به حساب نمی آید ،لذا به نظر می رسد که
مباشــرت مشتری در تخصیص منابع اعتباری در امور خارج از
موضوع قرارداد منعقده ،عدم تأثیر نوع تســهیالت بر مطالبات
معوق را موجب گردیده اســت .در اعطای تســهیالت همیشه
نظــارت بر اجــرای طرح ها و اخذ اطالعــات صحیح از قابلیت
اجرای طرح و ملزم نمودن
مجریان طرح ها در هنگام
ضرور
ت
ش
ف
ا
تسهیالت به تکمیل و ارائۀ
فوی
نمو
کنواخت
د
ن
ق
و
ان
فرم های اطالعاتی شامل
یــن
سر
در جهت
ع
ت
ب
خ
پیشرفت مراحل اجرایی
شیدن ب
ه فرآیند
رســی
د
گ
ی
ب
ه
و همــکاری الزم برای
پر
ونده های
قضای
ی
م
ط
ال
ب
ــا
بازدید کارشناســان از
ت بانک ها
چگونگــی پیشــرفت
طــرح از بــروز هرگونه
انحــراف جلوگیــری نموده و حقــوق بانک
حفظ خواهد گردید .در مورد نوســانات اقتصادی و نرخ تورم
نتیجه گیری شده اســت که اگر میزان مابه التفاوت نرخ تورم
و ســود بانکی قابل توجه باشــد ،همان طور که در سال های
اخیر همواره چنین بوده است ،بدهکاران (گیرندگان تسهیالت
بانکی) بابت این موضوع از میزان یارانه ای برخوردار می شــوند
که قابل اهمیت باشد .بنابراین تسهیالتی که با نرخ سود کمتر
(حداقل) توســط بانک پرداخت شده اســت .در نتیجه میزان
یارانه آن بیشــتر بوده و بازپرداخت آن بیشتر به تعویق افتاده
اســت .بی شک مســئله تعیین نرخ ســود بانکی و تأثیر آن بر
اقتصاد کشور یکی از چالش های اساسی پیش روی برنامه ریزان

اقتصادی و مسئوالن سیستم بانکی می باشد.
به نظر نمی رســد نرخ ســود کمتر از نرخ تورم عامل افزایش
مطالبــات معوق باشــد ،بلکه عــدم تخصیص بهینــه منابع و
ســرمایه گذاری در طرح های مولد ،بهره وری پایین نیروی کار
می توانــد عدم بازپرداخت اصل و ســود تســهیالت اعطایی را
موجب گردد .به طور کلی کار بانک ،فروش خدمات بانکی است
و هنر بانکداری این اســت که سرعت جریان پول در جامعه را
افزایش دهد و توزیع منابع باید به گونه ای باشــد که در جهت
رونق صنعت و تولید در جامعه ،گام بردارد.
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اعطای تسهیالت خارج از ضوابط توسط برخی از کارکنان با
سوابق خدمت باال در سنوات آخر خدمت
راهنمایی پــاره ای از کارشناســان و کارکنــان بانک ها به
مشتریان در جهت فرار از ایفای به موقع تعهدات
مداخله پــاره ای از مدیران در امور بانکــی مبنی بر اعطای
تسهیالت بی رویه
دخالت گروه های ذی نفوذ در اخذ تسهیالت بانکی غیرمنطقی
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عامل سوم :تأثيرپذيري نظام بانكي از تحوالت سياسي
و اقتصادي كشور
تأثیــر جریانات اقتصادی حاکم بر دنیا بــر بانکداری داخل
کشور
تأثیر جریانات سیاسی حاکم بر دنیا بر بانکداری داخل کشور
بی ثباتی در وضعیت بازار
فــروش کاال و قیمت
ا
ی
ج
مواد اولیه وارداتی
ــاد س
یســتم
م
ک
ان
ی
ز
ه بر
اســاس
م
عامل چهــارم:
ســتندا
ت واقعی
ا
ط
ال
تفاوت در ميزان
عات م
شــتری
د
ر
ا
نرخ تســهيالت
عطای ت
سهیالت
اعطايــي بــه
مشتريان
اختــاف نرخ ســود
تسهیالت و نرخ تورم در
جامعه
اختــاف نرخ ســود
تسهیالت و نرخ بهره در
خارج از شبکه بانکی
تفــاوت نرخ ســود
تسهیالت در بانک های
دولتی و نرخ ســپرده ها
در بانک های خصوصی
عامل پنجم :ضعف در فرآيند مكانيزه اعطاي تسهيالت
به مشتريان
فقدان یک نرم افزار جامع بین بانک ها در خصوص وضعیت و
سوابق اعتباری مشتریان
فقدان حسابرســي و صورت های مالی صحیح و شــفاف از

عملکرد مالی مشتریان
مکانیزه نبودن اعطای تسهیالت و اخذ تسهیالت از بانک های
مختلف کشور توسط مشتری
عامل ششــم :ضعف در فرآيندهاي نظارتي و كنترلي
حاكم بر وصول مطالبات
عدم نظارت کافي از ســوي بانک ها در درست مصرف کردن
تسهيالت توسط مشتريان
عدم پیگیری به موقع و مســتمر پرسنل و کارکنان مرتبط
بانک ها در وصول مطالبات
فقــدان نهاد نظارتی قوی در زمینه پیگیری وصول مطالبات
معوق
عدم ایفای به موقع تعهدات کارفرمایان و مشتریان بانک ها
ضعف ساختاری و محدود نمودن اختیارات نهادهای نظارتی
داخلی بانک مانند واحد بازرسی
فقدان مقررات مرتبط با جرایم تأخیر در نرخ سود تسهیالت
عامل هفتم :ضعف امور قضايي در فرآيند وصول مطالبات
بانكي

زمان بــر بودن دعاوي پرونده هــاي حقوقي مرتبط با وصول
مطالبات در محاکم قضايي
پیچیدگی نظام پیگیری قضایی جهت وصول مطالبات
رقابت کاذب و ناســالم بين بانک هاي کشور و بهره برداری
بدهکاران از این چالش
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فصلنامه تخصصی وصول مطالبات ،دوره دوم ،شماره سه

عامل هشــتم :ضعف در فرآيند اخذ وثايق و استفاده اعطاي تسهيالت به شــركت ها و مشتريان ،ضعف و نقصان در
فرآيند و روند پيگيري وصول مطالبات معوق به صورت مكانيزه،
درست از آن ها
عدم اخذ وثيقه ها و تضمين هاي کافي در اعطاي انواع اعتبار نرخ تســهيالت باالي اعتبارات و يا به عبارتي شكاف بين نرخ
اخذ تســهیالت کوتاه مدت و بــه کارگیری آن در طرح های تســهيالت دولتي و خصوصي و نهايتــاً تأثيرپذيري از عوامل
اقتصادي و سياســي حاكم بر نظــام بانكي در جهان معاصر؛ از
میان مدت و بلندمدت توسط مشتریان
تصویب قوانین دایر بر اخذ وثیقه های بانکی مغایر با تصمیم جمله داليل و عوامل موثر بر ايجاد ،رشــد و توســعه مطالبات
معوق مي باشند كه در حال حاضر با توجه به ايجاد و گسترش
کارشناسی
فعاليت هاي صنعتي در قالب شــركت هاي زودبازده و اصرار
موقــع
عــدم پاســخگویی بــه
ِ
عدم بــه
ک
ا
ر
گ
ی
ر
ی
دولت مبني بر اعطــاي وام هاي كالن و بلندمدت به آن ها
تصمیم گیرنــدگان و کارشناســان
کارکنان
س
ا
ل
ه
ای
(كه بعض ٌا يا ورشكســته شده و يا در صورت بازدهي مفيد تا
اعتبــاری در زمــان معوق شــدن
آخــر
خ
د
م
ت
در
مدت ها قادر به بازپرداخت وام دريافتي نيســتند) اين گونه
تسهیالت
ام
ــور اج
را
ی
ـ
ـ
ی
مطالبات معوق بسيار زياد شده اند.
ا
عطای ت
س
ه
ی
ال
ت
از ديگر ســو نتايــج پژوهش ها ،نيز حاكي از آن اســت
جمع بنــدي ،نتيجه گيري و
عواملي مانند عدم نظارت دقيق و كارشناسي بانك ها در هنگام
پيشنهادها:
اعطاي تســهيالت و عدم پيگيري دقيق و با برنامه
در مجموع ،افزايش ميزان و سهم مطالبات
جهت وصول مطالبات معوق از داليل ايجاد
معوق بيان گر ضعف سيســتم ارزيابي اعتباري اف
زايش مي
زا
ن
و
س
ــهم و توسعه مطالبات معوق در بانك ها هستند؛
و فقدان يك نظام نظارتي مؤثر اســت .تحت م
طالبات م
ع
ـ
ـ
و
ق
بيانگر كه اين نتايــج به طور كامل با نتايج پژوهش
چنين شــرايطي ،بانكها ســپردههاي افراد
ضعف سي
س
ـ
ـ
ت
م
ً
ارزيابي حاضر مطابقت و برابري نموده و هم پوشــاني
ناتــوان در امر ســرمايهگذاري را كه غالبا از اعتبــار
ي
و
ف
ق
دان يك شگرفي دارد.
طبقات متوســط جامعه ميباشــند ،با يك نظا
م نظارتي
م
ؤ
ث
ر
ا
بــازده منفي در اختيار افــراد و بنگاههايي
ست.
روش های پیشــنهادی جهت کاهش یا
قرار ميدهند كه در كمين دستيابي به اين
پیشگیری از ایجاد و توسعه مطالبات معوق:
منابع ارزان قيمت هســتند .اما عدم وصول اين
در مجمــوع بــه منظور عملی
اعتبارات مزيد بر علت شده و به كمبود منابع مالي براي بانكها
کــردن نتایــج و يافته هــاي
دامن ميزند .ادامه اين وضعيت ،نابســاماني بازار پولي را شدت
لزوم
ا
ی
ج
ا
د
ن
رم افزاری بدست آمده از مطالعه حاضر و
بخشــيده و در نهايت ،ســبب كاهش منابع پولي و سرمايهاي
جام
ع
و
ب
ه
ر
وز از سوابق در جهت كاهش و يا جلوگيري
در بخشهاي مولد اقتصادي خواهد شــد .از نگاه مديران بانكي
اعتباری
م
ش
ـ
ـتریان از ايجــاد و توســعۀ مطالبات
كشــورهاي توســع ه يافته ،افزايش بيش از پنج درصد نسبت
شــبکه
ب
ان
ک
ی
کشور معوق ،پیشنهادهای ذیل از قالب
مطالبات معوق به كل تسهيالت اعطايي ،يك كشور را با بحران
نتايج و يافته هــاي تحقيق ،ارائه
اقتصادي مواجه ميسازد .بنابراين با توجه به نسبت متوسط 20
میگردد:
درصدي مطالبات معوق از كل تســهيالت اعطايي كه به دليل
 -1بــا توجه به آزمون تحلیل عاملــي ،مولفه ها و عواملی با
دولتــي بودن بخش اعظم نظام بانكي ،تأثيرات منفي آن پنهان
مانده اســت ،از بحران زير خاكستر حكايت دارد .بنابراين ،وقت عناوین مختلف نامگذاری شــده اند که از آن جمله می توان به
عامل اول با عنوان ضعف در فرآیندهای کارشناسی اعطای وام
چارهانديشي براي اين معضل بزرگ نظام بانكي است.
بــا توجه به حساســيت موضوع مطالبــات معوق در دهۀ اشاره نمود .با توجه به اینکه عامل فوق الذکر به عنوان مهم ترین
حاضر در كشــور و نيز نتايجي كه از بررسي و مطالعه پيرامون عامل از نظر وزن عاملی در زمینه عوامل موثر بر مطالبات معوق
موضوع مورد بحث بدان دست يافتيم؛ چنين استنباط مي شود در بانک ملت محسوب می گردد؛ پیشنهادهای ذیل قابل توجه
كه مواردي مانند فقدان نظارت و كار كارشناسي دقيق در زمان است:
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 آمــوزش کارکنــان به ویــژه نیروهای مرتبــط با اعطای نرخ تورم در جامعه؛ اخذ درآمد بانک ها و موسســات پولی از کارمزدهای ارائهتسهیالت؛
خدمات بانکی به جای درآمدهای حاصل از تفاوت نرخ تسهیالت
 برگــزاری کالس هــا و کارگاه های خبــره پروری درو سپرده ها؛
راســتای افزایــش تخصــص کارشناســان و مدیران
 -5ضعــف در فرآینــد
کمیته های اعتباری؛
با تو
جه به نسب
ت
م
ت
و
س
م
ط0
مکانیزه اعطای تسهیالت
 لحاظ نمــودن ســوابق آموزشــی و کاری در 2درصدي
طالبات مع
و
ق
ا
ز
ك
ل تس
اع
به مشــتریان ،بــه عنوان
انتصابات کادر اعتباری بانک ها؛
ــهيالت
طايي كه ب
ـ
ـ
ه
دل
ي
ب
ل دول
عامل پنجمی است که در
 رتبه بندی مشتریان اعتباری با توجه به اهلیتخش اعظ
تي بودن
م
ن
ظ
ا
م
ب
ان
ك
ي،
نتیجۀ انجام آزمون تحلیل
و سوابق اعتباری آن ها؛
منفي
تأثيرات
آن پنها
ن
م
ان
د
ه
ا
عامل ،آشکار شــده است و
 -2عامــل و مولفه بعدی که با توجه به آزمون
بحرا
ســت ،از
ن زير خ
ا
ك
س
ت
ر
حكا
بناب
در همین راستا پیشنهادهای
تحلیل عامل ،به عنــوان عامل دوم از اهمیت و
يت دارد.
راين ،وق
ت
چ
ا
ر

ه
اندي
اي
ذیل؛ مطرح و قابل بحث است:
جایگاه خاصی در زمینه عوامل موثر بر مطالبات
شي براي
ن معضل ب
ز
ر
گ
ن
ظ
ا
م
ب
ان
 ایجاد نرم افزاری جامع و بهمعوق برخوردار اســت؛ مداخالت سلیقه ای در
كي است
روز از سوابق اعتباری مشتریان
اعطای اعتبارات نام گرفته است .در همین راستا
شبکه بانکی کشور؛
پیشــنهادهای ذیل ارائه
 ایجــاد مکانیزم نظارت و کنترل ســامت موسســاتمی گردد:
بانک باید بتوانــد بازیافت
اعتبــار را در زمــان ادامه حسابرسی و حسابداری با عنایت به قسم نامه آن ها در راستای
 عدم بــه کارگیریفعالیــت و از محــل درآمد قوانین سازمان حسابرسی کل کشور؛
کارکنان ســال های آخر
 -6در نتیجۀ آزمون تحلیل عامل ،مولفه ششمی با عنوان
خدمــت در امور اجرایی
جاری و فروش عادی اعتبار
گیرنده تأمین نماید نه از محل ضعف در فرآیندهای نظارتی و کنترلی حاکم بر وصول مطالبات
اعطــای تســهیالت و
به وجود آمده است که ایجاد فرآیندهای نظارتی الکترونیکی
استفاده بیشتر از آن ها در
تصرف و فروش اموال مشتری
و انهدام وســایل فعالیت او خارج از حدود اختیــارات کادر کمیته های اعتباری بانک ها
سیاست گذاری تسهیالت
و تأثیرگذاری قوانین حاکم بــر مطالبات معوق بر
اعتباری؛
حــدود تصمیم گیری های اعتباری؛
 ایجاد سیستم مکانیزهنو
س
ا
ن
ا
بــه عنــوان راه حل پیشــنهاد
بر اساس مســتندات واقعی مشــتری در اعطای تسهیالت به
تا
نرخ تو قتصا
د
ی
میگردد.
منظور جلوگیری از دخالت گروه های ذی نفوذ؛
و
رم
مطالبــ بر م
ی
ز
ا
ن
ا
 -7عامل هفتمی که از آزمون
 -3تأثیرپذیری نظام بانکی از تحوالت سیاسی و اقتصادی کشور،
تأثیرگذا ت معـ
ـ
و
ق
ر
تحلیل عاملی انجام گرفته ،آشکار
عامل و مولفه بعدی اســت که با توجه به آزمون تحلیل عامل،
بوده
ا
س
ت
شده اســت؛ ضعف امور قضایی در
به عنوان عامل سوم از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.
فرآینــد وصول مطالبــات بانکی نام
به منظور کاهش این تأثیرپذیری؛ پیشنهاد میگردد تا طرحهای
ِ
گرفته است .در همین راستا ،شفاف و
دریافت تسهیالت ،با توجه به بازار فروش کاال و
ارائه شده جهت
خدمات مطرح در سطح تجارت جهانی؛ مورد بررسی قرار گیرد .یکنواخت نمودن قوانین در جهت ســرعت بخشیدن به فرآیند
 -4بــه منظور از بین بردن یــا کاهش عامل چهارم منتج از رسیدگی به پرونده های قضایی؛ پیشنهاد شده است.
 -8ضعف در فرآیند اخذ وثائق و اســتفاده به موقع از آن ها؛
آزمون تحلیل عامل با عنوان تفاوت در میزان نرخ تســهیالت
عامل هشتم آزمون تحلیل عاملی است .که به منظور رفع معضل
اعطایی به مشتریان ،نکاتی چند قابل توجه و عنایت است:
 یکسان سازی (برابر نمودن) میزان نرخ تسهیالت در تمامی فوق الذکر پیشــنهاد می گردد که اختیارات بانک ها در اخذ نوعشــبکه های پولی (بانکی) کشور و متناسب نمودن آن با میزان و میزان وثایق مربوطه در زمان اعطای تسهیالت؛ افزایش یابد.
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رویکرد صنعت خرید دیون در کشورهای دیگر

وظایف خریداران بدهــی و نحوۀ انجام آن
این خریداران شــرکت های خصوصی و دولتی
هســتند که اوراق بهادار قابل وصــول اجرایی و
غیراجرایی وام دهندگان را که شــامل بانک ها و
دیگر موسسات مالی می باشند ،خریداری می کنند.
تمام این شرکت ها وصول کنندۀ بدهی نمی باشند.
در حالــی که برخی شــرکت ها در این صنعت،
نمایندگانــی برای وصول مطالبات هســتند و یا
دپارتمان های وصول درون ســازمانی دارند ،دیگر
شــرکت ها ،نمایندگی های وصول شــخص ثالث
را به منظور کار با مشــتریان استخدام می کنند.

فصلنامه تخصصی وصول مطالبات ،دوره دوم ،شماره سه

چكيده
صنعــت خريد بدهي و وصول مطالبــات ،در دنياي امروز
به شــدت در حال گسترش اســت .اين صنعت به بانكها و
شــركتهاي بزرگ خصوصي و دولتي اين امكان را ميدهد
تا با اســتفاده از مهارتهاي تخصصي مختص به اين صنعت
مطالبات خود را كه ســهم بزرگي از درآمد اين شركتها را
شــامل ميشــود مجددا ً به چرخه نظام مالي و پولي خود
بازگردانند .اين مقاله به توضیح این صنعت ،فواید اقتصادی که
به بانک ها و مشتریان برگردانده می شود ،چهارچوب مقررات
موجود و تأثیر آن ها بر روی این صنعت و مشتریان می پردازد.
كليدواژه:وصولمطالبات،خريدبدهي،آییننامۀوصولمطالبات.

مترجم :مینا شمسا
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صدها شرکت در این صنعت هزاران مودی مالیاتی را استخدام می دهند و به ارزش سهام داران بهبود می بخشند و سرمایه ای
می کننــد .در حالی کــه اکثر این شــرکت ها ،تجارتخانه های را ایجاد می کنند که در جهت حمایت از وام دهی بیشتر مورد
کوچکی هســتند و کمتر از  50کارمند دارند ،شــمار کمی از استفاده قرار می گیرد .وقتی خریداران فعالیت خود را در جهت
این خریداران که آشــکارا به داد و ســتد می پردازند ،هزاران جمع آوری بدهی پرداخت نشــده آغاز می کنند ،یکی از اولین
قدم هــا در این فرآیند انجام کنتــرل پیش از وصول به منظور
کارمند دارند.
برخــی از این خریــداران در مورد برخــی از بدهی ها مثل کاهش خطاها و بهبود میزان نشانی دقیق مشتری می باشد.
آیین نامــۀ وصــول عادالنــه مطالبــات (The Debt
بدهی های قابل وصول مربوط به کارت های اعتباری یا وام های
خودرو ،پزشــکی و بدهی های مربوط به مصارف خانگی(آب )Collection Practices Act ،و قوانین و مقررات مشــابه،
برق ،گاز )...فعالیت دارند ،در حالی که دیگر خریداران با تمام محدودیت های آشــکاری را برای این افراد در نظر می گیرند.
نامه ها و تماس های تلفنی محبوب ترین و ســودمندترین ابزار
ایــن گروه ها کار می کننــد .در حقیقت،
ا
برای این کار می باشــند .این مجموعه بــه صنعت مدیریت
تقریبــأ  2/4تریلیون بدهــی غیررهنی
کثر مرد
م بدهی
مشتریان در زمان تعیین شده به صورت ک
وصول حساب ها معروف است و ساالنه حدود  4بیلیون تماس
ارت اعت
باری را
برقرار می کند .زمانی که نامه ها و تماس های تلفنی در جهت
معوق می باشد .در حالی که اکثر مردم با وصو
مرتب ل بدهی
حل این موضوع موفق نباشند پیگیری از طریق دادخواهی در
بدهــی کارت اعتبــاری را بــا وصول
طم
ی سازند
دادگاه گزینۀ دیگری به حساب می آید.
بدهی مرتبط می سازند ،این اعتبار در
این موضوعات در چهارچوب محدودی
حال گردش تنها چیزی حدود  36درصد از
ول نشــده به
ص
و
بدهی های
برای جمع آوری مطالبات مشتریانی که
کل بدهی را پوشش می دهد.
از به یک گزارش
افرادی که نی
توان پرداخــت را دارند اما از پرداخت
اعتبارات غیرگردشــی مثل وام های خودرو،
فاف به منظور
اعتباری شــ
آن سر باز زده اند استفاده می شوند.
وام دانشــجویی ،بدهی های مربوط به مصارف
ت شغلی ،ارتقاء
برقراری امنی
خانگی (آب ،بــرق ،گاز )...و دیگــر انواع وام ها
ــازی امنیتی
س
ف
و یا شفا
رویکرد وصول
مابقی بازار کسب کار وصول مطالبات را پوشش
ه می رســاند
دم
دارنــد ص
موضوع دیگر شــمار شکایت هایی
می دهد .این خریــداران نقش حیاتی ای در این
ا ســت که برخــی گروه هــا از این
امر ایفا می کنند .برای نمونه ،وام دهندگان اصلی
خریداران با مدارکی که نشــان دهندۀ
_ بانک ها یا شــرکت های مالی اعتباری_ خود در
جهت جمع آوری وام ها تالش می کننــد و معموالً نمایندگان وجود مشکالت سیســتماتیک در این صنعت می باشد دارند.
خصوصی برای این امر به کار می گیرند .برخی از این بدهی ها این تعداد شکایت ها نیز باید مورد بررسی قرارگیرند .خریداران
در تالش اول و دوم وصول می شــوند؛ چــرا که اکثر مردم در نقش ناچیزی در مجموع بازار اعتبار مشتری ایفا می کنند.
حقیقت این اســت که 95 :درصد بدهی کل مشــتریان به
بازپرداخت وام خود احساس مسئولیت می کنند.
در صورتــی کــه یک بدهــی به بیش از  180روز رســیده موقع پرداخت می شــود .به گفته شــرکت ایســاک فر (Fair
و تــاش بســیاری در جهت وصول آن صورت گرفته باشــد )Issac Corp ،کمتر از نیمی از تمام مشــتریان حدود 30روز
احتمــال وصول آن کاهش می یابد و در حقیقت قانون در این و یا کمی بیشــتر در بازپرداخت تأخیر داشــته اند .تنها  3نفر
شرایط بانک ها را ملزم به دادن فرجه به بدهکار های بدحساب از میان 10نفر 60روز و یا کمی بیشــتر بازپرداخت خود را به
می کند .برخالف باور ،این بدهی ها هنوز به عنوان یک دارایی تعویق انداخته اند 77 .درصد مشــتریان به هیچ عنوان حسابی
با ارزش به حســاب می آیند .وام دهندگانــی که واقف بر این نداشته اند که بیش از 90روز به تعویق افتاده باشد.
ارزش هســتند ،به استراتژی های وصول سنتی ادامه می دهند و کمتر از20درصد از آن ها وام و حســابی داشته اند که توسط
و یــا اینکــه اوراق بهادار را می فروشــند .با ایجــاد بازاری به وام دهندگان بدلیل قصور در پرداخت جلوی حسابشان بسته
منظور وصــول این نوع بدهی ها خریــداران بدهی ،پول را به شده است.
در نتیجه درصد کمی از وام ها وارد این بخش می شــوند .و
وام دهنــدگان اصلی برمی گرداننــد ،ضررهای آن ها را کاهش
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وصول مطالبات ،حمایت از مشتری است
در حالی که درصد مشــتریانی که موفــق به بازپرداخت به
موقع بدهی های خود نمی شوند ،ناچیز است و میزان بدهی ها
بســیار کم می باشــد ولی روی هم رفته رقــم قابل توجهی به
حســاب می آید که این رقم بسیار شــگفت انگیز است .طبق
گفتۀ فــدرال رزرو ،تا پایان ســال ،2010بدهی های در حال
گــردش آمریکایی ها -تمام کارت هــای اعتباری همه منظوره
و کارت های اعتباری خصوصــی تا  800بیلیون دالر افزایش
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از تمام تماس هایی که ســاالنه توسط جمع کنندگان شخص
ثالث صــورت می گیرد تنهــا  0/002درصد از مشــتریان به
کمیسیون تجارت فدرال شکایت می کنند؛ که احتمال افزایش
این آمار وجود دارد .کمیســیون تجارت فدرال در مورد تعداد
شکایات معتبر و نیز مرجع شکایت کنندگان -جمع کنندگان
و یا صادرکننــدگان اصلی -آماری ارائه نمی کند .اداره تجارت
بهتر( )The Better Business Bureauنیز این شکایات را
می پذیرد .از  14966شــکایت دریافت شده 84 ،درصد توسط
این شرکت ها حل شده اند که این امر باالی  75درصد از میزان
حل این مشــکل برای تمام صنعت ها می باشــد .در حقیقت
صنعت وصول بدهی از زمــره صنعت ها با باالترین میزان حل
این معضل به حساب می آید.
این شرکت ها می دانند که تماس با مشتریان برای پرداخت
حســاب های معوق ،کاری
دشــوار می باشــد و اکثــر
ی نقش
مشــتر یا ن
ن بدهــ
ریــدارا
یســتم
تر جیــح خ
ی در س
رانــی ا
ی بازی
بح
می د هنــد
آمریکای
تبــاری
الیت های
اع
چنیــن
ــه فع
کنند ک
ســیار
می
فدرال ب
تما س ها یــی
انس های
انیزهای
ژ
آ
ده و مک
دریافت نکنند.
یز بــو
تر شوند.
چ
ا
ن
باید قوی
هر چند که این
رایی ملی
اج
حقیقتی تأســف
بار می باشــد ولی
از آنجایــی کــه تمام
مشــتریان حساب های خود
را وصول نمی کنند در نتیجه
خدمات صنعت وصول مورد
نیاز می باشد.

می یابند .در این حال بانک هــای تجاری  7/7درصد یا حدود
 62بیلیون دالر از زیان های کارت های اعتباریشــان را حذف
می کنند .در اغلب موارد طلبکاران با تغییر اســتانداردهای وام
دهی خود که در آن بدســت آوردن اعتبار ســخت تر از قبل
می شود ،پاسخگوی زیان ها می باشند.
طبق گــزارش ســازمان های خبری بی شــماری از جمله:
رویترز -نیویورک تایمز -فایننشال تایمز و مارکت واچ بانک ها
در حــال تغییر رویــه خود به منظور کاهــش مواجهه خود با
زیان هستند .به گفته ،Curt Beaudouinتحلیل گر خدمات
ســرمایه گذاری در  ،Moodyبه فایننشــال تایمز :ما در حال
بازگشــت به رویۀ قدیم وام دهی به صورت فراهم کردن اعتبار
تنها برای افرادی که توانایی بازپرداخت آن را دارند ،هســتیم.
اعتبار یک ایدۀ ساده اســت که بخشی از کالبد ملی مان شده

اســت که از وام های خرید خانه گرفته تــا اعتبارات در حال
گــردش که خریدهای کوچک را ممکن می ســازد .در اقتصاد
امروز به طور ناباورانه ای ،خریــد و فروش ،اداره ،گردش بدون
دسترســی به حداقل برخی از شــکل های اعتبار بسیار سخت
می باشــد .برای مثــال ،کارت های اعتبــاری متناوباً به عنوان
تضمین ،به هنگام کرایه یک ماشــین یا حتی یک فیلم مورد
اســتفاده قرار می گیرنــد .هتل ها برای اطمینــان از پرداخت
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صــورت حســاب های میهمانان از آن ها کارت هــای اعتباری غیرمالی داخلی آمریکا و  7/9درصد از سود این شرکت ها برابر
دریافــت می کنند .خریدهای زیاد بــدون کارت های اعتباری بوده است.
بدهی مشتریان یک دارایی ملموس و با ارزش اقتصادی واقعی
کاری دشــوار اســت .این اعتبارات خرید اقــام گران قیمت
مثل یخچال ،اتومبیل ...را در بلندمدت برای مشــتریان میسر است که منجر به سود آشکار طلبکارانی که آن را می فروشند
می ســازد .صنعت وصول مطالبات حامی مشــتریان است چرا می شــود .طلبکاران قادر به تقسیم این ارزش در مدل تجاری
که از توانایی مردم مسئول برای گرفتن اعتباری که به منظور شان می باشــند و می دانند که می توانند درصدی از دارایی از
حفظ و بهبود کیفیت زندگی یشان نیاز دارند ،حمایت می کند .دســت رفته شــان را جمع آوری کنند .این طلبکاران قادر به
حفظ هزینۀ اعتباری کمتر برای تمام مشــتریان و
عــاوه بر این مشــتریان از قیمت های پایین تــر و توانایی
ی ایجاد اعتبار قابل دســترس تر برای مشتریان کم
خریــد بیشــتر بهره مند می شــوند .اگر
استانداردها
F
این تجارت ها قادر به جبران خســارات DCPA
ته درآمدتر می باشند.
را در نظرگرف
ناشــی از بدهی های بدحساب ها نباشد ،قانونی ای
ها وجود حمایت های مشتری و مقررات جاری
ن استاندارد
مشــتریان بــا قیمت هــای بــاال مواجه که تحت ای
مجموع صنعت مدیریتی وصول حساب ها که
و جمــع
خریــداران
ند شــامل خریداران بدهی است در سطوح ملی و
می شــوند .در ســال  ،2008ای سی ای
دهی می توان
ب
ن
کنندگا
ند فدرال تعیین شده است.
اینترنشــنال ()ACA International
را اجــرا کن
ن
کارشــا
تحــت قوانیــن جــاری ادارۀ حمایت مالی
–گــروه تجاری مجــری آژانس های جمع
مشتریان ،اصلی ترین تعدیل کنندۀ خریداران
آوری ســنتی -پرایس واتر هاوس کوپرز ال
و جمــع کنندگان در ســطح ملی
ال پــی(PricewaterhouseCoopers
در
می باشــد .اولیــن ابــزار
 )LLPرا بــه منظور اجــرای یک بــرآورد و تحلیل اقتصادی
صد مشت
ر
ی
ان
ی
ک
موف
ه تعدیلــی آیین نامــه
جمع آوری بدهی شــخص ثالث حفظ کــرد .نتایج این برآورد
ق به باز
پ
ر
دا
خ
ت
ب
ه
وصول عادالنــه مطالبات
عبرت آمیز است .آن ها تأثیری که جمع آوری بدهی های معوق
موقع
بدهی ه
ا
ی
خ
(The Fair Debt
بر روی مشتریان دارند را نشان می دهند.
ود نم
ی شــون
د
،
ن
Collection Practices
ایــن برآورد حاکی از آن اســت که در ســال 40 /2007،4
اچیــز
اســ
ت
 )Actمی باشــد که در سال
بیلیون از بدهی ها به بســتانکاران و اقتصاد باز گردانده شــده
 1977تکمیل شــده ،اهداف
است که این موضوع نشــان دهندۀ آن است که اگر بنگاه های
اقتصــادی مجبور به افزایش قیمت برای پوشــش بدهی های آن شــامل حذف سوء استفاده در اجرای این امر ،ارتقاء وصول
پوشــش داده نشده شوند ،هر خانوار آمریکایی به طور متوسط عادالنــه بدهی ها و فراهم کردن راه حلی برای مشــتریان در
 354دالر پس انداز داشته اســت .با توجه به قیمت های سال جهــت مذاکره با افراد به کار گماشــته شــده در جمع آوری
 2007این میزان پول تقریباً معادل  8ماه استفاده از سرویس مطالبات می باشد.
 FDCPAاستانداردهای قانونی ای را در نظرگرفته که تحت
تلفن همراه 86 ،روز برق و یا 127گالن سوخت می باشد.
این اســتانداردها خریداران و جمع کنندگان بدهی می توانند
کارشــان را اجــرا کنند ،حقــوق مشــتریان را تعریف کنند،
سود بانک ها از کار کردن با خریداران بدهی
در حالی که ســود رســانی های اقتصادی به مشتریان مهم مجازات هــا و جبران برای تخطــی و بی حرمتی که گاهی این
هســتند این صنعت پول واقعی را به طلبکاران بر می گرداند .موضوع در ارتباط بــا آیین نامه گزارش اعتبار منصفانه (Fair
تحلیل ای ســی ای( )ACAحاکی از آن اســت که بازگشت  )Credit Reporting Actاستفاده می شود ،پیدا کنند.
در حالی که  FDCPAاداره هر دو ســطح را به عهده دارد
 40/4بیلیون دالر به طلبکاران در سال  2007با  20/9درصد
کاهش در تجارت بدهی بدحساب 2/2 ،درصد از کل سود قبل هریک نیز قوانین مربوط به خود را دارند که منجر به اداره این
از مالیات 3/9 ،درصد از ســود پیش از مالیات کل شرکت های صنعت می شود و هر زمان که این دو سطح با اختالفی مواجه
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عملکــرد انجمن بر روی اکثر پیشــنهادات  GAOهســتند.
شوند آن ها باید از استانداردهای محدودتری پیروی کنند.
بــه رغم تالش هــای حمایتی مشــتری از طریــق فدرال ،شــایان ذکراســت که طی چندین سال گذشــته کمیسیون
طبــق گزارش اخیری از نتیجه گیری ادارۀ ذی حســاب دولت تجارت فدرال منابع خود را در یک رشــته اقدامات آموزشــی
مبنی بر منقضی شــدن  FDCPAو اینکه این صنعت دیگر عمومی که به منظور کمک به مشتریان برای درک حقوقشان
روش ارتباط مشــتریان امروز و عملکرد صنعت وصول بدهی بــه هنگام رویارویــی با جمع کنندگان بدهی طراحی شــده،
را منعکــس نمی کنــد در مجموع این صنعت بــا نتیجه این به کار گرفته اســت .بیشــتراین اطالعات به صورت آنالین در
دســت آوردها موافق بوده و در تالش است با پیشنهاد و وضع ویدئوهای یوتیوب ،مقاالت و وب ســایت های خاصی که برای
قوانین جدید فاصله ایجاد شــده بین مقــررات غیرمتداول و این هدف طراحی شده اند قابل دسترس می باشند .پیش بینی
متدهای جدید جمع آوری بدهی بدون ایجاد مســئولیت های ما این است که  CFPBو گروه های حمایت مشتریان و رسانه
به تالش های آموزشــی عمومی شان در این کار
اضافــی و غیرضروری چه برای مشــتریان و چــه برای جمع
مهــم ادامه خواهند داد .بــه عنوان یک گروه
کننــدگان را از بیــن ببــرد .ادارۀ ذی حســاب
عت مدیریتی
ن
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دولــت ( Government Accountabilityمجموع
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نیز به حمایت از این تغییرات ،پیشنهادهایی ارائه فدرال تعیی
مقایســه با گذشته مشــتری دسترسی به
اطالعات بیشتری در مورد وصول کنندگان
نمود .اولین قسمت ،بهبود استانداردهای اطالعات
بدهی ،فرآینــد جمع آوری بدهی وحقوق آن ها
الصاق شــده به هر حســاب برای اطمینان از اینکه
تماس با مشــتری مورد نظر انجام گرفته ،می باشد که این امر تحت  FDCPAدارند.
اشــتباه در زمینۀ هویت اشــخاص را بشدت کاهش می-دهد
و عالوه بر آن حمایت بیشــتری به مشــتریان در داد و ســتد روش های جاری در اقدامات ملی
بــه موازات فعالیت در ســطح فــدرال ،گروه های حمایتی
با جمع کنندگان بدهی می دهد .دومین قســمت اجازه برای
ظاهر ساختن تکنولوژی ارتباطات و روشی که در آن نسل های مشــتریان به دنبال تغییرات در ســطح ملی هستند .آن ها بر
گوناگون به آن دسترســی یابند ،می باشد .وقتی قانون نوشته این باورند که فعالیت های آژانس های فدرال بسیار ناچیز بوده
شــد ،تماس های تلفنی از طریق تلفن ثابت و پست های  U.Sو مکانیزهــای اجرایی ملی باید قوی تر شــوند .صنعت وصول
رایج ترین شــکل ارتباطات شد .در حالی که امروزه استفاده از بدهی در ســطح فدرال اقدامات موثری انجام داده است و ما با
موبایل ها و ایمیل ها رایج تر شده اند ،وصول کنندگان بدهی در همکاری تعدیل کنندگان و قانون گذاران در سطح ملی درصدد
استفاده از این تکنولوژی برای کار با مشتریان محدود شده اند .ایجاد تغییرات مفید و سودمند هستیم .دادستان کل ایالت نیز
در کل نســخۀ جدیدی از  FDCPAباید مورد بررســی قرار در به کارگیری ابزار موجود با هدف از بین بردن هرگونه ســوء
استفاده به صورتی که کل صنعت تحت فشار قرار نگیرد ،بسیار
گرفته و در دستور کار قرارگیرد.
قســمت ســومی که  GAOتعیین کرد ،عدم وجود قدرت فعال بوده است .با این همه تالش های صورت گرفته در سطح
قانون گذاری کمیسیون تجارت فدرال بود .با عرضۀ  CFPBدر ملــی برای اتخاذ قوانین جدید به منظور محدود کردن توانایی
برخی جهات این موضوع غیرضروری در نظر گرفته شد .اما هر خریداران بدهی ادامه دار است .در کل ،آن ها دو روش را برای
تغییراتی در این قانون حدود دامنه شــمول قانون این انجمن رسیدن به این اهداف دنبال می کنند:
می باشــد و تا حاال ایــن انجمن در ایجاد ایــن تغییرات برای  -1ملــزم کردن خریــداران بدهی برای فراهم آوردن اســناد
حفظ قوانین موفق عمل نکرده اســت .به گفته  DBAو دیگر مرتبط با بدهی هایــی که طلبکاران اصلی ملزم به حفظ آن ها
شرکت های ارائه دهنده این خدمات آن ها مشتاق به مشاهده نمی باشند.
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برخــی ایاالت اخیرا ً نگران این موضــوع بوده اند که خریداران
بدهــی ،اطالعات کافی در مورد ماهیت بدهی ها و بیشــتر در
خصوص اجزاء هزینه هایی که منجر به بدهی ها شــده اســت،
ندارند.
قانونگــذاران و تعدیل کنندگان ســوالی را طرح کرده اند که
به صورت کلی منطقی می باشــد .بدهکار چه چیزی خرید که
منجر به این وضعیت شــد؟ اعتقاد بر این اســت که دسترسی
به صورتحســاب و اطالعــات دیگر یک تأییدی اســت برای
خریداران بدهی مبنی بر اینکه بدهی توسط بدهکاران پرداخت
می شود .چالش این است که متناوبأ این اطالعات در دسترس
نمی باشند .قانون ،طلبکاران اصلی را در صورت حذف بدهی به
ثبت جزعيات آن ملزم نمی کننــد .بدلیل عدم وجود اجبار به
این امــر ،اکثر طلبکاران این رکوردها را بیش از ملزمات حفظ
اســناد قانونی نگهداری نمی کنند .این امر یک تناقض قانونی
است که قابل تطبیق نمی باشــد .این موقعیت پیچیده نیاز به
توجه دارد  DBAدر تالش اســت به همــراه تعدیل کننده ها
در ســطح فدرال و ملی با پیدا کردن روشی این ناسازگاری را
برطــرف کرده و در فرآیند وصول اطالعات حســاب را هر چه
بیشتر و بهتر با یکدیگر ترکیب نماید .روش احتمالی دوم اتخاذ
قوانین محدودیتی کوتاه تر چیزی در حدود  2ســال در برخی
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موارد و یا حذف کامل بدهی به هنگام به پایان رســیدن قانون
می باشد .هدف قطع سوء استفاده از طریق محدود کردن زمان
قابل دســترس آن ها اســت .این رویکرد مملوء از نتایج برنامه
ریزی نشــده است و به صورت جدی توانایی بدهکاران را برای
حل مســئله بدهی شان و شفاف ســازی رکوردهای اعتباری
خود که باید به مدت  7ســال حفظ شــود محدود می سازد.
بــا حذف یک بدهی ،بدهکار حتی اگــر بخواهد هم نمی تواند
پول را برگرداند .بدهی های وصول نشــده به افرادی که نیاز به
یک گزارش اعتباری شــفاف به منظور برقراری امنیت شغلی،
ارتقاء و یا شــفاف ســازی امنیتی دارند صدمه می رساند .دوم
اینکه بازخورد قوانین کوتاه تر محدودیتی به سمت دادخواهی
اســت .در این شرایط وام دهندگان یا آژانس های وصول ،زمان
کمتری را صرف مذاکره در مورد تســویه و زمان بیشــتری را
صرف اعتــراض و دادخواهی خواهند کــرد .در پایان با اضافه
شدن هزینه های دادرسی بر بدهی ها بار سنگین تری بر دوش
مشــتریان تحمیل می شود .بهرغم اینکه این رویکردها در نظر
برخی سیاستمداران بسیار جذاب به نظر می رسد ما بر این باور
هستیم که در پایان منجر به آسیب رسانی به مردمی می شود
که قصد کمک به آن ها را دارند .خالصه اینکه خریداران بدهی
نقش بحرانی ای در سیستم اعتباری آمریکایی بازی می کنند و
مشتریان و تجارت ها بدون هیچ برنامه ریزی قبلیای در نهایت
ذینفع تالش های خریداران بدهی می باشند DBA .بین المللی
به کار خود با تعدیل کنندگان و قانونگذاران در دو سطح فدرال
و ملــی به منظور اصالح قوانین موجود و وضع قوانین جدید با
تقویت حمایت از مشتریان بدون ایجاد باری بر روی خریداران
بدهی و صنعت وصول ادامه می دهد.
انجمن خرید بدهی بین المللی
این انجمن تجارت و سخنگوی صنعت خرید بدهی به حساب
می آید .یکی از مســئولیت های اصلی این ســازمان حمایت از
حقوق اعضاء ،برای قانونگذاری فدرال و ملی مسئول که سطح
حــوزه اجرایی را برای خریــداران و بدهکاران حفظ می کنند،
می باشــد .همزمان این سازمان عضویت خود را به آژانس های
فــدرال و ملی ارائــه می کند و از این صنعت در از ســرگیری
کار در جای مناســب حمایت کرده و استانداردهای تجاری و
اخالقی را در این صنعت به کار می گیرد و اعضای خود را ملزم
به اجرای این اســتانداردها می کند و مجهز به کمیته اخالقی
که مسئول اجرای این فرامین هستند می باشد.

