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دوره دهم ـ سال سوم

( )5قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي مصوب سال  1386در خصوص ضوابط و
حدود سهامداري بانكها و مؤسسات اعتباري غيردولتي ،با هدف ضابطهمند نمودن حدود سهامداري مؤسسات اعتباري
اصالح شد و مقرر گرديد تملك سهام يك مؤسسه اعتباري توسط مالك واحد تا سطح  10درصد بدون مجوز و در
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مجوز بانك مركزي صورت پذيرد 1.اين اصالح در خصوص سقفهاي سهامداري بانكها و مؤسسات اعتباري در جهت
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رفع چند چالش قانوني مهم در خصوص حدود و ضوابط تملك سهام بانكها و مؤسسات اعتباري بود كه مهمترين
آنها موارد ذيل

است۲:

 .1عدم توجه به روابط مالکيتي ،مديريتي و خويشاوندي بين سهامداران بانكها كه موجب شده بود منافع
مشترک گروهي و در پي آن تعارض منافع به وجود بيايد و بانك در اختيار يك گروه قرار گيرد .به عبارت ديگر عدم
تعريف ذينفع يا مالك واحد باعث شده بود كه هدف قانونگذار از وضع سقفهاي  5و  10درصدي به صورت مستقيم
و غيرمستقيم براي تملك بانك عمالً محقق نشود .تمركز سهامداري يك گروه يا شخص بر نهاد ويژهاي همچون بانك
كه تمركز مديريتي را در پي دارد ،باعث ايجاد مخاطرات و ريسكهاي قابل توجهي براي نظام بانکي كشور ميگرديد.
 .۲از طرفي سقفهاي  5و  10درصدي تعيين شده براي تملك سهام و عدم اجازه قانوني براي تملك سهام در حدود
باالتر (با كسب مجوز) در مقايسه با اكثر كشورها ،پايين بود .بر اساس بررسيهاي صورت گرفته به استثناي برخي كشورها كه
سقف سهامداري ندارند ،عمده كشورها داراي سقفهاي مالکيت در حدود  30الي  40درصد براي مالك واحد هستند.
 .3قواعد كنترلي در خصوص شکل نگرفتن انحصار در بازار پولي نيز ضروري بوده كه در قانون قبلي مورد توجه
قرار نگرفته بود .به عبارت ديگر در قانون مصوب سال  1386اين امکان وجود داشت كه سهامدار يك بانك در ساير
بانكها نيز سهامدار باشد و از اين طريق انحصار در شبکه بانکي شکل گيرد.
اعطاي مجوز براي تملك سهام از حدي باالتر (مثالً  10درصد) بايد منوط به احراز مجموعهاي از مالکها و

تاريخ انتشار:
1398/4/24

شرايط باشد .زيرا نميتوان به هر شخص حقيقي يا حقوقي با هر نوع سابقه مالي و عملکردي ،اجازه تملك سهام با
حدود باال را داد كه به اين مهم در قانون مصوب سال  1386توجه نشده بود.
 .1در قانون قبلي سقف مجاز تملک سهام در بانكها و مؤسسات اعتباري ،به طور مستقیم و غیرمستقیم برای مؤسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی ،شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام ده درصد ( )%10و همچنین برای سایر اشخاص حقوقی و کلیه اشخاص حقیقی
پنج درصد ( )% 5تعیین شده بود.
 .2گزارش مركز پژوهشهاي مجلس« ،1396 ،اظهارنظر کارشناسی درباره« :طرح اصالح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم
( )44قانون اساسی» (در اجرای تبصره « »1ماده ( )49آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی) ،شماره .15794
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با عنايت به چالشها و ضرورتهاي صدرالذكر ،در خردادماه  1397سقفها و ضوابط سهامداري بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانکي
اصالح شد .مفاد طرح «مستثني شدن بانك رفاه كارگران از سقف مجاز تملك سهام بانكهاي تجاري» بر خالف سياستهاي كلي اصل
چهلوچهارم ( )44و در واقع نوعي برگشت به عقب است و مخاطرات و مشکالت فراواني را براي نظام بانکي كشور ايجاد ميكند .به طور
مشخص استثنا شدن موضوع طرح حاضر ،با جزءهاي « »1و « »3بند «هـ» سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي 1مغاير
به نظر ميرسد .اين مغايرت به معناي مغايرت طرح با اصول پنجاهوهفتم ( )57و يکصدودهم ( )110قانون اساسي است.
اظهارنظر كارشناسي پيرامون مفاد طرح
طرح مستثنا شدن بانك رفاه كارگران از سقف مجاز تملك سهام بانكهاي تجاري غيردولتي درصدد است ،حدود و سقف سهامداري بانك
رفاه كارگران (بانك غيردولتي) را از شمول ماده ( )5قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي مستثنا نمايد.
اهم ايرادات و اشکاالت وارد بر اين طرح به شرح زير است:
 قوانين و مقررات موضوعه پيرامون بحث تعيين سقف تملك سهام بانكها و ساير مؤسسات اعتباري با هدف اجتناب از تمركز درمالکيت و راهبري بانك كه داراي مخاطرات زيادي براي نظام مالي است ،وضع شده است .تمركز در مالکيت و راهبري بانك ممکن است
منجر به استفاده انحصاري از قدرت خلق پول بانك در جهت منافع يك شخص يا گروه شود و با توجه به ابعاد و ويژگيهاي نهاد بانك،
هزينه هاي بزرگي را به عموم جامعه تحميل نمايد .تجربه مؤسسات غيرمجاز و برخي از بانكهاي كشور نشان ميدهد كه عدم توجه به
تركيب و وزن سهامداران و نيز تركيب هيئت مديره و هيئت عامل ،چه هزينههاي سنگيني را بر كشور بار ميكند .بر همين اساس در بند
« -۲-3بخش الف» سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي ،بانکداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي
و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركت هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب
قانون شده است.
 ساختار حاكميت شركتي با هدف توزيع حقوق و مسئوليتها بين ذينفعان مختلف يك سازمان پيادهسازي ميشود و قواعد ورويههاي تصميمسازي را معين ميكند .اين در حالي است كه يکي از مهمترين ذينفعان در هر بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانکي،
سپردهگذاران هستند و ايجاد تمر كز در ساختار مالکيت آن و هدايت آن توسط گروهي خاص ،مانع پيادهسازي ساختار حاكميت شركتي
كارا و اثربخش است.
 در داليل توجيهي به موضوع عدم استفاده از منابع دولتي توسط سازمان تأمين اجتماعي و ماهيت عمومي غيردولتي آن اشارهشده است .در اين خصوص بايد گفت عدم استفاده از منابع دولتي ارتباطي به بحث سهامداري در بانك ندارد و بند « -۲-3بخش الف»
سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( ،)44نهادهاي عمومي غيردولتي جزء نهادهايي هستند كه ضروري است سقف تملك سهام براي آنها
رعايت شود.
 حدود  99درصد از سهام بانك رفاه كارگران (كه در جدول زير نشان داده شده است) متعلق به سازمان تأمين اجتماعي يازيرمجموعههاي آن ميباشد و بيمهشدگان و مستمريبگيران سازمان تأمين اجتماعي به عنوان سهامدار هيچ نقش و كنترلي بر سهام
 .1« .1تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین
شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتي.
 .2 ...جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات».
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بانك رفاه كارگران ندارند .البته ممکن است اين اشخاص از خدمات بانك رفاه كارگران برخوردار باشند؛ اما اين امر ارتباطي به ميزان سهام
تأمين اجتماعي در اين بانك ندارد و در صورت كاهش سهام تأمين اجتماعي به كمتر از  33درصد نيز اين اشخاص كماكان ميتوانند از
اين خدمات بانکي استفاده كنند .البته تأمين اجتماعي ميتواند سهام مازاد بر سقف تعيين شده خود را به بيمهشدگان و مستمريبگيران
واگذار كند .در اين صورت هم قانون رعايت شده است و هم منويات طراحان كه ميخواهند منافع بانك به اين اشخاص برسد.

جدول  .1وضعيت سهامداري بانك رفاه كارگران در سالهاي 1396-1394
ساختار مالکيت شامل فهرست سهامداران عمده باالي يك درصد و تغييرات آن طي دوره
سهامداران

1394

1396

1395

تعداد سهام

درصد سهام

تعداد سهام

درصد سهام

تعداد سهام

درصد سهام

سازمان تأمين اجتماعي

3.748.469.640

0/1607

3.748.469.640

0/1607

3.748.469.640

0/1607

شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي

۲.33۲.600.000

0/1

۲.33۲.600.000

0/1

۲.33۲.600.000

0/1

شركت سرمايهگذاري صبا تأمين

۲.33۲.600.000

0/1

۲.33۲.600.000

0/1

۲.33۲.600.000

0/1

شركت سرمايهگذاري صدر تأمين

۲.33۲.600.000

0/1

۲.33۲.600.000

0/1

۲.33۲.600.000

0/1

شركت سرمايهگذاري سيمان تأمين

۲.33۲.600.000

0/1

۲.33۲.600.000

0/1

۲.33۲.600.000

0/1

شركت مديريت صنايع نوين تأمين

۲.33۲.600.000

0/1

۲.33۲.600.000

0/1

۲.33۲.600.000

0/1

شركت سرمايهگذاري صنايع عمومي تأمين

۲.33۲.600.000

0/1

۲.33۲.600.000

0/1

۲.33۲.600.000

0/1

شركت سرمايهگذاري عمران و حملونقل تأمين

3.۲33.3۲۲.409

0/1386

3.۲33.3۲۲.409

0/1386

3.۲33.3۲۲.409

0/1386

شركت سرمايهگذاري هامون شمال

۲.33۲.600.000

0/1

۲.33۲.600.000

0/1

۲.33۲.600.000

0/1

16.007.951

0/0007

16.007.951

0/0007

16.007.951

0/0007

23.326.000.000

100

23.326.000.000

100

23.326.000.000

100

سايرين (كمتر از يك درصد)
اشخاص حقيقي
جمع كل
مأخذ :سايت بانك رفاه كارگران.

 در بخش ديگري از مقدمه توجيهي بيان شده است كه شوراي پول و اعتبار دو دسته اساسنامه براي بانكهاي دولتي و بانكهايخصوصي ابالغ كرده است كه تعميم آن به بانك رفاه كارگران كه ماهيتي عمومي و غيردولتي دارد ،محل تأمل ،اشکال و ايراد است .در
پاسخ بايد گفت بانك مركزي در تاريخ  13مردادماه  1394بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار اساسنامه نمونهاي را براي بانكهاي
غيردولتي ابالغ كرده است كه اتفاقاً شامل نهادهاي عمومي غيردولتي نيز ميشود و اختصاصي به بانكهاي خصوصي ندارد .عالوه بر اين
بر خالف مطلب بيان شده در مقدمه توجيهي در خصوص ماهيت عمومي و غيردولتي بانك رفاه كارگران ،در تارنماي رسمي بانك رفاه
كارگران و در بخش «بانك رفاه كارگران در يك نگاه» ،به صراحت بيان شده است كه «پس از ماهها تالش هيئت مديره بانك ،سرانجام
در مهرماه  1390شوراي پول و اعتبار اساسنامه جديد بانك را به تصويب رساند و در تاريخ  1391/03/۲0با ثبت اين سامانه در اداره ثبت
شركتها و مؤسسات غيرتجاري ،بانك رفاه رسماً خصوصي شد و سرمايه بانك از  895ميليارد ريال به  4000ميليارد ريال به ثبت رسيد.
با اين اتفاق وضعيت مالکيتي بانك مشخص شد  1.»...حال آنکه در ذيل مقدمه طرح ،از حالت بينابيني (دولتي نبودن و خصوصي نبودن)
دفاع شده است.
http://www.refah-bank.ir/Refah-K.-Bank-in-a-Glance
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1.

 در صورت استثنا شدن بانك رفاه كارگران از مفاد ماده ( )5قانون سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44ساير نهادهاي عموميكشور و همچنين سهامداران عمده بانكها هم به دنبال گرفتن مجوز و مستثنا شدن در خصوص سقفهاي سهامداري خواهند شد .اين
امر منجر به بينظمي در شبکه بانکي و حركت بر خالف سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44در خصوص سهامداري بانكهاست.
 جمله آخر طرح حاضر «بديهي است بانك مزبور در ساير موارد تابع مقررات بانکداري جمهوري اسالمي ايران خواهد بود» ،خبرياست و فاقد الزام است كه اين امر با اصول قانوننويسي مغايرت دارد .قانون بايد به نحوي نگارش يابد كه ظهور در ايجاد الزام كند.
 حکم اين طرح در مقام اصالح ماده ( )5اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي است كه طبق ماده ()9۲قانون مزبور 1،اين اصالح بايد صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد شود واال معتبر نيست.
جمعبندي و پيشنهاد
با عنايت به موارد بيان شده و وارد نبودن توجيهات بيان شده ،استثنا شدن بانك رفاه كارگران از قانون داراي پشتوانه كارشناسي نبوده و
پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس ،رد كليات اين طرح است .در عين حال با بهرهگيري از ظرفيت قانون مربوطه ،ميتوان
پيشنهادهاي زير را براي بانك رفاه كارگران ارائه كرد:
 .1مطابق با ماده ( )5قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي ،با موافقت بانك مركزي سازمان تأمين
اجتماعي ميتواند  33درصد از سهام بانك را در اختيار داشته باشد و به تبع آن ،با كسب كرسي مديريتي به سياستگذاري و ارائه خدمات
مالي به مستمريبگيران و كارفرمايان اقدام نمايد.
 .۲تأمين اجتماعي ميتواند در راستاي منافع بيمهشدگان و مستمري بگيران ،سهام مازاد خود را پس از اعالم سقف مجاز تملك
سهام بانك رفاه كارگران از سوي بانك مركزي ،به بيمهشدگان و مستمريبگيران خود واگذار كند يا براي آنها اولويت قائل شود.

 .1ماده ( )92ـ از تاريخ تصويب اين قانون كلیه قوانین و مقررات مغاير با آن نسخ ميگردد و مادام كه در قوانین بعدي نسخ و يا اصالح مواد و مقررات اين قانون صريحا
و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قید نشود ،معتبر خواهد بود.
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