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یدهچک
منابع مالی مشتریان را ها آن.ی و مهم در اقتصاد کشورها دارندها نقشی اساسبانک

در این . دهندصورت تسهیالت مالی در اختیار متقاضیان قرار میجذب و از طرق متعدد به
مالی خود را ۀبانک بر مبناي توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیالت، رابط،رابطه

ر تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی محدودیت د،حالبااین. کندتنظیم می
کهروابط بانکی و ریسک ذاتی ناشی از ارائه تسهیالت به متقاضیان باعث شده است 

یکی از . هاي خود طراحی کنندها مدلی براي تأمین کافی منابع مالی و توزیع ریسکبانک
که در آن بیش از صورت سندیکایی استهاي تأمین مالی، ارائه تسهیالت بهاین روش

تالش بر این است تا با یک مدل ،در این تحقیق. الت نقش دارندیتسهۀیک بانک در ارائ
ضرورت وجود این نوع مفهوم و ساختار تسهیالت سندیکایی و،تحلیلی و توصیفی

این مقاله در پایان به این نتیجه .بررسی شودتسهیالت در سیستم اقتصادي و حقوقی ایران 
ه دلیل اصلی عدم استفاده از این تسهیالت در نظام بانکی ایران، نبود قوانین رسد کمی

کافی در این حوزه و عدم تشریح ساختار قراردادي این نوع تسهیالت و قواعد حقوقیِ
.هاي عضو سندیکا استناظر بر روابط بانک
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مقدمه
کردن سعی در ایجاد توسعه و فراهم،بازارهاي پول از دیرباز و از طریق ابزارهاي گوناگون

،ترین این ابزارهایکی از مهم. اندبسترهاي مالی الزم براي رشد و ثبات اقتصادي کشورها داشته
و اعتباري مورد نیاز افراد و کردن منابع مالی تسهیالت مختلف بانکی است که در راستاي فراهم

هاي با توجه به نوع فعالیت.شودها به این اشخاص اعطا میها از سوي بانکها و دولتشرکت
،ها، در اغلب موارداقتصادي و نیز میزان سرمایه و اعتبار مورد نیاز جهت پیشبرد این فعالیت

متقاضی بانک و(و طرف قرارداد قالب قرارداد وام دوجانبه و با شرکت دتسهیالت بانکی که در
حال، رشد روزافزون و چشمگیر بااین. ها بودگوي نیاز آن، پاسخشدبه متقاضیان واگذار می) وام

هاي مختلف در ابعاد وسیع در جهت ها و طرحجمعیت کشورها و لزوم ایجاد زیرساخت
توسعه و نیاز شدید نیافته و درحالالخصوص در کشورهاي توسعههمسوسازي با نیاز جمعیت، علی

ها را به سمت و سوي ص و دولتها، اشخابه منابع مالی در حجم کالن براي اجراي این طرح
نیاز متقاضیان تسهیالت به تأمین تسهیالت کالن، با کمبود منابع .ساختهاي کالن رهنمون میوام

نبود منابع مالی الزم در . ت همراه بودنبود نقدینگی الزم جهت اعطاي این تسهیالها ومالی بانک
تسهیالت و کاهش ریسک ناشی از قصور 1هاي عملیاتیها به کاهش هزینهکنار تمایل بانک

رهنمون 3ها را به سمت مدل تسهیالت سندیکاییبانک2،هاي کالنگیرنده در وامتسهیالت
ي تأمین مبالغ کالن مورد نیاز میالدي و برا1960این مدل از ارائه تسهیالت در حدود دهه .ساخت

چند بانک یا مؤسسه با همکاري یکدیگر و با رهبري یکی از ،متقاضیان ایجاد شد و از طریق آن
هاي مزیت،این مدل تسهیالت. کنندمیاعطا تسهیالت ،در قالب قرارداد سندیکایی4هابانک

و هم ریسک کردفع میزیرا هم مشکل کمبود نقدینگی را مرتها داشتفراوانی براي بانک
هاي بزرگ و با پیوستن بانک.کردهاي عضو سندیکا تقسیم میهاي بزرگ را بین بانکطرح

عالوه بر اشخاص رفته بر متقاضیان آن افزوده شد والمللی به بازار این تسهیالت، رفتهموفق بین
نیز براي تأمین منابع مالی ها این نوع تسهیالت بودند، دولتۀحقیقی یا حقوقی که متقاضیان اولی

پیوستن .)Jones, 2000: 5(مورد نیاز خود در موارد مختلف به این نوع تسهیالت روي آوردند
ها به متقاضیان موجب شد تا این تسهیالت در دهندگان و دولتالمللی به ارائهبینهايبانک

که از سال طوريتبدیل شود بهترین منابع تأمین مالی در سطح جهانیهاي اخیر به یکی از مهمدهه
تریلیون دالر 8/1به میزانی بالغ بر 2009درصدي داشته و در سال 20رشدي 2003تا 1990

1. Operational Costs.
2. Large Exposure.
3. Syndicated Loans.
4. Leader or Arranger Bank.
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در ایران این ). Chui et al., 2010: 15(شودرسیده است و روز به روز نیز بر این رشد افزوده می
عدم رواج این نوع تسهیالت در نظام ترین دالیل از مهم. ه استفته نشدچندان پذیر،نوع تسهیالت

آنچه از این نوع تسهیالت در ایران پذیرفته .بومی این تسهیالت استۀبانکی ایران، فقدان نسخ
المللی به رسمیت ه، همان نوع تسهیالتی است که در بازارهاي بینشدشده و سازوکار آن تدوین 

درنظرگرفتن قوانین و سازوکارهاي مالی باددر حقوق ایران بای. ه استشدشناخته شده و استفاده 
بومی از تسهیالت سندیکایی طراحی کرد و ۀاسالمی و توجه به نیاز اقتصادي کشور، یک نسخ

ال اصلی هستند که ؤنویسندگان در این مقاله در پی پاسخ به این س. آن را به مرحله اجرا درآورد
انکی ایران چیست؟ پس از تبیین ضرورت استفاده از این نوع تسهیالت در سیستم مالی و ب

شود که آیا این نوع تسهیالت در نظام بانکی ال پاسخ داده میؤضرورت این موضوع به این س
بودن پاسخ، دلیل ناکارآمدي در صورت منفیرفته است؟به کار صورت بهینه و کارآمد ایران به

ر نظام بانکی ایران وجود چیست و چه راهکارهایی براي تقویت استفاده از این نوع تسهیالت د
دارد؟

این نوع تسهیالت، استفاده ازۀنویسندگان پس از بیان تعاریف و مفاهیم و بیان تاریخچ
،و پس از آنکنندبیان میدر چند بخش مجزا را کارگیري این نوع تسهیالت هاي بهضرورت

و ضمن کنندریح میتشدر نظام بانکی و پولی ایران را وضعیت استفاده از این نوع تسهیالت 
ها ی را در جهت تشویق بانکیاهکارآمد از این نوع تسهیالت، پیشنهادةبیان دالیل عدم استفاد

ایران ارائه و فعاالن اقتصادي به استفاده از این نوع تسهیالت و تقویت بهینگی آن در اقتصاد
.  دهندمی

ییکایسندالتیتسهیشناسمفهوم.1
را معناي لغوي و اصطالحی وام یا تسهیالت سندیکایی ایدب،براي بررسی بهتر موضوع

.بررسی کرد

ییکایسندالتیتسهمفهوم.1-1
تسهیالت . شده در بررسی لغات، تعریف به مفردات استهاي پذیرفتهیکی از روش

نث ؤو جمع مهستوام نیز ةمعادل واژ،تسهیالت. استشدهشکیل تسندیکایی از دو کلمه
از این بابت که ارائه تسهیالت مالی، دستیابی به کردن است ومعناي آسانتسهیل بوده و به

منظور ،در واقع. بخشد از این واژه استفاده شده استدهنده را براي وي تسهیل میهاي وامهدف
شود سندیکا نیز در لغت به گروهی گفته میةواژ.همان وام است،تسهیالت در این مقالهةاز واژ
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.از منافع اقتصادي افراد تشکیل شودکه براي دفاع
درمورد . معناي اصطالحی تسهیالت سندیکایی نیز چندان از معناي لغوي آن دور نیفتاده است

،برخی نویسندگان. اندکردهتعاریف زیادي ارائه ،نویسندگان و محققان،این نوع تسهیالت
اي از اسناد و ه از طریق مجموعهاند کدهنده دانستهتسهیالت سندیکایی را مشتمل بر گروهی وام

Lin(اندساختن اعتبار مورد نیاز متقاضی گرد هم آمدهو براي فراهم1ابزارهاي قانونی et al., 2012:

بدون (ها گروهی از بانکۀوسیلداند که بهتسهیالت سندیکایی را وام کالنی می2دونالدآقاي .)5
دهندگان شود و مدیریت وام از طرف وامداده میگیرنده به شرکت وام) وجود مسئولیت تضامنی

تعاریف بسیار .)Mekonen, 2011: 13(شودمیعنوان نماینده گذاشتهیک یا چند بانک بهةبه عهد
ها داراي نقاط مشترك هستند و با همگی آنشده که تقریباًدیگري نیز درمورد این تسهیالت ارائه

ها یکایی را نوعی از تسهیالت دانست که گروهی از بانکتوان تسهیالت سندها میبندي آنجمع
عنوان متقاضی عنوان یک طرف قرارداد به یک شخص حقیقی یا حقوقی بهیا مؤسسات مالی به

اساس شرایط عنوان طرف دیگر قرارداد، در قالب قرارداد وام و برگیرنده و بهتسهیالت یا وام
شود نیز دهندگان منعقد میقراردادي که میان وام. نندکمورد توافق طرفین پرداخت میةشدتعیین

مصوب (در دستورالعمل ناظر بر تسهیالت سندیکایی.شودتحت عنوان قرارداد سندیکا شناخته می
گونه تعریف شده این،ترین مستند قانونی، این نوع تسهیالتعنوان مهمبه) 1393بانک مرکزي 

و » عملیات بانکی بدون ربا«چوب عقود مندرج در قانون تسهیالت ریالی و ارزي که در چار: است
و مطابق با مفاد این دستورالعمل، به ياعتبارۀهاي پس از آن، با مشارکت چند مؤسساصالحیه

.مشتري پرداخت می شود

مشابهمیمفاهوییکایسندالتیتسه.2-1
مفهوم آن از مفهوم دبایبا توجه به اینکه تسهیالت سندیکایی از مفاهیم جدید حقوقی است 

.دارند تمیز داده شودآنسایر اقسام تسهیالت که اشتراکات عملی با 

یمشارکتالتیتسه.فال
تنهایی از عهده تأمین اعتبار کافی بهنبودگاهی بانک براي پرداخت تسهیالت کالن به دلیل 

افی جهت تشکیل اعتبار برنیامده و از سویی ممکن است به دلیل عدم تجربه، توان یا زمان ک
ها در این موارد در قالب لذا برخی بانک.سندیکا و اعطاي تسهیالت سندیکایی را نداشته باشد

ین صورت که بانک ه ابکنند؛میزان وجوه مورد نیاز متقاضی را تأمین می،3تسهیالت مشارکتی
1. Legal Instruments.
2. Donald.
3. Participation Loan.
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د به تأمین تنهایی متعه، خود به)یعنی بانکی که مشتري از وي تقاضاي وام کرده است(اصلی
گرفتن از چند بانک یا مؤسسه مالیِکل مبلغ مورد نیاز مشتري شده و این مبلغ را از طریق وام

هایی که به بانک مدیرگیرنده و بانکمیان وام،در این نوع تسهیالت. کنددیگر تأمین می
ندارد و اند هیچ ارتباط حقوقی وجوددر قالب اعطاي وام، کمک مالی کرده) اصلیةدهندوام(

،درنتیجه. شودگیرنده محسوب میتنهایی طرف قرارداد با وامفقط بانک مدیر است که به
حقوق و تعهدات حاصله در جریان این رابطه قراردادي نیز تنها در رابطه میان این دو طرف 

,Whalen(گیرنده ندارندهیچ تعهد و مسئولیتی در قبال وام،هاي دیگرشود و بانکایجاد می

تواند اجراي تعهدات قراردادي را فقط از جانب بانک مدیر می،گیرندهوام.)7 :2014
ها آگاهی از رابطه قراردادي بین بانک مدیر و سایر بانکاو حتی ممکن است . درخواست کند

مجزا و مستقل وجود دارد، یکی دو قرارداد کامالً،در واقع در این نوع تسهیالت.نداشته باشد
گیرنده متعهد به تأمین اعتبار مورد نیاز وام،گیرنده است که طی آنانک مدیر با وامقرارداد ب

دیگري قراردادي گیرنده مسئولیت دارد وشده و در قالب تعهدات مندرج در آن در مقابل وام
ها درخواست وام کرده و در مقابل کند و از آنها منعقد میاست که بانک مدیر با سایر بانک

و از هم مستقل بوده لذا این دو قرارداد کامالً. شودمتعهد می،شروط مقرر در قراردادها باآن
اعضاي ۀهم،در تسهیالت سندیکایی.ها مشخص استحقوق و تعهدات طرفین قرارداد در آن

قرارداد وام با طرفیت تمامی وگیرنده هستندسندیکا ازجمله بانک مدیر، طرف قرارداد با وام
ها و مؤسسات کلیه بانک،گیرنده و طرف دیگروام،یک طرف قرارداد.شودد میها منعقآن

متشکل از چندین قرارداد وام مستقل است که ،این نوع تسهیالتقرارداد.ندهستعضو سندیکا 
،صورت مستقلهر بانک به،در تسهیالت سندیکایی.تحت شرایط مشابهی قرار گرفته است

شود و در صورت ناتوانی در تأمین مبلغ مورد گیرنده میام به واممتعهد به تأمین مبلغی از و
هیچ مسئولیتی ،دهندگانگیرنده مسئول است و سایر وامدر مقابل وام،بانک متعهدتعهد، صرفاً

صورت مستقیم هاي ناشی از قرارداد وام نیز بهمیزان بهره یا سایر دریافتی. در این ارتباط ندارند
.شودداده میبه خود این بانک 

یگروهاییباشگاهالتیتسه.ب
عنوان نام دیگري از تسهیالت بهLoan Clubصنعت بانکداري از اصطالح گاهی در

. اندتفاوت قائل شده،اما در ادبیات بانکی، نویسندگان بین این دو روش. شودسندیکایی یاد می
هاست که از طرف تسهیالت بانکی باشگاهی یا گروهی شامل گروه کوچکی از بانک

گیرنده خود وامرا آیند و بخش زیادي از امور اجرایی آن میگردهم،یا بانک مدیرگیرندهوام
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یا نماینده وجود نداشته یا بانک مدیر،حتی ممکن است در این نوع تسهیالت.دهدمیانجام 
الت که از لحاظ در این نوع تسهی. کنندنقش بسیار کمرنگی در مدیریت و اعطاي تسهیالت ایفا 

ها متعهد بانک،هاي عمده دارد، در بیشتر مواردشکلی و محتوایی با تسهیالت سندیکایی تفاوت
تالش متعارف خود را کرده و کنندشوند و فقط تعهد میصورت قطعی نمیبه تأمین کل مبلغ به
تعهد ،ارت دیگربه عب). Mach, Carter, 2014: 15(کنندگیرنده را تأمین مبلغ مورد نیاز وام

که در صورت تعهد به وسیله است درحالیپرداخت تسهیالت در این روش، در بیشتر موارد به
.تعهد از نوع تعهد به نتیجه است،بیشتر،تسهیالت سندیکایی

یومکنسرسیلتشکیقازطرییاعطایالتتسه.ج
در زمینه ساخت، هاي بزرگ که به قراردادهاي مختلف الخصوص درمورد طرحامروزه و علی

ها و مؤسسات متخصص در گروهی از شرکتنیاز دارد،... برداري، نگهداري، استفاده وبهره
شوند و کنسرسیومی تشکیل داده و از این طریق و با انعقاد هاي یادشده با هم جمع میزمینه

برداري بهرهۀلاقتصادي مزبور را تا مرحةطرح یا پروژ،هاي مختلفقراردادهاي گوناگون در زمینه
ترین روش مورد استفاده در تأمین مالی اصلی،تشکیل کنسرسیوم.برندپیش می،یا مراحل دیگر

بازپرداخت اصل و فرع تسهیالت با اتکا به درآمدهاي آتی ،تأمین مالی طرحدر. استطرح
ان اعتبار و در این نوع تأمین مالی، میز.پذیردحاصل از اجراي طرح یا طرح مورد نظر صورت می

هاست که این این شرکتةعهدهاي عضو کنسرسیوم اعالم شده و برپول مورد نیاز به شرکت
هاي عضو ممکن است شرکت.)Wood, 1995: 12(ندکنمیزان را از طرق مختلف گردآوري 

مبلغ مورد ،هاي تأمین سرمایهها روي آورده یا از طریق شرکتکنسرسیوم به استقراض از بانک
درخواست تشکیل سندیکاي بانکی، یا حتی با مراجعه به یک بانک وکنندخود را تأمین نیاز

یک ،پس تأمین مالی به روش کنسرسیومی. کنندمیزان اعتبار مورد نیاز خود را از این طریق تأمین 
طرق ةهاي عضو کنسرسیوم ممکن است دربردارندشیوه کلی است که بنابر تصمیم شرکت

تواند تسهیالت سندیکایی باشد که از طرف یکی از این طرق نیز می.بار باشدمختلف تأمین اعت
تسهیالت .شودمیها اعطااند به آنقرارداد تأمین مالی منعقد کرده،هایی که با کنسرسیومبانک

.کنسرسیومی در ساختار و اجرا با تسهیالت سندیکایی تفاوت دارد
:شودسیم میتسهیالت سندیکایی خود نیز به دو نوع تق

دهد گیرنده میآور به وامتعهد قانونی الزام،دراین روش، بانک پیشگام:1تعهدشدهۀمعامل: 1

1. Underwritten Deal.
Firm Commitment Syndication.نام دیگر این روش، چنین است         :
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حتی در صورتی که تشکیل سندیکا و تهیه ،این تعهد.که تمامی مبلغ وام را تهیه خواهد کرد
این ).Graham, 2008: 15(پابرجاست نیزخوبی صورت نگرفته باشدتسهیالت از طریق سندیکا به

.به تعهد به نتیجه در بحث قراردادها شباهت دارد،روش
در این روش که تا حدودي به تعهد به وسیله در بحث قراردادها شباهت :1بهترین تالش: 2

کند که تمامی مبلغ مورد نیاز متقاضی را در مدت دارد، بانک پیشگام از همان ابتدا تضمین نمی
نهایی تسهیالت و همچنین شروط و مدت ةفراهم کند، بلکه اندازمورد نیاز و با شرایط مقرر

بانک پیشگام متعهد ،در این روش.تسهیالت به تشکیل سندیکا و بازاریابی وام بستگی دارد
عهده گیرد و تأمین مقدار مورد نیاز را خود برۀشود که تأمین بخش حداقلی از میزان سرمایمی

ها تقاضی وام، به تشکیل سندیکا و بازار متشکل از گروهی از بانکمورد نیاز مۀسرمایةماندباقی
ها به میزان شده توسط سایر بانکتأمینۀکه میزان سرمایدرصورتی. و مؤسسات بستگی دارد

.حق خواهد داشت که سندیکا را لغو کند،بانک مذکور،کافی نباشد

یکاییسندیالتتسهیخچهتار.2
یقیتطبحقوقدرییکایسندالتیتسهنهیشیپ.2-1

ثیرگذار در این بازار أترین کشورهاي تیکی از مهم،با پشتوانه قوي اقتصاديیکامرامتحده یاالتا
تسهیالت سندیکایی و بانک عامل یا رهبر سندیکا و حتی ةدهندهاي تداركبانک،در ابتدا. بوده است

ولیهاي آمریکایی بودند گ، بانککننده در این نوع تسهیالت بزرهاي مشارکتاکثریت بانک
هاي اروپایی نیز با تأثیرپذیري از آمریکا براي هاي انگلیسی وکانادایی و سایر بانکتدریج بانکبه

ها توسعه سیستم اعطاي تسهیالت خود، بخش اعظم فعالیت و منابع خود را براي تأمین نیاز مالی دولت
،کشور کانادا در زمینه تسهیالت سندیکایی.ق دادندالمللی به سوي این تسهیالت سودر بازار بین

آمده همهاي کانادایی  گرداین تأثیر سبب شده تا بانک.بیشترین تأثیر را از کشور آمریکا پذیرفته است
:Cranston, 2002(سابقه تشکیل آن را نداشتندو سندیکاي بزرگ تأمین مالی را تشکیل دهند که قبالً

آن در سایر کشورها نیز توسعه این تسهیالت در کشور آمریکا وکانادا، استفاده ازبعد از ایجاد و .)15
مورد نیاز خود چرا که کشورهاي دیگر دریافتند که جهت تأمین منابع کالن مالیِرواج پیدا کرد

رو 1992از سال 2استفاده از تسهیالت سندیکایی در تأمین مالی طرح.توانند به این بازار وارد شوندمی
10و 9،7کاهش ،استفاده از این نوع تسهیالت2003تا 2001هاي بین سال.به فزونی گذاشت

به کشور آمریکا بود که بازارهاي مالی جهان را تا سپتامبر11حمله ،علت این امر.درصدي داشت
1. Best Effort Syndication.
2. Project Finance.
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38رشد به اوج خود رسید و 2004اما پس از این بحران و در سال .حدود زیادي تحت تأثیر قرارداد
درصد 87حدود ) 2008تا 1992(ها در همین سال.)Asarnow, McAdams, 1998: 8(درصدي داشت 

درصد استفاده در کشورهاي در13یافته بود و فقط استفاده از این نوع تسهیالت در کشورهاي توسعه
ی معامالت تأمینشاید دلیل این امر را بتوان در ریسک باال و ظرفیت محدود در طراح.توسعه بودحال

و تصمیمات 3و2و11بازلهاي المللی کمیتهمقررات بین. المللی از سوي این کشورها دانستمالی بین
هاي و انواع ریسک در فعالیت2هاازجمله موضوع کفایت سرمایه بانکها،اتخاذشده در این کمیته

ها و ین میزان کفایت سرمایه بانکچرا که با تعیبانکی سبب گسترش استفاده از این نوع تسهیالت شد،
ترین ابزار در جهت کاهش انواع این مهم،ها، استفاده از این نوع تسهیالتنیز توجه به انواع ریسک

عملیات بانکی رد6و ریسک سیستمیک5ریسک اجرایی4و بازار3ها اعم از ریسک اعتباريریسک
هاي مختلف بود که دهنده بین بانکمورد نظر وامدهندگان و تقسیم مبلغدلیل این امر، کثرت وام. بود

ویژهبههاي مختلف مالی بحران. شودها میتا حدود زیادي سبب تقسیم ریسک و کاهش انواع ریسک
هاي بزرگ اروپایی سبب کاهش هاي اخیر و ورشکستگی بسیاري از بانکدر حوزه یورو در سال

آرام در شدن شرایط اقتصادي نسبتاًولی با حاکم.)Madon, 1999: 17(استفاده از این نوع تسهیالت شد
،در دهه گذشته.جان دوباره یافت،این تسهیالتهاي بانک جهانی پول،المللی و با کمکسطح بین

گذاران بزرگ و مؤسسات ورود سرمایه،تغییرات مهمی در ساختار تسهیالت سندیکایی رخ داد و آن
به تعداد 1990حضور این مؤسسات در این بازار از تعداد کم در سال .گذاري به این بازار بودسرمایه

).Armstrong, 2007: 13(افزایش یافت 2006زیاد در سال 

رانیادرییکایسندالتیتسهنهیشیپ. 2-2
هاي ها و تحمیل هزینههاي اخیر، جلوگیري از ضرر ناشی از توقف طرحدر ایران در سال
هاي بازار مالی ها را به استفاده از تواناییها و مجریان طرحادي ملی، شرکتگزاف بر منافع اقتص

خیز جنوب هاي نفتی در مناطق نفتبانک صادرات در طرح،در این بین. داخلی سوق داد
با مشارکت یکدیگر و با تشکیل سندیکا هاکشور و بانک ملت در طرح کیش و سایر بانک

گذاري مانند پاسارگاد انرژي، تدبیر امید، هاي سرمایهاز شرکتبا استفاده(صورت غیرمستقیم به
هاي مربوط به حوزه انرژي به تأمین مالی طرح) ها بودندکه وابسته به بانک... سپهر انرژي و

.پرداختند اما درعمل به توفیق چندانی دست نیافتند
1. Basel.
2. Capital Adequacy.
3. Credit Risk.
4. Market Risk.
5. Operational Risk.
6. Systemic Risk.
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توان مواردي ندیکایی میها و مؤسسات در تأمین مالی سترین دالیل ناکامی این بانکاز مهم
بانکی و مالی ها و مؤسسات مذکور از صنعت نفت و گاز، نگاه صرفاًمانند عدم درك صحیح بانک

از هاینههزینتأم(ايها، اخذ وثایق و تضمینات بزرگ و عدم توجه به تأمین مالی پروژهبه پروژه
ها را نام بردجهت پیشبرد پروژهموقع منابع مالی مورد نیاز به، عدم تأمین)پروژهيمحل اجرا

کننده قوانین و مقررات بانکی و عنوان باالترین نهاد تنظیمبانک مرکزي ایران به).8: 1391ابراهیمی،(
ابالغ کرد » نامه تسهیالت و تعهدات کالنآیین«مقرراتی تحت عنوان 1382سال ازبانکی،روابط بین

ی از منابع خود را چه از لحاظ فردي و چه از ها موظف شدند تا سقف مشخصکه طی آن بانک
بعد از آن نیز اصالحاتی در این مقررات .لحاظ جمعی به تسهیالت و تعهدات کالن تخصیص دهند

نامه فصل سوم قانون آیین8این مقرره و همچنین ماده 2ماده 2با استناد به مفاد تبصره . اعمال شد
دستورالعمل ناظر بر «عنوان با، دستورالعملی را 88سال عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزي در 

10این دستورالعمل در 1.ها ابالغ کردتدوین و جهت اجرا به بانک» تسهیالت و تعهدات سندیکایی
تسهیالت سندیکایی را معرفی و شیوه اعطاي آن و نیز وظایف اعضا را مشخص ،تبصره6ماده و 

دستورالعمل ناظر بر «،دستورالعمل و با اعمال اصالحات جزئییک سال پس از ابالغ این.کرده بود
جایگزین دستورالعمل قبلی شد و سرانجام در آبان 1390مصوب شهریور ،»تسهیالت سندیکایی

تبصره و 17ماده و 53مشتمل بر » دستورالعمل اجرایی تسهیالت و تعهدات سندیکایی«، 1393سال
تشکیل ۀضوابط اقدامات اولیرالعمل شامل تعاریف و کلیات،این دستو.شدفصل مجزا تدوین 8در 

نامه، تکالیف مؤسسه اعتباري عامل، کمیته سندیکایی، حداقل الزامات مشارکتسندیکا، ضوابط
سازوکار ورود عضو جدید و خروج اعضاي سندیکا، انحالل سندیکا، کارمزدها و الزامات احتیاطی 

عالوه بر جامعیت و شفافیت بیشتر باب وظایف ،جدیدهمچنین در ضوابط.و سایر موارد است
اجازه به مؤسسات اعتباري مبنی بر هریک از اعضاي سندیکا نسبت به نسخه قبلی، مواردي از قبیل

ورود به مقوله سندیکا در باب تعهدات، الزام به شناسایی متقاضیان تسهیالت مطابق قوانین،
تدوین هاي مبارزه با پولشویی،ازجمله دستورالعملهاي مربوطه دستورالعملها ونامهآیین

سازوکارهاي ورود و خروج اعضاي سندیکا و انحالل سندیکا و تعیین حداقل و حداکثر میزان 
.مشارکت هریک از اعضاي سندیکا نیز لحاظ شده است

رانیاحقوقدرییکایسندالتیتسهوجودضرورت.3
هاي اقتصادي و حقوقی این جنبه، بایدتسهیالتبراي واکاوي ضرورت استفاده از این نوع 

.را بررسی کردضرورت 
، 10/2/1395تاریخ بازدید از سایت، : بانک مرکزي،آدرس اینترنتی جهت دسترسی به متن دستورالعمل. 1

http://www.cbi.ir/category/3719.aspx,
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ییکایسندالتیوتسهيالزامات اقتصاد.3-1
هاي مصرف ترین بخشیکی از مهم،شدهاي قبلی تحقیق نیز اشاره چنانچه در بخش

زه هاي مرتبط با حوسیساتی و نیز طرحأهاي زیربنایی و عمرانی و تتسهیالت سندیکایی، طرح
در .فراوان استةها به سرمایه و آورددلیل این امر، نیاز این بخش.هاي نفت و گاز استانرژي

برداري و استفاده از این منابع انرژي سو وجود منابع عظیم نفت و گاز و نیاز به بهرهایران، از یک
هاي جراي طرحطی مراحل توسعه و نیاز به ا،گذار خارجی، و از سوي دیگرو نیز کمبود سرمایه

ها و دیگر موارد، دانشگاهها،آهن، بیمارستانهایی مانند راهعظیم زیربنایی و ساختاري در بخش
عنوان روشی سریع و متناسب جهت گیري از این نوع تسهیالت بهبر ضرورت استفاده و بهره

.کندکید میأگفته تهاي پیشتأمین مالی در حوزه
ها داراي مزایایی است که دهندهگیرنده و هم وامهم براي وام،استفاده از این نوع مزایا

است این گیرنده مزایاي تسهیالت سندیکایی براي وام. دکنضرورت استفاده از آن را توجیه می
ترین عوامل انگیزشی متقاضیان وام است که سرعت و حجم باالي تسهیالت سندیکایی از مهم

)Rhodes, 2004: 12 .(هم از لحاظ حجم تسهیالت و هم از نظر سرعت ،این نوع تسهیالت
استفاده از قرارداد وام . هاي دیگر برتري داردنسبت به روش،تشکیل سندیکا و دریافت وام

در . شودمی1هاي معامالتییند اعطاي تسهیالت سندیکایی سبب کاهش هزینهاسندیکایی در فر
تواند با تعامل و گفتگو با مدیر گیرنده میوجود داشته و وامزنیامکان چانه،این نوع تسهیالت

. تسهیالتی متناسب با طرح و با نرخ بهره مناسب دریافت کندهاي عضو سندیکا،سندیکا و بانک
ترین عوامل در یکی از مهم: دهندگان این نوع تسهیالت نیز مزایاي متعددي وجود داردبراي وام

ریسک عدم پرداخت وام سات مالی جهت ارائه وام به اشخاص،ها یا مؤسگیري بانکتصمیم
دهنده تقسیم ها و مؤسسات مختلف وامبا تشکیل سندیکا این ریسک بین بانک.دریافتی است

ریسک عدم بازپرداخت آن را ،خودةبانک یا مؤسسه به تناسب میزان وام تعهدشدشده و هر
.گیردعهده مینیز بر

شده که در 2المللییکی از بازارهاي بزرگ در سطح بین،سندیکاییامروزه بازار تسهیالت 
المللی با هم گرد آمده و فعالیت هاي بزرگ بینها و مؤسسات و شرکتبانک،این بازار

توانند با پیوستن به این بازار هاي کوچک میبانک،دهند و از این طریقاقتصادي انجام می
ویژهبهشرایط اقتصادي ایران،.خدمات مالی دست یابندتري جهت ارائه بزرگ به جامعه وسیع

گیري از بازار مالی داخلی را ضرورت بهرههاي اقتصادي از سوي دول غربی،تحمیل تحریم
ها و مؤسسات مالی و اعتباري ایرانی بانکدر این راستا،.تر از گذشته کرده استپررنگ

1. Transaction Costs.
2. Syndicated Loan Market.
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هاي آمده، از تعطیلی طرحسرمایه پیشتوانند با تشکیل سندیکا ضمن مدیریت کاستیِمی
.کننداقتصادي جلوگیري 

ییکایسندالتیتسهویالزامات قانون.3-2
الزاماتی وجود دارد که ضرورت استقبال از تسهیالت سندیکایی ،از منظر قانونی و مقرراتی

:توان به موارد زیر اشاره کرداین الزامات میۀازجمل.کندرا توجیه می

1هیسرماتیقررات مربوط به کفام.الف

سازد هنگام رکن بسیار مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می،سرمایه
سرمایه عالوه بر آنکه نقش .توانایی بدهی خود را داشته باشدرویارویی با مشکالت اقتصادي،

ر ایجاد رقابت مثبت میان دکند،پذیري ایفا میها و توانایی ریسکمهمی در ثبات مالی بانک
موجب ،معتبرايِازآنجاکه تضمین نگهداري وجوه و منابع سرمایه.ثر استؤها نیز بسیار مبانک

، هاهاي مهم ارزیابی بانکیکی از شاخصشود،ها میگذاران بانککاهش ریسک سپرده
قل سرمایه اي از شروط حدامجموعه،اولین بار1988در سال .است» نسبت کفایت سرمایه«

در .معروف شد1بازلکه بعدها به پیمان هاي دنیا معرفی شدبه بانکبازلیا بالتوسط کمیته 
نامیده 2بازلمعیارهاي جدید استانداردهاي سرمایه را ارائه کرد که ،بالکمیته 1999سال 

ا ریسک آن بهمراههاي نسبت سرمایه بانک به دارایی،نسبت کفایت سرمایه2بازلدر .شودمی
.درصد کمتر باشد8که نباید از است 

گیري جهت انجام معامله با بانک ها و مبناي تصمیمنمایانگر موقعیت بانک،نسبت مورد نظر
هاي ها در برابر زیانکارکرد اصلی این نسبت، حمایت بانک.شودمورد نظر محسوب می

و 2008پس از بحران مالی سال .استگانگذاران و اعتباردهندغیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده
سري مقررات جدید هاي مرکزي و قانونگذاران ارشد جهان بر سر یکرؤساي بانک،2009
وسیله از تکرار بحران مالی پیشگیري کنند که یکی از عوامل داري توافق کردند تا بدینبانک

یس ئسوبازلدر اجالسی در شهر .ها بودپایین سرمایه نسبت به دارایی بانکسطح، اصلی بروز آن
سپتامبر 12هاي مرکزي و قانونگذاران ارشد اقتصادهاي عمده جهان در با حضور رؤساي بانک

. ندکندر خزانه خود نگهداري ي رابیشترۀبه سرمای،هاي جهانبانککه توافق شد ،2010
،در حال حاضر.شودداري جهان محسوب میتوافق، گام بزرگی در اصالح نظام بانکینا

االجرا کرده هاي ایرانی الزمرا براي بانک2بازلهایی از مقررات گزیدها،.ا.بانک مرکزي ج 
1. Capital Adecuacy.
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با توجه از سوي دیگر،.کننداند این اصول را اجرا هاي ایرانی توانستهاست که تعدادي از بانک
ر به بانک مرکزي در ارتباط با تفویض اختیا،1351مصوب سال ،به قانون پولی و بانکی کشور

بانک مذکور بر اساس مصوبه یک هزار و ا براي مداخله و نظارت بر مسائل بانکی و پولی،.ا.ج
را به » نامه کفایت سرمایهآیین«،شوراي پول و اعتبار25/11/82مورخ هچهاردهمین جلس

راي کلیه حداقل نسبت کفایت سرمایه بنامه مذکور،آیین3بر اساس ماده .ها ابالغ کردبانک
درصد تعیین شده و بانک مرکزي 8اعم از دولتی و غیردولتی، ،ها و مؤسسات اعتباريبانک

ها و مؤسسات المللی یا ضرورت حفظ سالمت بانکتواند در مواردي که استانداردهاي بینمی
ین ها و مؤسسات اعتباري تعیحدود باالتري را براي تمام یا برخی از بانکاعتباري اقتضا کند،

نقش عظیمی در توسعه ،بازلکننده قوانین تنظیم.)42: 1390محمدي کهورین،و زادهولی(کند
گر واسطه قررات تنظیمو افزایش تمایل به استفاده از تسهیالت سندیکایی داشته است چرا که به

یکی عنواناعطاي تسهیالت با تکیه بر ریسک کمتر به،المللیدر عرصه بینویژهبهاین کمیته،
.هاي مالی در اعطاي تسهیالت مد نظر قرار گرفتترین سیاستاز مهم

ساختن این سیاست، استفاده از تسهیالت سندیکایی است ترین ابزارهاي عملییکی از مهم
شود و به مقررات سبب تقسیم ریسک بین اعضاي سندیکا می،دهندگانکه به علت کثرت وام

ریسک و حفظ حداقل سرمایه براي جلوگیري از خطرات در جهت توجه به انواعبازلکمیته 
ها به دلیل بسیاري از بانک. پوشاندجامه عمل می،دهندگاناحتمالی مانند ورشکستگی وام

واسطه شرکت مانند اما بهمحروم می،داخلی از اعطاي وام و کسب سودیهاي قانونمحدودیت
امکان عمالً،رعایت مقررات داخلیدر سندیکاي بانکی و اعطاي وام از این طریق، ضمن

. آورنددستیابی به سود و شرکت در معامالت و مراودات مالی بزرگ را براي خود فراهم می
استفاده از تسهیالت سندیکایی و تشکیل سندیکا یکی از ابزارهاي مهم مدیریت محدودیت 

.کفایت سرمایه است

1سکیرتیریمقررات مربوط به مد. ب

شدهبحث ریسک و مدیریت آن توجه به یر، در تعابیر مالی و بانکی همواره در سالیان اخ
هاي ریسکی، ترین فعالیتیکی از مهم. شدن دارداي قابلیت مطرحریسک در هر حیطه. است

و از کنندمیآوري هاي مردم را جمعسو سپردهها از یکبانکهاي بانکی است زیرافعالیت
توجه به تغییرات مداوم در لذا با. دهندانجام میمنابع عملیات بانکی با استفاده از اینسوي دیگر

ها هاي متفاوتی بر ساختار مالی بانکروز ریسکهر،هاي اقتصاديعوامل محیطی و سیستم
1. Risk Management.
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گیرنده چرا که ممکن است وامهمراه با ریسک و خطر است،عمل اعطاي وام. گذاردتأثیر می
در اکثر قراردادهاي اعطاي وام، .کندبازپرداخت را ریافتیوام دنتواندبه دالیل مختلف 

تواند تا حدود زیادي از هاي قرارداد است که میترین بخشیکی از مهم،مدیریت ریسک
ها به انواع مختلف تقسیم ریسک.هاي گزاف بر طرفین قرارداد جلوگیري کندتحمیل هزینه

.همیت بیشتري برخوردار استاز ا1ها ریسک اعتباريشوند که در میان آنمی
تعهداتش نخواهدیانتواندقراردادگیرد که طرف ریسک اعتباري از این واقعیت ریشه می

بنابراین در عملیات اعطاي تسهیالت، ناتوانی یا نکول . )1389:71محرابی،(را انجام دهد
ریسک، مربوط به این .شودگیرنده در پرداخت وام تحت عنوان ریسک اعتباري شناخته میوام

.استهاي ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل یا فرع وام از طرف مشتريزیان
هاي کنترل و مدیریت ریسک اعتباري، استفاده از تسهیالت سندیکایی ترین روشیکی از مهم

سندیکا،کننده درها و مؤسسات شرکتدر این نوع تسهیالت به دلیل وجود و تعدد بانک. است
هریک از ،به عبارت دیگر در این نوع تسهیالت. شودریسک موجود بین این اعضا تقسیم می

هم تا همان میزان اوتعهدات و حقوق ، گیرد و مسئولیتسهمی از وام را بر عهده می،اعضا
.است

ی که تسهیالت دریافتی در مواعد مقرر از طرف تسهیالت گیرنده بنابراین در صورت
متحمل ریسک ،هاي عضو سندیکا هرکدام به نسبت سهم خود از وام، بانکخت نگرددبازپردا

.شوددار نمیگیرنده را عهدهتنهایی ریسک نکول یا عدم پرداخت وامشوند و یک بانک بهمی
هاي دیگر شود و نسبت به روشتسهیالت سندیکایی سبب تقسیم ریسک بین اعضاي سندیکا می

هاي مختلف را بر عهده ریسک،ا دارد که چندین بانک یا مؤسسهسن رتأمین مالی این ح
هاي سازوکارامکان انتقال سهم یا شراکت در پرداخت وام سندیکایی نیز یکی دیگر از .گیرندمی

بنابراین چنانچه یکی از . )Ball, Bushman, 2008: 15(این نوع وام استمدیریت ریسک در
تواند با واگذاري گیرنده را بدهد، میدم پرداخت از سوي واماعضاي سندیکا احتمال ناتوانی یا ع

.از این ریسک نجات یابد،سهم خود

رانیاحقوقدرییکایسندالتیتسهيناکارآمد.4
ترین ابزار و سازوکارهاي شده، استفاده از تسهیالت سندیکایی یکی از مهمتوضیحات ارائهبنابر

بازار پول ایران در . هاي مختلف اقتصاد کشور استبخشبخشی بهحمایت از اقتصاد جامعه و رونق
ۀهاي چندسالشدت به این نوع تسهیالت نیاز دارد زیرا در ایران به دلیل تدوین برنامهشرایط کنونی به

2. Credit Risk.
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ها هاي زیربنایی و اساسی و تأمین مالی براي اجراي این طرحتوسعه، نیاز شدیدي به ایجاد طرح
الجرم .بازار باشدنیاز که پاسخگوي یستچنان عمیق ندر ایران آنایه نیزبازار سرم. شوداحساس می

.هاي بازار پول بهره گرفتباید از ظرفیت
ها و مؤسسات مالی و توان ضمن افزایش نقش بانکبا استفاده از این نوع تسهیالت می

ةکننددریافتهاي ها و بخشرسانی به بانکهاي اقتصادي و نفعاعتباري در تأمین مالی طرح
هاي اقتصادي تزریق کرد که تهیه تسهیالت، حجم عظیمی از پول و سرمایه را به بازار فعالیت

ا نیز با التفات به .ا.بانک مرکزي ج. این حجم از سرمایه از طرق دیگر با سختی همراه است
قواعدي را در قالب دستورالعمل و ،همین موضوع و در جهت مدیریت این نوع تسهیالت

سفانه بازار این نوع تسهیالت در أاما مت.ها و مؤسسات مالی ابالغ کرده استنامه به بانکظامن
.ایران پررونق نبوده و مورد توجه قرار نگرفته است

ترین آن دالیل مختلفی سبب عدم استقبال از این نوع تسهیالت در ایران شده است که مهم
:از این قرار است

در سایه اعتماد که تا . است1ناصر پیشرفت در بازار پول، اعتمادترین عیکی از مهم:الف
توان تا حدود زیادي هاي همکار است میحدود زیادي معلول وجود شفافیت در عملکرد بانک

ها ها مانع تشکیل بانکعنصر اعتماد تا مدتنبود.به اهداف و کارکردهاي این بازار دست یافت
همین فقدان اعتماد بود که باعث شد .ره قاجار شده بودهاي مالی در دوعنوان واسطهبه

این عدم اعتماد، در استفاده .ندکنسیس أ، نهاد بانک را در ایران تها با پرکردن این خألانگلیسی
جهت تقویت استفاده از این نوع در. هاي ایران نیز نمایان استاز تسهیالت سندیکایی بین بانک

تسهیالت خودداري و روح ۀجانبها برقرار و از ارائه یکبانکتسهیالت، باید اعتماد را بین
تسهیالت سندیکایی ابزار مشارکتی و مهمی . ها تقویت کردهمکاري و تعاون را بین بانک

.ها و مؤسسات مالی به یکدیگر استجهت تقویت این اعتماد عمومی بانک
، وجود اطالعات صحیح و حضور موفق در بازار این نوع تسهیالتنیازترین پیشمهم: ب

وجود اطالعات شفاف و موثق، گام مهمی در جهت شناخت و .گیرنده استشفاف درمورد وام
از این طریق . ارزیابی توان مالی متقاضی و حصول اطمینان از توانایی وي در بازپرداخت وام است

عات درمورد هاي ناشی از ریسک پرداخت تسهیالت و نیز کسب اطالتوان از تحمل هزینهمی
عهده مؤسسات ایجاد شفافیت مالی برۀدر بازارهاي مالی دنیا وظیف.جلوگیري کردمتقاضی

،هاي مختلف اطالعات مالی و غیرمالیکارگیري روشمؤسسات با بهاین . اعتبارسنجی است
هایی مانند سابقه بازپرداخت موفق تسهیالت، آوري و بر اساس مالكمتقاضیان را جمع

1. Trust.
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ها و سایر برداري در اختیار بانکو براي بهرهکنند میبندي ها را تقسیمآن... ت و شهرسنح
رشد چندانی ،این مؤسسات،به دالیل مختلفایراندر .دهندگیر مالی قرار مینهادهاي تصمیم

یا نبود به علت . دکننو نقش بسیار کمرنگی در ایجاد شفافیت مالی و اطالعاتی ایفا میرندندا
هاي و بانکردعملکرد این مؤسسات، شفافیت اطالعاتی الزم در بازار مالی ایران وجود نداضعف 

وري اطالعات درمورد متقاضیان آمتمایل به تشکیل سندیکا باید وقت و هزینه زیادي صرف جمع
فقدان مؤسسات اعتبارسنجی فعال و مورد اعتماد و فراگیر در سیستم اقتصادي کشور و به .بنمایند

ترین موارد ضعف استقبال از تسهیالت سندیکایی در وجود ابهام اطالعاتی، یکی از مهم،آنتبع
.ایران بوده است

ساختار و کاربرد تسهیالت و مزایاي استفاده از این نوع تسهیالت در سیستم بانکی و :ج
در این هاتا حدود زیادي ناشناخته مانده و اطالعات متقاضیان و بانکایراناقتصادي داخلی 

تهیه ،ا در خصوص این نوع تسهیالت.ا.نهایت اقدام بانک مرکزي ج. بسیار کم است،مورد
این .پیدا کرده استکنون چندین بار تغییر تسهیالت سندیکایی است که تاايدستورالعمل بر

ر المللی، بدون توجه به بستدستورالعمل نیز برگرفته از ساختار این نوع تسهیالت در بازار بین
درستی مشخص ها بهروابط قراردادي و مسئولیت،در این دستورالعمل.اقتصادي ایران است

گیرنده یا اعضا نیز و ورشکستگی وامنشده و به بحث مهمی مانند انتقال سهم اعضاي سندیکا
ازآنجاکه ممکن است تشکیل سندیکا در ایران با حضور ،از سوي دیگر. اي نشده استاشاره

در این . خارجی صورت بگیرد، در این مورد مقرره روشنی وجود نداردۀسبانک یا مؤس
هاي داخلی به حضور در بازار تسهیالت و عوامل انگیزشی براي تشویق بانکدستورالعمل،

ها و اطالعات بانک.المللی در نظر گرفته نشده استعظیم و سودمند تسهیالت سندیکایی بین
ها و ت بسیار سطحی بوده و در جهت بیان مزیتمتقاضیان در خصوص این نوع تسهیال

در جهت ترویج .اقدامی صورت نگرفته است،هاي این بانک از طرف نهادهاي متولیاستفاده
،استفاده از این نوع تسهیالت باید چارچوب حقوقی و اقتصادي این نوع تسهیالت و به عبارتی

، تبیین و شته باشدتصادي ایران را دااجرا در سیستم اقنسخه متناسب و بومی آن که قابلیت 
.راهکارهاي استفاده از آن میسر شود

آن، تسهیالتی که براي نخستین بار در بازاري که در(تسهیالت سندیکایی1یهبازار ثانو: د
تشکیل نشده و اقدامی در ایراندر )شودمیو منتقل خرید و فروش بازار اولیه عرضه شده،

هاي فعالیتچنین بازاري در ایران تشکیل شود،اگر.فته استخصوص تشکیل آن صورت نگر
صورت مرتبط با واگذاري و فروش و خرید سهم و خروج و ورود اعضاي جدید در سندیکا به

1. Secondary Market.
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).Pavel, Philips, 1987: 24(آیدمند درمینظام
هاي یتالمللی، نهادهاي مختلفی متولی سازماندهی فعالدر بازار تسهیالت سندیکایی بین:ه

LMA: Loan Marketعهدهس این وظیفه بریعنوان مثال در انگلبه. مرتبط با این بازار هستند

Associationاتحادیه بازار تسهیالت بریتانیا گذاشته شده است یا در آمریکاLSTA: Loan

Syndication Transaction Association براتحادیه معامالت تسهیالت سندیکایی، این وظیفه را
سازي جهت تشکیل سندیکاهاي منصفانه، رشدیافته، زمینه،عهده دارد که هدف از تشکیل آن

،المللیاین کشورها با استفاده از متخصصین مالی و حقوقی داخلی و بین. ثر استؤکارآمد و م
هاي مایل به عضویت قرار یا بانکدر این زمینه  تهیه کرده و در معرض متقاضیانرا اسناد الزم 

چنین سازمان یا نهادي که متولی امور مرتبط با تسهیالت سندیکایی باشد ایران،در .دهندمی
یی ایجاد و نهادهاهاگسترش استفاده از چنین تسهیالتی باید چنین سازمانبراي.وجود ندارد

.شود

گیريیجهنت
حجم عظیمی از اي است که نیازمند گونههاي اقتصادي بهها و فعالیتماهیت برخی از طرح

. توان این میزان از منابع پولی را تأمین کرددر قالب قراردادهاي وام دوجانبه نمی. سرمایه است
که تسهیالت بود الجرم باید به فکر استفاده از سایر طرق تأمین مالی یا نوع دیگري از تسهیالت 

سررسید قابل یاد آن،ساختار خاص این نوع تسهیالت، حجم و میزان ز.شودسندیکایی نامیده می
تنظیم، قابلیت انعقاد قرارداد بر اساس توافق طرفین و مزایاي خاص این نوع تسهیالت از عوامل 

المللی در عرصه بین. گذاران به استفاده از این نوع تسهیالت بوده استگرایش متقاضیان و سرمایه
حجم استفاده از این نوع تسهیالت هاي فراوانی شده و روز به روز براز این نوع تسهیالت، استفاده

. رو شده استتوجهی روبهمهري و کماستفاده از این نوع تسهیالت با بی،ایراندر.شودافزوده می
هاي ایران به دالیل مختلف ازجمله عدم دسترسی به اطالعات مالی متقاضیان به علت نبود بانک

خت کافی نسبت به مزایاي استفاده از مؤسسات اعتبارسنجی کارآمد و فعال، عدم آگاهی و شنا
گذاري بلندمدت،مدت و پرهیز از سرمایهرغبت به کسب سود زیاد در کوتاهاین نوع تسهیالت،

عدم رشد بازار ثانویه دهنده در زمینه این نوع تسهیالت،هاي متولی و سازماننبود نهادها و سازمان
ها، بهره کافی و مناسب از این نوع بانکدر بازار این نوع تسهیالت، عدم وجود اعتماد بین

ترین مرجع نظارتی و تقنینی در زمینه امور عنوان مهمبانک مرکزي ایران به.اندتسهیالت نبرده
.نقش پررنگی داشته باشد،تواند در گسترش استفاده از این نوع تسهیالتبانکی در ایران می

، این موارد جهت حمایت از این نوع تسهیالتثیرگذار بانک مرکزي درأازجمله اقدامات مهم و ت
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سسات اعتبارسنجی جهت ایجاد شفافیت مالی، ایجاد و تقویت نهاد یا سازمان ؤتشکیل م:است
هاي مرتبط با سندیکاهاي بانکی، آموزش مفید و مدوام مسئوالن و خاص جهت ساماندهی فعالیت

ف این نوع تسهیالت ازجمله صنعت و بازارهاي هدایعکارشناسان بانکی، ایجاد تعامل با صن
این نوع تسهیالت،ةکنندمصرفایعسایر صنسازي وآهن و ارتباطات و راهانرژي، صنعت راه

کننده در راستاي تشویق به استفاده از این نوع تسهیالت و آور و تنظیموضع مقررات مناسب و الزام
. ؤسسات فعال در سندیکاهاها و منیز برقراري امتیازات و مزایاي مختلف براي بانک
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