باسمه تعالی

اظهار نظر در خصوص :

" اليحه مجوز صدور برات كارت تا سقف بيست هزار ( )020222ميليارد ريال به منظور تامين منابع مالي موردنياز شهرداري تهران "
مرکز مطالعات و ربانهم رزیی شهر تهران

الیحه مذکور در قالب ماده واحده و تبصره ذیل آن در تاریخ  0932/01/82توسط شهردار محترم تهران به منظور مدیریت بدهیهای شهرداری تهران
تقدیم شورای اسالمی شهر تهران شدهاست ،نتایج بررسی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرتهران به شرح ذیل به استحضار میرسد؛
 -1عنوان الیحه مجوز صدور براتکارت به منظور تامین مالی مورد نیاز شهرداری است در حالیکه در متن ماده واحده الیحه ،دریافت مجوز از
شورا به منظور مدیریت بدهیهای شهرداری قید شده است ،مستحضرید که براتکارت یا اوراق برات به عنوان یک سند تجاری همچون چک

پیوست:
بهرهبردار:

شورای اسالمی شهر تهران
متقاضی:

هیات رئیسه شورای اسالمی شهر تهران

و سفته میباشد نه ابزا ر تامین مالی لذا الزم است این موضوع صرفاً به عنوان یک سند تجاری مورد توجه قرار گیرد و از اطالق ابزار تامین
مالی اجتناب گردد.
 -2براتکارت به عنوان سند تجاری خود یک سند تعهدآور مالی و باعث ایجاد بدهی میباشد لذا در استفاده از این سند تجاری باید محتاطانه
عمل کرد.
 -3منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مالی این سند تجاری توسط شهرداری مشخص نیست و اینکه آیا شهرداری به همین میزان وجوه
اداره شده نزد بانک یا بانکهای عامل برای تعهد پرداخت به دارندگان براتکارت به سپرده میگذارد و یا حساب سپرده خاصی را نزد بانک

تنظیم:

مرکز مطالعات و ربانهمرزیی شهر تهران
مدرییت مطالعات مالی و اقتصادشهری

تاریخ:

2931/21/5

معرفی میکند ،در این صورت تعهد پرداخت مبالغ مندرج در این سند تجاری الزامآور بوده و دارنده براتکارت در سررسید مشخص به
فوریت میتواند مطالبه طلب نماید ،که این موضوع در الیحه پیشبینی نشده است.
 -4در توجیه اقتصادی الیحه نیز این سند تجاری با سایر ابزارهای مالی از جمله اوراق مشارکت مقایسه شدهاست و مزیت آن را عدم نیاز به مجوز
بانک مرکز اعالم نمودهاند در حالیکه صدور یک سند تجاری همچون برات کارت با مبلغ قیدشده در مصوبه و با توجه به بدهی انباشته
شهرداری تهران در سنوات گذشته حتما در قالب اعتبارسنجی مالی شهرداری توسط بانک عامل مواجه خواهد شد و حساسیت نظام بانکی را
در قالب ایجاد بدهی انباشته ناشی از صدور این سند تجاری بهدنبال خواهد داشت.
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 -5بررسی تفضیلی و ایرادات مرتبط با متن ماده واحده و تبصره آن به شرح ذیل میباشد.
ماده/تبصره
مرکز مطالعات و ربانهم رزیی شهر تهران

پیوست:
بهرهبردار:

شورای اسالمی شهر تهران

ماده واحده

متقاضی:

هیات رئیسه شورای اسالمی شهر تهران

تنظیم:

مرکز مطالعات و ربانهمرزیی شهر تهران
مدرییت مطالعات مالی و اقتصادشهری

تبصره
تاریخ:

2931/21/5

شرح

ابهام/ایراد

پیشنهادات

در راستای اجرای ماده()90مصوبه برنامه پنجساله سوم توسعه شهر
تهران( )0932-0218و بند(ب) تبصره( )2مصوبه بودجه سال
0932شهرداری تهران ،به شهرداری تهران اجازه داده میشود
جهت مدیریت بدهیها با ارائه مستندات ،رعایت آییننامه مالی و
معامالتی شهرداریها با طرفیّت بانکها و موسسات عامل به عنوان
براتگیر ،طبق قوانین و مقررات نسبت به صدور براتکارت حداکثر
تا سقف مبلغ بیستهزارمیلیارد()810111011101110111ریال،
مطابق ضوابط شهرداری و سایر قوانین و مقررات باالدستی اقدام و
پس از تحقق در جداول بودجه منعکس نماید.

 -0در ماده ( )90برنامه سوم شهرداری شهر تهران ،شهرداری
موظف شده است تا با کمترین هزینه و مخاطرات اقدام به تامین
مالی نماید و به همین منظور نیز شهرداری مکلف شدهاست تا
در یک افق دهساله اقدام به تثبیت بدهیهای خود نماید این در
حالی است که براتکارت به عنوان یک سند تجاری میتنی بر
انجام تعهدی در تاریخ مشخص جزء اسناد بدهی محسوب شده
و این الیحه باعث افزایش بدهی شهرداری خواهد شد.
 -8براتکارت به معنی سند تجاری خاص همچون سفته و چک
به عنوان جایگزین اسکناس و ضمانتکننده تعهد به پرداخت
وجه توسط شهرداری تهران خواهد بود و دارنده براتکارت به
محض مراجعه به بانک عامل امکان وصول مبلغ آن را در
سررسید مشخص خواهد داشت ،به همین منظور الزم است منابع
مالی و محل پرداخت آن مشخص گردد و نحوه و نوع تعهد
شهرداری تهران نزد بانک عامل هم مشخص شود.
 -9در صورت وجود موجودی نقد در حساب ضمانت کننده برات
کارت به نام شهرداری تهران ،ضرورت صدور براتکارت بیمعنی
خواهد بود و اگر چنین مبلغی را شهرداری تهران ندارد تعهد یک
بدهی جدید باعث افزایش بدهیهای ادواری شهرداری خواهد
بود.

به منظور پرهیز از افزایش
میزان بدهی شهرداری تهران
ناشی از این الیحه لذا
پیشنهاد می شود منابع تامین
مالی این سند تجاری به طور
مشخص تعیین گردد.

شهرداری مجازاست به منظور استفاده از خدمات بانکها و قید تا 2درصد در این تبصره به معنی باز گذاشتن دست مدیران عبارت "حداکثر تا 2درصد"
موسسات عامل به عنوان براتگیر ،حداکثر تا %2کارمزد از محل اجرایی برای هزینه کرد کد بودجه 4041210بین صفرتا چهار به میزان ثابت اصالح گردد.
ردیف بودجه بازپرداخت وامها با کد بودجه 4041210نزد معاونت درصد می باشد.
مالی و اقتصاد شهری هزینه نماید.
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اسناد پيوست:

 -1-7قوانین باالدستی:
مرکز مطالعات و ربانهم رزیی شهر تهران

 ماده 223تا  334قانون تجارت (پیوست نامه) -2-7برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران()1331-1442
ماده( :)31شهرداری موظف است با هدف تامین مالی شهرداری با کمترین هزینه و مخاطرات قابل تحمل اقدامات زیر را انجام دهد:
-0

پیوست:
بهرهبردار:

شورای اسالمی شهر تهران

-8
-9
-2

" مدیریت ایجاد بدهیهای شهرداری" در سال نخست اجرای برنامه به نحوی که اقدامات الزم برای پایداری بدهیهای شهرداری در افق ده
ساله انجام گیرد.
استقرار سامانه مدیریت بدهیها و مطالبات شهرداری در سال اول برنامه.
محدودیت ایجاد بدهی جدید توسط هریک از واحدها ،شرکتها و سازمانهای شهرداری در چارچوب بوجه مصوب.
شهرداری موظف است جدول زمانبندی و مکانیزم تسویه دیون و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی و بازپرداخت وامهای دریافتی را در
سال اول برنامه تدوین و منابع مورد نیاز برای پرداخت آنها را به تفکیک سالهای برنامه پیشبینی و به شورا ارائه نماید.

متقاضی:

هیات رئیسه شورای اسالمی شهر تهران

تنظیم:

مرکز مطالعات و ربانهمرزیی شهر تهران
مدرییت مطالعات مالی و اقتصادشهری

تاریخ:

2931/21/5
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