
 

 

 

الحسنه،    هاي قرض هاي دولتي و غيردولتي به استثناي بانک  جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .بانک و مؤسسات اعتباري غيربانکي ارسال گرديد شرکت دولتي پست

 

 با سالم؛

هـاي بـانکي    نامه دستورالعمل ناظر بر ضمانت« در سال گذشته گونه که استحضار دارند احتراماً، همان

مربـوط بـه    هاي صدور، اصالح، تمديد، مطالبه، پرداخت و سـاير امـور   به منظور يکسان نمودن رويه» )ريالي(

صـد و هفتـاد و ششـمين جلسـه مـورخ       هـزار و يـک   هاي بانکي تدوين و پس از تصويب در يک نامه ضمانت

، بـه شـبکه بـانکي    ۱۰/۴/۱۳۹۳مـورخ   ۹۴۶۴۷/۹۳شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره  ۹/۲/۱۳۹۳

  .کشور ابالغ گرديد

ـ   متقاضـيان صـدور    اعتبارسـنجي زوم از جمله موارد مورد تأکيد در بخشنامه و دستورالعمل مـذکور، ل

نامه  دستورالعمل ياد شده، صدور ضمانت) ۵(به موجب ماده  بود که در همين راستا، )خواه ضمانت( نامه ضمانت

اثر نشده و يا بدهي غيرجـاري نـزد شـبکه بـانکي      خواه که داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء براي ضمانت

االجرا شدن دستورالعمل مذکور در سـطح شـبکه بـانکي     از الزم پس .ه بوداعالم شدباشد، ممنوع  کشور مي

اعالم شده بـود    هاي بسياري از مراجع مختلف با اين بانک انجام شد که طي آن مکاتبات و درخواستکشور، 

که بنا به داليلي خارج هاي اقتصادي  در مسير فعاليت برخي از بنگاهرا موانع و مشکالتي  ممنوعيت مورد اشاره

، ايجاد نموده و الزم اسـت تـدابير و تمهيـداتي    اند شان طي ساليان اخير، داراي بدهي غيرجاري شده ادهاز ار

  .  ن اقتصادي معمول شوداالبراي رفع مشکل اين گروه از فع

با عنايت به شرايط خطير حال حاضر کشـور و  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بر همين اساس، 

هاي اقتصادي، کنترل تورم، خروج از رکود و  امات دولت محترم براي تسهيل فعاليتها و اقد راستا با تالش هم

ممنوعيـت صـدور    بـه واسـطه  هاي اقتصـادي   مضايق ايجاد شده براي بنگاهايجاد رونق اقتصادي در کشور، 

ـ باشند را به  هايي که داراي بدهي غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور مي نامه براي بنگاه ضمانت رم اعضاي محت

 172670/94  
 29/06/1394  
  ندارد  



 

 

هـاي مزبـور از ايـن بابـت      مشـکالت و موانـع بنگـاه   شوراي پول و اعتبار منعکس نمود تا با تدبير آن شورا، 

  .المقدور مرتفع شود حتي

شـوراي پـول و    ۱۰/۶/۱۳۹۴هزار و دويست و ششمين جلسـه مـورخ    بر اين اساس، موضوع در يک

قـرر نمـود؛ ممنوعيـت مربـوط بـه صـدور       هاي اقتصادي م اعتبار مطرح شد و آن شورا با هدف کمک به بنگاه

دسـتورالعمل نـاظر بـر    ) ۵(نامه بانکي براي بدهکاران غيرجاري نظام بـانکي کشـور موضـوع مـاده      ضمانت

به حالت  ۱۳۹۴شوراي پول و اعتبار تا پايان سال  ۹/۲/۱۳۹۳مصوب جلسه مورخ ) ريالي(نامه بانکي  ضمانت

  .تعليق درآيد

ادي داراي بدهي غيرجاري به شبکه بانکي کشور نيز بـا معمـول نمـودن    هاي اقتص بنگاه رود انتظار مي

هاي غيرجاري خود، به مساعدت و همراهـي و تـدابير    و تعيين تکليف بدهي حداکثر مساعي و اهتمام خويش

  . نشان دهندو درخوري واکنش مثبت در اين خصوص، شوراي محترم پول و اعتبار 

ت دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع بـه تمـامي شـعب و    مند اسشعنايت به مراتب فوق، خواهبا 

  ۲۵۲۲۶۴۹./ربط ابالغ و بر حسن اجراي آن، تأکيد و نظارت شايسته به عمل آيد واحدهاي ذي

  

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 ديآبا حميدرضاغني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسات 

 .گردد مي ارسال غيربانکياعتباري 

  

  با سالم؛ 

هاي اخير همواره  گونه که استحضار دارند مطالبات غيرجاري و نحوه وصول آن در سال احتراماً، همان

افزايش سطح مطالبات غيرجاري بانکي . يکي از موضوعات مهم و چالشي در نظام بانکي کشور بوده است

ي غيربانکي کشور را با تهديد مواجـه نمايـد   ها و مؤسسات اعتبار تواند سالمت هر يک از بانک نه تنها مي

و هـا   بانـک بلکه در سطح کالن نيز به کاهش قدرت اعتباردهي شبکه بانکي و به دنبال آن تنگناي اعتباري 

. کاهش رشد اقتصـادي خواهـد انجاميـد   محور بودن نظام تأمين مالي در کشورمان،  مأالً با عنايت به بانک

تضعيف توان لبات غير جاري رشد قابل توجهي داشته که اين امر منجر به هاي اخير، مطا در سالمتأسفانه 

کـاهش کيفيـت   اي از منـابع تخصيصـي،    ها به دليل عدم بازگشت بخـش قابـل مالحظـه    اعتباردهي بانک

شـده  هايي از قبيل ريسک نقدينگي و ريسک اعتباري  هاي مؤسسات اعتباري و نيز افزايش ريسک دارايي

خواهـد  ناپـذيري در پـي    گيرانه و مؤثر، اين مهم تبعات جبران دم اتخاذ تدابير پيشلذا در صورت ع .است

  .داشت

ــا عنايــت بــه نامــه شــماره  تصــويب) ۱۲(مــاده ) ت(بنــد  تکليــف مقــرر در بــر ايــن اســاس و ب

وصـول  «نامـه   هيأت محترم وزيران داير بر لـزوم بـازنگري آيـين    ٢١/٦/١٣٩٢مورخ  ١١٨٣٢٢/٤٩٥١٥

با رويکرد تسريع و » )ارزي و ريالي(الوصول مؤسسات اعتباري   شته، معوق و مشکوکمطالبات سررسيد گذ

هـاي اقتصـادي کـه طـي      ها و همچنين کمک و مساعدت به بنگـاه  تسهيل وصول مطالبات غيرجاري بانک

ـ انـد،   شان، موفق به ايفاي به موقع تعهدات خود نشده ساليان اخير بنا به داليل و عللي خارج از اراده ک بان

امعان نظر به شرايط خطير حال حاضر کشـور و هـم   با را نامه مذکور  مرکزي جمهوري اسالمي ايران آيين

هاي اقتصادي، خروج از رکود وايجاد رونـق   راستا با تالش ها و اقدامات دولت محترم براي تسهيل فعاليت

ايش حجـم مطالبـات   اقتصادي در کشور از يک سو و اتخاذ تمهيـدات الزم بـه منظـور جلـوگيري از افـز     

تر مطالبات شبکه بانکي کشور از سوي ديگر و همچنين در چارچوب قانون  سريعغيرجاري و وصول هرچه 

 184847/94  
 07/07/1394  
  دارد 



 

 

مـورخ  ه  ۵۰۷۲۰ت /۱۸۱۱پذير و ارتقـاي نظـام مـالي کشـور و مصـوبه شـماره        موانع توليد رقابت  رفع

مـذکور را مـورد    نامـه  آيـين ، »دكارگروه تسهيل و رفع موانع تولي«موضوع  هيأت محترم وزيران ۱۶/۲/۱۳۹۴

 ١٠/٠٦/١٣٩٤يکهزار و دويست و ششـمين جلسـه مـورخ    بازنگري قرار داد و پس از طرح و بررسي در 

   .گردد پيوست ايفاد مي اي از آن به شرح نسخهشوراي پول و اعتبار تصويب شد که 

   :باشد رح ذيل مينامه قبلي به ش نامه ياد شده نسبت به آيين اهم اصالحات انجام شده در آيين

 نامه حاضر در جهت تطابق و يکنواختي هـر   اصالح تعاريف برخي از اصطالحات بکار رفته در آيين

  چه بيشتر با ساير مقررات؛ 

     افزايش سقف مبلغ بدهي غيرجاري از پانصد ميليون ريال به پنج ميليارد ريال بـه منظـور اعمـال

قبيل عدم اعطاي تسهيالت اعم از ريـالي و ارزي در ارتبـاط بـا مشـتريان داراي     هايي از  محدوديت

 غيرجاري ؛  بدهي

 بدليل شـرايط کشـور    ۱۳۹۲تا  ۱۳۸۹هاي  امهال بدهي غيرجاري واحدهاي توليدي که طي سال

  اند؛ اند و تاکنون تسهيالت خود را استمهال ننموده دچار مشکل شده و داراي بدهي غيرجاري گرديده

 کارگروه تسهيل و رفع موانـع توليـد  «هال بدهي غيرجاري واحدهاي توليدي داراي مصوبه از ام «

هيأت محتـرم وزيـران کـه تـاکنون      ۱۶/۲/۱۳۹۴مورخ ه  ۵۰۷۲۰ت /۱۸۱۱موضوع مصوبه شماره 

 اند؛ تسهيالت خود را استمهال ننموده

  درصـد از کـل مبلـغ     ۲۰امکان تغيير طبقه تسهيالت امهالي به طبقه تسهيالت جاري با پرداخت

 که مشتري در ايفاي تعهدات خود نکول ننمايد؛ قرارداد تسهيالت امهالي و در صورتي

 ۲۰يـا   ۱۰ها از مشتريان داراي بدهي غيرجاري، درصورتي کـه مشـتري حـداقل     رفع محروميت 

طبـق شـرايط مقـرر در    پـس از امهـال   را ) بسته به نوع بنگاه اقتصـادي (مانده بدهي خود درصد از 

 پرداخت نمايد؛ اقساطينامه به صورت دفعي يا  آيين

 شـامل  (التزام تأخير تأديه دين به صورت پلکاني بر اسـاس طبقـه مطالبـات     هاي وجه حذف نرخ

در دامنه شش الي چهارده درصد بـه عـالوه نـرخ سـود     ) الوصول سررسيدگذشته، معوق و مشکوک

التـزام واحـد بـراي تمـامي طبقـات       نرخ وجهو تعيين ) نامه فعلي آيين) ۱۲(موضوع ماده (تسهيالت 



 

 

مطالبات به ميزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهيالت به ترتيب در تسـهيالت اعطـايي بـر    

 مبناي عقود مشارکتي و عقود غيرمشارکتي به عالوه شش درصد؛

 صـورت  ها در گيرنده به جهت وصول مطالبات از آن حذف اخذ تعهد از افراد تحت تکفل تسهيالت

  عدم بازپرداخت تسهيالت اعطايي توسط مشتري؛ 

، موصـوف  نامـه  نظير مقـرر در آيـين   هاي کم رود با تدابير و مشوق ، ضمن اين که انتظار ميدر خاتمه

شـائبه و دلسـوزانه    همراهـي و همکـاري بـي    استقبال ازگيرندگان داراي بدهي غيرجاري نيز با  تسهيالت

  و نشان دادن حسن نيت خود،و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  شوراي پول و اعتباراعضاي محترم 

هاي غيرجاري خود نزد شـبکه بـانکي کشـور     را براي تعيين تکليف بدهي ها و مساعي ممکن تمامي تالش

، شايسته است شبکه بانکي کشور نيز با تمهيد و اتخاذ تدابير الزم، وضعيت فعلـي مطالبـات   معمول دارند

دار و  وجه در تراز و شأن نظام بانکي جمهوري اسالمي ايران به عنوان طاليه را که به هيچ ها غيرجاري بانک

  .باشد، بهبود بخشند پيشرو انجام عمليات بانکي بر پايه موازين شرع مقدس نمي

قابـل اسـتناد   نامـه، تمـامي ضـوابط و مقـررات مغـاير       از تاريخ ابالغ اين آيين ضمن اعالم اين که 

 بـر  و هشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي ربط ابـالغ ، خواباشد نمي

مديريت و نسخه اي از بخشنامه ابالغي به واحدهاي تابعه به معمول حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق 

  ۲۵۲۸۳۳۴/. ارسال گردد مرکزي جمهوري اسالمي ايرانبانک  ها و مؤسسات اعتباري کل نظارت بر بانک

  

  

  

  

  

  

  برگ ۴:  پيوست

  

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 



 

  

  ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك

  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

مؤسسات  غيرجارينامه وصول مطالبات  آيين

  ) ريالي و ارزي(اعتباري 



٢ 

 

  تعالي بسمه

  »)ريالي و ارزي( مؤسسات اعتباري غيرجاريوصول مطالبات  نامه آيين«

  

کـاهش حجـم   و با هدف  ١٣٥١قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه  )١١(از ماده  )ب( به استناد بند

ريالي (وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري نامه  آيين«، ها تر آن مطالبات غيرجاري و وصول هرچه سريع

  :گردد ن مييشود، تدو ناميده مي »نامه آيين«که از اين پس به اختصار  »)و ارزي

  :روند نامه اصطالحات و عبارات زير در معـاني مشروح مربوط به کارمي ر ايـن آييـند ـ١ماده

  ؛بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران :بانک مرکزي ـ١ـ١

 بانـک  مجـوز  با يا قانون موجب به که غيربانکي اعتباري مؤسسه يا بانک :مؤسسه اعتباري ـ٢ـ١

  ؛باشد مي مرکزي بانک نظارت تحت و شده مرکزي تأسيس

مدير عامل و اعضاي هيئت مديره اشـخاص   ،حقوقياشخاص  ،اشخاص حقيقي :مشتريان ـ٣ـ١

 به که حقوقي يا حقيقي شخص چند يا دوبه طور مستقل و ) تا زمان تصدي سمت( حقوقي

 ديگـري  نحـو  هـر  بـه  يـا  و کنترلـي  مالي، مديريتي، مالکيتي، روابط از برخورداري واسطه

 يکـي  مشکالت که ترتيب بدين دهند، قرار ريسک معرض در را اعتباري مؤسسه توانند مي

 موقـع  بـه  ايفـاي  يـا  بازپرداخـت  عـدم  بـه  منجر و يابد تسري ديگري به بتواند ها آن از

  ؛ودش ها آن تعهدات يا و تسهيالت

دريافت تسهيالت و يا رغم  عليظرف دو سال گذشته مشترياني که  :حساب مشتريان خوش ـ٤ـ١

اعم از ارزي و (بدهي غيرجاري  ،در هيچ يک از مؤسسات اعتباريکي استفاده از خدمات بان

  ؛نداشته باشند) يا ريالي

 تسهيالت اعطايي به اشخاص حقيقـي و حقـوقي،   از قبيلاعم از مطالبات ريالي  :مطالبات ـ٥ـ١

هاي پرداخـت شـده و بـروات     نامه ضمانت بدهي مشتريان در خصوص اعتبارات اسنادي و

خريـد امـوال معـامالت، امـوال      پرداخت در خصـوص  خت شده و پيشدار پردا ارزي مدت

 خريداري شده در خصوص عقود، کاالهاي معامالت سلف، کار درجريان جعاله و خريد دين

و ) ٦-١(ارز تنخواه صادراتي به شـرح تعريـف شـده در بنـد      از قبيلمطالبات ارزي  ،... و 

از محل حساب ذخيره  دريافتيالت تسهيبه استثناي بدهي مشتريان بابت  ارزي تسهيالت

  ؛باشد مي ارزي،



٣ 

 

توسـعه   قانون برنامـه اول ) ٢٩(تسهيالت ارزي که به موجب تبصره  :ارز تنخواه صادراتي ـ٦ـ١

 ـ توسـط دولـت    ١٣٦٨اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ مصـوب   

 اردات اوليه و کمکـي و براي تشويق و حمايت صادرات کاالهاي غيرنفتي و منحصراً براي و

 هـاي   نامـه  قطعات و لوازم براي توليد و صدور کاالهاي غيرنفتي و همچنين صدور ضـمانت 

 صادراتي و خدمات خارج از کشور پس از دريافت تضمين مبني بر برگشت ارز اعطايي بـا 

ايران  بانک توسعه صادرات. اهداف صادراتي برنامه در اختيار صادرکننده قرار گرفته است

 هـاي دوم و سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي       به موجب مفاد قوانين برنامه

 موظف شـده  ١٣٨٦جمهوري اسالمي ايران و نيز قوانين بودجه از جمله قانون بودجه سال 

 است که اين وجوه را وصول و به عنوان سرمايه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجدداً

  ؛داخت نمايدبه صادرکنندگان تسهيالت پر

بندي  دستورالعمل طبقه«بر اساس  بندي شده در طبقه جاري طبقهمطالبات  :مطالبات جاري ـ٧ـ١

 ٥/١٢/١٣٨٥مـورخ   ٢٨٢٣/موضوع بخشنامه شماره مب(» هاي مؤسسات اعتباري دارايي

   ؛)بانک مرکزي

سررسيدگذشـته، معـوق و   بنـدي شـده در طبقـات     طبقـه مطالبـات   :مطالبات غيرجـاري  ـ٨ـ١

» هـاي مؤسسـات اعتبـاري    بنـدي دارايـي   دستورالعمل طبقـه «بر اساس  الوصول کوکمش

   ؛)بانک مرکزي ٥/١٢/١٣٨٥مورخ  ٢٨٢٣/موضوع بخشنامه شماره مب(

افزاري  ، برنامه نرمنامه طبق اين آيينشش ماه حداکثر ظرف مدت  استمؤسسه اعتباري موظف  ـ٢ماده

 و انتقال مانده آن به مطالبات سررسيد گذشته، معـوق اي اصالح نمايد که  را به گونه مطالبات خود

تمـامي خـدمات و تسـهيالت     ارايـه . افزاري و خودکار انجام شود الوصول به صورت نرم مشکوک

حقوقي است تا اعمال تصميمات  بانکي منوط به ارايه شماره ملي، کدپستي و شناسه ملي اشخاص

  .صورت الکترونيکي انجام شود مالً بهنامه براساس مشخصات يادشده کا مقرر در اين آيين

 شـامل (مشـتريان  مطالبات جاري و غيرجـاري  مربوط به موظف است اطالعات  مؤسسه اعتباري ـ٣ماده

در چارچوب ضوابط ابالغي از سوي  بانک مرکزيبه  را به صورت مستمـر) مبـلغ و نوع مطالبات

نامـه،   اين آيـين ) ٤(اجراي ماده تقاضاي مؤسسات اعتباري در  در صورت .نمايدارسال آن بانک 

  . ها قرار خواهد داد بانک مرکزي اطالعات موردنياز را در اختيار آن
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 ، بـا اسـتعالم از  يا ايجاد تعهداتمؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي هرگونه تسهيالت  ـ٤ماده

اتخـاذ   ايبـانکي را بـر   شـبکه  بانک مرکزي، مانده بدهي اعم از جاري يا غيرجاري مشتريان به

   .مدنظر قرار دهد يا ايجاد تعهدات تسهيالتاعطاي  تقاضايتصميم نسبت به 

آوري  امکان جمع مؤسسه اعتباري بايد سيستمي را در تمامي شعب طراحي نمايد که بر مبناي آنـ ٥ماده

هـاي بـه موقـع در     گزارش ، پايش تغييرات و ارايه)شامل مطالبات جاري و غيرجاري(اطالعات 

  .تفوي مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شودمورد پر

عمليـات   مؤسسه اعتباري موظف است ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسـهيالت، نظـارت بـر    ـ٦ماده

رعايـت انضـباط بـراي     ريزي در تعهدي گيرندگان تسهيالت را در اولويت امور قرار داده و برنامه

  .دپيگيري وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار ده

هـاي   ظرفيت تماميخود از  براي بهبود عملکرد وصول مطالباتتواند  مؤسسه اعتباري مي ـ تبصره

  .استفاده نمايددر امر وصول مطالبات داخل و خارج از مؤسسه 

 گـذاري، پيگيـري وصـول    دايمي را بـه منظـور سياسـت    اي مؤسسه اعتباري موظف است کميتهـ ٧ماده

    .اي مربوط به آن تشکيل دهده مطالبات غيرجاري و تهيه گزارش

بـه   کميته يادشده موظف است نتيجه اقدامات انجام شـده و رونـد وصـول مطالبـات را    ـ ١تبصره

  .صورت ماهانه به بانک مرکزي گزارش نمايد

واحـد   ،)در زمينه وصول مطالبات غيرجـاري (هاي اداره حقوقي  کميته يادشده بر فعاليت ـ٢تبصره

 جاري و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسـه اعتبـاري  سازماني وصول مطالبات غير

   .نظارت خواهد داشت

ـ ٨ماده  يـک ميليـارد  بـيش از  مؤسسـه اعتبـاري بايـد بـه محـض شناسـايي مطالبـات غيرجـاري          ـ

، اطالعات تکميلـي را در مـورد مشـتري از جملـه بررسـي وضـعيت       ريال )٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١(

اطالع براي  به بانک مرکزي آوري و مراتب را جمع يوهاي  وضعيت مالي و ساير فعاليت ،ضامنين

   .ساير مؤسسات اعتباري ارسال نمايد

  .باشد مسئوليت صحت و سقم اطالعات موضوع اين ماده بر عهده مؤسسه اعتباري مي ـتبصره 
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مطالبـات را از   توانند ضمن توافق با يکديگر و اتخاذ تدابير حقوقي، وصول مؤسسات اعتباري ميـ ٩ماده

بيشـترين مطالبـه يـا     هکاراني که به چند مؤسسه اعتباري بدهي دارند به مؤسسه اعتباري کـه بد

  .اطالع بانک مرکزي برسانند بيشترين وثيقه را دارد، واگذار نمايند و مراتب را طي گزارشي به

رد از قبيل مـوا  هاي تشويقي حساب، شيوه تواند در رابطه با مشتريان خوش مؤسسه اعتباري مي ـ١٠ماده

  :را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کندذيل 

  .در اولويت قراردادن مشتري براي دريافت تسهيالت و يا خدمات بانکي ـ١ـ١٠

  تخفيف در نرخ کارمزد ارايه خدمات بانکي  ـ٢ـ١٠

هـا در   آن در مورد مشتريان بدحسابي که مجموع بدهي غيرجـاري  موظف استمؤسسه اعتباري  ـ١١ماده

باشد ) شامل اصل و سود تســهيالت(پانزده درصد مانده بدهي بيش از عتباري مؤسسات ا تمام

  :موارد زير را اعمال نمايد تا تسويه تمام بدهي غيرجاري

قـانون  ) ١٥(مـاده   ، به موجب قانون الحاق دو تبصره بهدين التزام تأخير تأديه دريافت وجه ـ١ـ١١

  ؛نامه آيين) ١٧(ماده  مطابق مفادـ ١٣٧٦عمليات بانکي بدون ربا ـ مصوب 

  ؛)اعم از ارزي و ريالي(عدم اعطاي هرگونه تسهيالت  ـ٢ـ١١

) ٪١٠٠(به استثناء مواردي که مشتري معادل صـد درصـد    عدم گشايش اعتبارات اسنادي ـ٣ـ١١

  ؛پرداخت تأمين نمايد مبلغ اعتبار گشايش شده را به عنوان پيش

  .ي جديدعدم تحويل دسته چک و افتتاح حساب جار ـ٤ـ١١

 قبل از اعطاي تسهيالت بانکي و يا انجـام خـدمات بـانکي    است اعتباري موظف همؤسس ـ١تبصره 

اين ماده، نسبت به بدحساب بـودن مشـتري و عـدم     )٤-١١(الي ) ٢-١١(موضوع بندهاي 

متقاضي از اين خدمات در ساير مؤسسات اعتبـاري، از بانـک مرکـزي اسـتعالم      محروميت

  .نمايد

  کمتـر از   مؤسسـات اعتبـاري   تمـام هـا در   آن که مجمـوع بـدهي غيرجـاري    يريانمشت ـ٢تبصره 

ايـن   )٤-١١(الـي  ) ٢-١١(بنـدهاي   هاي موضوع يترومميليارد ريال باشد، مشمول مح پنج

  .شوند ماده نمي

 ،وركشط شراي دليل به كهدي تولي واحدهاي درخواستدر صورت است،  مكلفمؤسسه اعتباري  ـ١٢ماده

انـد و تـا کنـون     دچار مشکل و داراي بـدهي غيرجـاري گرديـده    ١٣٩٢تا  ١٣٨٩هاي  ي سالط
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ت مديره براي يک بار أبا تأييد هيها را  بدهي غيرجاري آناند،  تسهيالت خود را استمهال ننموده

امهـال  با رعايت ضوابط ابالغي بانک مرکزي و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله 

هي غيرجاري موضوع اين ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي بد جرايم متعلق به .نمايند

توليـدي بـه طـور بـه موقـع مشـمول         صورت انجام تعهدات توسط بنگاهدوره بازپرداخت و در 

  .گردد بخشودگي مي

قانون رفع موانـع توليـد   «واحدهاي توليدي که حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ ابالغ صرفاً  ـ تبصره

غيرجاري خود را تعيين تکليـف نماينـد، مشـمول     بدهي» پذير و ارتقاي نظام مالي کشور رقابت

  .باشند حکم اين ماده مي

کارگروه «واحدهاي توليدي داراي مصوبه از  غيرجاري هاي بدهي  موظف است، اعتباري مؤسسه ـ١٣ماده

 ١٦/٢/١٣٩٤مـورخ  ه  ٥٠٧٢٠ت /١٨١١موضـوع مصـوبه شـماره    » تسهيل و رفع موانع توليد

اند، براي يک بار و بـه مـدت    هيأت محترم وزيران که تاکنون تسهيالت خود را استمهال ننموده

  . امهال نمايدبا رعايت ضوابط ابالغي بانک مرکزي سه سال 

هـاي   نسبت به امهال بدهي براي يک بارصرفاً ت مديره و أبا تأييد هي تواند مؤسسه اعتباري مي ـ١٤ماده

  .اقدام نمايد ابالغي بانک مرکزيان در چارچوب ضوابط غيرجاري ساير مشتري

، مـادامي کـه   ه تسهيالت جـاري به طبقمؤسسه اعتباري مجاز به تغيير طبقه تسهيالت امهالي  ـ١٥ماده

وصـول نگرديـده اسـت،    گيرنـده   تسـهيالت ) اصل و سـود (بدهي درصد از کل مبلغ  ٢٠حداقل 

غ قرارداد تسـهيالت امهـالي و در صـورت    لدرصد از کل مب ٢٠وصول حداقل از پس . باشد نمي

توانـد نسـبت بـه     عدم هر گونه نکول در ايفاي تعهدات از جانب مشتري، مؤسسه اعتباري مـي 

  .اقدام نمايد تسهيالت جاري هانتقال تسهيالت مذکور به طبق

هي درصد از مانده بد ١٠ حداقل مشتريبنا به تشخيص هيأت مديره مؤسسه اعتباري، نچه  چنا ـ١٦ماده

درصد ٢٠ حداقل و)  ١٣(و ) ١٢(ضوع مواد ناشي از تسهيالت امهالي مو) شامل اصل و سود(خود 

را به صـورت  ) ١٤(ناشي از تسهيالت امهالي موضوع ماده ) شامل اصل و سود(مانده بدهي خود 

بنـدهاي   موضـوع  هـاي  محروميتمشمول پرداخت نمايد، دفعي يا اقساطي به مؤسسه اعتباري 

  .شود نمي نامه نيآي اين) ١١( مادهذيل ) ٤-١١(الي ) ٢-١١(

التزام تأخير  وجهدريافت  ،تسهيالت بانکي قراردادهاي اعطايدر  است اعتباري موظف همؤسس ـ١٧ماده

تسهيالت ريالي و ارزي از تاريخ سررسيد  براي تمامي به صورت شرط ضمن عقد،را دين تأديه 
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در قالـب عقـود   ندرج در قرارداد تسهيالت اعطايي معالوه بر نرخ سود  ،و نسبت به مانده بدهي

شـش  معـادل   در قالب عقود مشارکتيتسهيالت اعطايي  مورد انتظاريا نرخ بازده  غيرمشارکتي

  .دنماي درج )%٦(درصد 

ـ  در قالـب  تسهيالت اعطايي بدهي موضوع اين ماده شامل اصل تسهيالت اعطايي و سود  تبصره 

  .باشد در قالب عقود مشارکتي ميتسهيالت اعطايي  انتظار مورديا بازده عقود غيرمشارکتي 

بـدهي توسـط   کامـل   ، در صـورت تسـويه  با تصويب هيأت مديره مجاز است اعتباري مؤسسهـ ١٨ماده

 بـه  حـداکثر  ديـن،  تأديه تأخير التزام وجه بخششنسبت به  ،)١٤(و ) ١٣(موضوع مواد  مشتري

منـدرج در قـرارداد تسـهيالت    نرخ سـود   با دين أديهت تأخير التزام وجه نرخ التفاوت مابه ميزان

در قالـب عقـود   تسهيالت اعطايي  مورد انتظاريا نرخ بازده  در قالب عقود غيرمشارکتياعطايي 

  .مشارکتي اقدام نمايد

نامـه   ، از تاريخ ابالغ اين آيينغيرجاريبه منظور کاهش مطالبات  است اعتباري موظف همؤسس ـ١٩ماده

اي منعقد نمايند که مشتري، ضامن و يا ضامنين با  گونه ي تسهيالت بانکي را بهقراردادهاي اعطا

عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد که هرگونه مطالبات خـود   شرط ضمن

قابـل  از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي  اعم

، اموال و اسناد آنان )ريالي و ارزي(و يا ضامنين  انفرادي مشتريي ها باز حسا هر يک برداشت

نزد مؤسسه اعتباري رأساً و بدون نياز به حکم قضايي يا اجرايي برداشت نمـوده و بـه حسـاب    

در صورت اقدام مؤسسـه اعتبـاري بـه     مشتري، ضامن و يا ضامنين. مشتري منظور نمايد بدهي

  . نمايد سلب مي و طرح دعوي را از خودشرح يادشده حق هرگونه اعتراض 

مشتري، ضـامن و   هاي ارزي مؤسسه اعتباري موظف است معادل ريالي موجودي حساب ـ  تبصره

رسـاني بانـک مرکـزي     نرخ ارز روزانه اعالمي در پايگاه اطـالع  را با استفاده ازيا ضامنين 

  .محاسبه نمايد

بــيش از پــنج ميليــارد  غيرجــاري مطالبــاتفهرســت مؤسســه اعتبــاري موظــف اســت،  ـــ٢٠مــاده

گـزارش   ومزبـور   جزييـات اطالعـات بـدهکاران    ،ريال يا معادل ارزي آن) ٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٥(

بندي مصوب هيئت مديره براي وصول مطالبات غيرجاري در  براساس برنامه زمان( عملکرد خود

  .را به صورت ماهانه به بانک مرکزي منعکس نمايد )هر مورد



٨ 

 

رسـاني مناسـب درخصـوص     نسبت به اطالع تباري موظف است با اتخاذ تدابير الزممؤسسه اع ـ٢١ماده

  .اقدام نمايدمشتريان نامه به تمامي  مفاد اين آيين

در صورت لزوم توسط بانک مرکزي مـورد تجديـدنظر   ) ٢٠(و ) ١١(، )٨(مندرج در مواد  ارقام ـ٢٢ ماده

  .گيرد قرارمي

هاي انتظامي موضـوع   نامه مشمول مجازات از مفاد اين آيينمؤسسه اعتباري، در صورت تخلف  ـ٢٣ماده

  .شود قانون پولي و بانکي کشور مي) ٤٤(ماده 

ـ  تبصره در  ٩ماده و  ٢٣در نامه  اين آيين بـه   ١٠/٠٦/١٣٩٤مين جلسـه مـورخ   يکهزار و دويسـت و شش

   .باشد مي ءاالجرا ابالغ الزمو از تاريخ  تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد
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