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 بسمه تعالي

 

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

 .گرديد   ارسالموسسه اعتباري توسعه
 

 

 با سالم

 اين اداره موضوع ٥/١٢/١٣٨٦ مورخ  ٥٠٣٧/ و مب  ٥٠٣٦/هاي شماره مب    پيرو بخشنامه 

 و ٣٠/١٠/١٣٨٦هــ مـورخ   ٤٣٦ت/١٧٥٠٤٣هـاي   ات هيات محترم وزيران به شمارهابالغ مصوب 

نامـه نحـوه واگـذاري        آيـين ” بـا عنـاوين بـه ترتيـب          ٣٠/١٠/١٣٨٦هـ مورخ   ٤٣٧ت/١٧٥٠٥١

نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق        آيين” و   “ها  هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانک       دارايي

 خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اجراي       “)ارزي/ريالي(الوصول موسسات اعتباري      و مشکوک 

 ب./مصوبات يادشده، نظرات آن بانک نيز به اين اداره ارسال گردد

 

                                                        اداره مطالعات و مقررات بانكي

 کار  رهبرشمس                    صديقه                                     حميد تهرانفر           

                                          ٣٨٣١-٣                                               ٣٨١٦ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢

 هـ٤٣٦ت/١٧٥٠٤٣شماره 
 ٣٠/١٠/١٣٨٦مورخ 

  رئيس جمهوررئيس جمهور

  نامه هيات وزيراننامه هيات وزيران  تصويبتصويب

 

 بسمه تعالي

 

 ايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانوزارت امور اقتصادي و دار
 

 بنـا بـه پيشـنهاد مشـترک وزارت امـور            ٣٠/١٠/١٣٨٦هيئت وزيران در جلسـه مـورخ        

اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشـتم                   

ن تسـهيالت دهـي   قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور افزايش منابع، ارتقـاي تـوا    

ها در عرصه توليد و تحرک چرخه اقتصادي کشور و جلوگيري از راکد مانـدن ايـن منـابع در                      بانک

هاي غيرضرور و  نامه نحوه واگذاري دارايي    قالب اموال و امالک غيرمنقول، تمليکي و نامشهود، آيين        

 :ها را به شرح زير تصويب نمود اماکن رفاهي بانک

 

 ها هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانک ري دارايينامه نحوه واگذا آيين

 :روند ها و اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي نامه واژه در اين آيين  -١ماده 

 :هايي که يکي از شرايط زير را داشته باشند دارايي: هاي غير ضرور دارايي -الف 

 اموال تمليکي -١

مشهودي که عمالً در فرآيند عمليات بانک مـورد         هاي نا   اموال منقول و غيرمنقول و دارايي      -٢

 .گيرند استفاده مستقيم قرار نمي

چنان در اختيار بانک      برداري رسيده ولي هم     هاي مستقيم که به مرحله بهره       گذاري  سرمايه -٣

 .باشد مي

 .هاي دولتي کليه بانک: ها بانک -ب 

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران: بانک مرکزي -پ

سرا، زائرسرا، مجتمع رفاهي، فضاي ورزشـي و تفريحـي و       هرگونه مهمان : اهياماکن رف  -ت

 .نظاير آنها



 ٣

را حداکثر پس از شـش  ) ١( ماده “الف”بند ) ٣(هاي موضوع جزء      اييها موظفند دار    بانک -٢ماده 

 .برداري، واگذار نمايند ماه از مرحله بهره

هاي غيرضـرور،     ندي فروش کليه دارايي   ب  ها موظفند مشخصات کامل و برنامه زمان         بانک -٣ماده  

نامـه بـه وزارت امـور     از جمله زمين و امالک مازاد خود را ظرف يک ماه از ابالغ اين آيين          

گزارش مذکور پس از تاييد وزارت امـور        . اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي اعالم نمايند       

ـ    اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ اين آيين           ط آن وزارتخانـه بـه      نامه توس

ريزي اقتصادي ارائه گرديده و گزارش اجرا و پيشرفت کار  شوراي عالي مديريت و برنامه

 .شود بار به اين شورا ارائه مي نيز با فواصل هر سه ماه يک

هاي تعيين شده توسط بانک       بندي خود جهت رعايت نسبت      ها موظفند برنامه زمان      بانک -١تبصره

هاي موجود در اين خصـوص را         هاي ثابت و ساير دستورالعمل     مرکزي درخصوص دارايي  

وزارت . نيز ظرف يک ماه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي اعالم نماينـد               

هاي الزم را به شوراي عالي مـديريت و           امور اقتصادي و دارايي مطابق اين ماده گزارش       

 .نمايد ريزي اقتصادي ارائه مي برنامه

هـا در ايـن خصـوص،         نک مرکزي موظف است با توجه به پيشرفت و يا تاخير بانـک             با -٢تبصره  

 .هاي تشويق و تنبيهي الزم را تدوين و اجرا نمايد سيستم

 خريد هرگونه ملک مسکوني به استثناي منـاطق محـروم و آزاد از تـاريخ ابـالغ ايـن                    -٣تبصره  

 .باشد ها ممنوع مي نامه توسط بانک آيين

هاي اداري با تاييد بانک مرکزي از شمول اين مـاده مسـتثني               ب و ساختمان   خريد شع  -٤تبصره  

 .باشد مي

 مرکـزي   سسـات اعتبـاري داراي مجـوز از بانـک         هاي غيردولتي و ساير مو       کليه بانک  -٥تبصره  

 .باشند اين ماده مي) ٤(الي ) ١(هاي  مشمول تبصره

را توسط ) ١(ماده ) الف(بند ) ٢(و ) ١(هاي غيرضرور جزءهاي  ها مکلفند کليه دارايي  بانک-٤ماده 

کارشناس رسمي دادگستري ارزيابي نموده و پـس از تاييـد کميسـيون معـامالت و بـا                  



 ٤

 بـه فـروش     رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده و به شيوه نقد و يا نقد و اقسـاط،  

 .رسانند

ريـال توسـط     ) ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(هاي با ارزش کمتر از پانصـد ميليـون             ارزيابي دارايي  -١تبصره  

 .کارشناسان بانک خواهد بود

گـذاري   قيمـت ”نامـه اجرايـي    هاي غير بورسي مطابق آيين      گذاري سهام شرکت     قيمت -٢تبصره  

ها و چگونگي پرداخت قيمت توسـط         هاي دولتي، تخفيف    سهام متعلق به دولت و شرکت     

 .گيرد ت مديره انجام ميگذاري موارد استثنا با تاييد هيا روش قيمت. باشد  مي“خريداران

 در روش فروش به صورت نقد و اقساط، پرداخت حـداقل بيسـت درصـد از مبلـغ بـه                  -٣تبصره  

مدت بازپرداخت يا تسويه حساب کامل از سي و شـش مـاه             . صورت نقدي الزامي است   

 .بيشتر نخواهد بود

الـذکر در     قهـاي فـو     تواند در صورت عدم فروش دارايـي         کميسيون معامالت بانک مي    -٤تبصره  

مزايده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قيمت پايه مزايـده اوليـه مجـدداً نسـبت بـه                    

در صورت عـدم فـروش مجـدد،        . فروش دارايي غير ضرور از طريق مزايده اقدام نمايد        

تواند مورد معامله را تا بيست درصد زير قيمت پايه اوليه بـه             کميسيون معامالت بانک مي   

ورت عدم موفقيت مجدد، کميسيون معـامالت از طريـق مـذاکره و             در ص . فروش برساند 

تواند دارايي را به نحوي که فروش آن کمتر از هفتاد             پس از تاييد هيات مديره بانک، مي      

 .درصد قيمت کارشناسي اوليه نباشد، به فروش برساند

 حداکثر  دادگستري  مهلت اعتبار کارشناسي دارايي غير ضرور توسط کارشناس رسمي           -٥تبصره  

 .ماه از تاريخ کارشناسي است شش

واند با تأييـد کميسـيون      ت  ، بانک مي  )٣( در صورت عدم فروش با توجه به موارد تبصره           -٦تبصره  

بت به بازسازي، تغيير کاربري و هر گونه تغييري که فروش مورد معاملـه را               معامالت نس 

 . اقدام نمايد تسهيل کند،



 ٥

 حق تقدم مشروط به شرکت در         تمليکي به شرط خريد نقد،      در خصوص اموال و امالک     -٧تبصره  

 .باشد مزايده و برابري قيمت با مالک قبلي مي

 واگذاري حق کسب و پيشه با قيمت کارشناسي، پس از تأييد هيئت مـديره بـه مالـک         -٨تبصره  

 .باشد بالمانع مي

بي قيمت توسط کارشـناس      پس از ارزيا   اد ر وهاي غير ضرور خ     توانند دارايي   ها مي      بانک -٥ماده  

 دادگستري با برگزاري مزايده با روش عقد اجاره به شرط تمليک با پيش دريافت                رسمي

بـا رعايـت ضـوابط        هاي ليزينگ وابسته خـود،      حداقل بيست درصد و يا از طريق شرکت       

 و شش ماه بيشـتر       مدت بازپرداخت يا تسويه حساب کامل از سي       . مربوط واگذار نمايند  

 .نخواهد بود

 .باشد  نامه مستثنا مي اين آيين) ٤ ( ماده) ٣( اين ماده از تخفيفات موضوع تبصره -تبصره

هاي غير ضرور متعلق به بانـک تـا قيمـت دفتـري بـا               مابه التفاوت قيمت فروش دارايي     -٦ماده  

 .شود رعايت تشريفات قانوني، به حساب سرمايه آن بانک منظور مي

نامه بـا پيشـنهاد وزارت        هاي غير ضرور موضوع اين آيين       دارايي ماليات متعلقه به فروش      -تبصره

هاي مربوط پرداخت تـا        عيناً به بانک    امور اقتصادي و دارايي و در قالب بودجه سال آتي،         

 .به حساب افزايش سرمايه منظور شود

رتب هاي غير ضرور خود را که ارزش مادي بر آنها مت            ها مجازند آن دسته از دارايي        بانک -٧ماده  

ولـي  ) هاي غير قابل استفاده و غيـره        افزارهاي منسوخ شده و دارايي      از جمله نرم  (نيست  

مـع عمـومي از     ن دارايي ثبت شده است با تصـويب مج        همچنان در دفاتر بانک به عنوا     

 .هاي مالي افشا نمايند دفاتر بانک خارج و در صورت

س از سررسيد بازپرداخت اقساط،      در صورت درخواست کتبي مشتري پ       ها موظفند،    بانک -٨ماده  

وثايق را از طريق مزايده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالي را 

بانک از تاريخ درخواست مشتري حق دريافت جريمـه و سـود    . به مشتري مسترد نمايند   

 .اضافي را نخواهد داشت



 ٦

 سـه     چارچوب مقررات مربوط،    درصورت عدم درخواست مشتري، بانک موظف است در        -١تبصره  

در صـورتي کـه     . مرحله اخطاريه براي تغيين تکليف مطالبات بـه مشـتري ابـالغ نمايـد             

مشتري پاسخي به بانک اعالم ننمايد و راهکاري جهت تعيين تکليف بدهي ارائه ندهـد،               

 رييس قوه قضـاييه     ١٠/٩/١٣٨٦ مورخ   ٩٤٢٧/٨٦/١ها بر اساس بخشنامه شماره        بانک

شـامل کليـه   (مليک وثيقه نموده و پس از فـروش آن و کسـر مطالبـات خـود          اقدام به ت  

 .بقيه را به مشتري بازگردانند) هاي وصول مطالبات هزنه

 سـود و جـرايم        مشتري کل مطالبات بانک شـامل اصـل،          چنانچه قبل از فروش وثايق،     -٢تبصره  

ـ             مترتبه را تآمين نمايد،    ، در ايـن    )اقالـه (ود   بانک موظف به فک و اعاده وثيقـه خواهـد ب

 .صورت بانک حق هيچگونه تقسيط يا بخشودگي جرايم را نخواهد داشت

گذار شخص واحـدي نباشـد، اطـالع رسـاني بايـد بـه                 در صورتي که بدهکار و وثيقه      -٣تبصره  

 .گذار صورت گيرد وثيقه

هـاي    ت شرکتنامه مجازند از امکانا ها به منظور پشتيباني عمليات موضوع اين آيين  بانک -٩ ماده

 .دهنده خدمات در خارج از بانک نيز بهره گيرند ارائه

 موظفند کليه   هاي دولتي    برنامه چهارم توسعه، بانک    قانون) ١٤٥(ماده  " ز" در اجراي بند     -١٠ماده  

 .، واگذار نمايند١٣٨٧اماکن رفاهي خود را تا پايان نيمه اول سال 

ک مرکزي موظفند در خصوص اموال و امالک متعلق          وزارت امور اقتصادي و دارايي و بان       -١١ماده  

 ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ اين         باشند،  هاي دولتي مي    ها که در تصرف دستگاه      به بانک 

برداري توسط دسـتگاه متصـرف بـا          در صورت لزوم بهره   .  نمايند  تکليف نامه تعيين   آيين

لغ کارشناسي شـده را در   اين دستگاه معادل مب ترين مقام اجرايي دستگاه،    موافقت عالي 

 .بودجه سال آتي لحاظ و به بانک پرداخت نمايد

نامـه را     هاي موردنياز اين آيـين       بانک مرکزي موظف است در صورت لزوم دستورالعمل        -١٢ماده  

 .ها ابالغ نمايد تهيه و جهت اجرا به بانک



 

 

 هـ٤٣٧ت/١٧٥٠٥١: شماره

 ٣٠/١٠/١٣٨٦مورخ 
 

  رئيس جمهوررئيس جمهور

  زيرانزيراننامه هيات ونامه هيات و  تصويبتصويب

 بسمه تعالي
 

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت کار و امور اجتماعي وزارت 

 کشور ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 بنـا بـه پيشـنهاد مشـترک وزارت امـور            ٣٠/١٠/١٣٨٦هيئت وزيران در جلسـه مـورخ        

قـانون تسـهيل    ) ٥(ه اسـتناد مـاده      اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و ب          

هاي توليدي و افزايش      هاي طرح و تسريع در اجراي طرح        اعطاي تسهيالت بانکي و کاهش هزينه     

 : ـ تصويب نمود١٣٨٦منابع مالي و کارايي موسسات اعتباري ـ مصوب 

 

الوصول، موسسات اعتباري  نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق، مشکوک آيين

 )يارز/ريالي(

 :روند نامه اصطالحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي  در اين آيين-١ماده 

منظور از تسهيالت اعم از ريالي و ارزي، شامل تسهيالت اعطـايي بـه   : الف ـ تسهيالت 

 تسـهيالت از    ،اشخاص حقيقي و حقوقي، بدهي مشتريان در حساب بـدهکاران موقـت           

هـاي    نامـه    مشتريان بابت اعتبارات اسـنادي و ضـمانت        محل حساب ذخيره ارزي، بدهي    

 .باشد دار پرداخت شده مي پرداخت شده و بروات ارزي مدت

که حداقل يک عضو هيات ) غير از سهامي عام(هايي  شرکت: اي هاي زنجيره ب ـ شرکت 

ـ زمان عضو هيات مـديره حـداقل يـک شـرکت ديگـر باشـد و                   مديره آن به طور هم     ا ي



 

و ) حقيقي يا حقـوقي   (از سهام آن متعلق به يک نفر        ) ٪٥٠(جاه درصد   هايي که پن    شرکت

 .باشند) ٢٩/١١/١٣٨٢ مورخ ١٩٦٨/موضوع بخشنامه شماره مب(يا ذينفعان واحد آن 

اشخاص حقيقي و يا حقوقي و مـديران عامـل و اعضـاي هيـات مـديره      : پ ـ مشتريان 

 .اي نجيرههاي ز و شرکت) تصدي در زمان سررسيد تسهيالت(اشخاص حقوقي 

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران: ت ـ بانک مرکزي

هاي دولتي، غيردولتي و ساير موسسات اعتبـاري داراي   کليه بانک: ث ـ موسسه اعتباري 

 .مجوز بانک مرکزي

 .مطالباتي که از سررسيد آن بيش از دوماه نگذشته باشد: ج ـ مطالبات جاري

که از تاريخ سررسيد اصل و سـود و يـا تـاريخ    مطالباتي : چ ـ مطالبات سررسيد گذشته 

قطع بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و هنوز از شـش مـاه تجـاوز ننمـوده                    

 .است

مطالباتي که بيش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاريخ سررسيد : ح ـ مطالبات معوق

 .و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است

مطالباتي که بيش از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يـا از  : الوصول  مشکوکخ ـ مطالبات 

 .تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است

نظـر از   آن بخش از مطالبات موسسات اعتبـاري کـه صـرف   : د ـ مطالبات سوخت شده 

تاريخ سررسيد به داليل متقن از قبيل فوت يا ورشکستگي بدهکار و يا علل ديگـر قابـل                  

وصول نبوده و با تصويب هيات مديره موسسات اعتباري به عنوان مطالبات سوخت شده              

 .تلقي شده است

مهلت دادن به بدهکاران جهت بازپرداخت بـدهي اسـت کـه بـه تشـخيص      : ذ ـ امهال 

 .گيرد ها انجام مي موسسات اعتباري يا با براساس مصوبه هيات وزيران و يا ساير روش

هي بدهکاران که مطالبات از آنهـا سررسـيد گذشـته، معـوق،     بندي بد قسط: ر ـ تقسيط 

 .باشد ميسوخت شده الوصول و يا  مشکوک

نمايد و در صورت  مبلغي است که بانک مرکزي تعيين مي: ز ـ آستانه مخاطره آميز بدهي 

 .دهد الزم آن را مورد تجديدنظر قرار مي



 

افزاري   نامه برنامه نرم    غ اين آيين  موسسات اعتباري موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابال         -٢ماده  

اي اصالح نمايند که انتقـال مانـده تسـهيالت اعطـايي بـه                تسهيالت اعطايي را به گونه    

الوصول، سوخت شده، امهال شده و غيره بـه            مشکوک  مطالبات سررسيد گذشته، معوق،   

بانکي چنين ارايه کليه خدمات و تسهيالت  هم. افزاري و خودکار صورت پذيرد صورت نرم

را به ارايه شماره ملي، کدپستي و شناسه ملي اشخاص حقوقي موکول نمايند تا شرايطي 

نامه براساس مشخصات ياد شده کامالً        فراهم آيد که اعمال تصميمات مقرر در اين آيين        

 .به صورت الکترونيکي انجام پذيرد

نسبت به اختصاص کد وزارت دادگستري مکلف است ظرف سه ماه با همکاري قوه قضاييه    : تبصره

 .هاي دولتي و خصوصي اقدام نمايد  به شرکت(UNIQUE)شناسه ملي منحصر به فرد 

ماه از    پس از شش   توسط موسسات اعتباري براي تسهيالتي که        دريافت جريمه ديرکرد   -٣ماده  

 و موسسات اعتباري موظفند در صورت       ممنوع بوده شود،    نامه سررسيد مي     اين آيين  ابالغ

خت به موقع اصل و سود تسهيالت در تاريخ سررسيد و يا تـاخير در پرداخـت                 عدم پردا 

 : اقساط توسط گيرندگان تسهيالت، اقدامات زير را انجام دهند

 در صورتي که حداکثر دو ماه از سررسـيد بازپرداخـت اقسـاط و يـا اصـول و سـود                      -١

ذشته باشـد،   گ) شوند  جا بازپرداخت مي    در خصوص تسهيالتي که به طور يک      (تسهيالت  

نامه کتباً به اطـالع وي         الزم است موارد تنبيهي اين آيين      ،ضمن اخطار کتبي به مشتريان    

 .رسانده شود

تـا زمـان       در صورتي که مطالبات به سرفصل مطالبات سرسيد گذشته انتقـال يابـد،             -٢

تسويه بدهي، ارايه خدمات زير براي اين مشتريان در کليه موسسـات اعتبـاري ممنـوع                

 :شدبا مي

 .الف ـ صدور انواع کارت بانکي

ب ـ انجام عمليات بانکي با استفاده از کارت اعم از دريافت، پرداخت، انتقال وجه و غيره 

 ).بدون مسدود شدن حساب(

 .پ ـ استفاده از ساير ابزارهاي پرداخت الکترونيکي نظير اينترنت



 

شته باقي بماند و هنوز      در صورتي که مطالبات بيش از دو ماه در سرفصل مطالبات گذ            -٣

به سرفصل مطالبات معوق انتقال نيافته شده باشد، تا زمان تسويه بدهي، ارايه خـدمات               

 :باشد زير براي اين مشتريان در کليه موسسات اعتباري ممنوع مي

 ) ٢(الف ـ مواد اشاره شده در بند 

 .ب ـ قبول ضمانت براي ساير اشخاص

 .ريجا  پ ـ افتتاح هرگونه حساب

به استثناي شعب سرپرستي موسسات اعتباري در (ـ ارايه خدمات خريد و فروش ارز ت 

 )ها استان

 .ث ـ فروش ايران چک

 .دار کي رمزنج ـ فروش چک با

 .حساب  صدور صورتعدمچ ـ 

 تـا سـه مـاه پـس از          ، در صورتي که مطالبات به سرفصل مطالبات معوق انتقال يابد          -٤

سازمان تسويه بدهي، ارايه خدمات زير براي اين مشتريان در کليه موسسات اعتباري و              

 :باشد بورس بهادار ممنوع مي

 ).٣(و ) ٢(موارد اشاره شده در بندهاي : الف

 .اعطاي هرگونه تسهيالت: ب

 افتتاح هر نوع حساب بانکي : پ

 )تثناي شعبه افتتاح کننده حساببه اس(هاي متمرکز  پرداخت وجه چک حساب: ت

به استثناي شعب مرکزي سرپرستي موسسات      (نامه و گشايش اعتبار       صدور ضمانت : ث

 )ها اعتباري در استان

 صدور هرگونه چک بانکي: ج

 هاي موجود ارائه دسته چک جديد براي حساب: چ

 صدور انواع حواله : ح

 خريد هرگونه سهام: خ



 

 توسعه فعاليت توسط وزارتخانه مربـوط و اداره ثبـت           صدور مجوز هرگونه تاسيس و    : د

 .ها شرکت

موارد زير عالوه بر موارد فوق براي اين مشتريان از سـوي موسسـات اعتبـاري اعمـال                  

 :گردد مي

 .هاي مصوب  نرخ کارمزد خدمات براي اين مشتريان دو برابر نرخ-الف

بـه صـورت    " د، صرفا هاي جاري موجود اين افرا       ارائه دسته چک جديد براي حساب      -ب

دسته چکي خواهد بود که مخصوص مشتريان داراي مطالبات معوق بوده و نـوع، رنـگ،                

 .هاي آن توسط بانک مرکزي مشخص خواهد شد قطع و ساير ويژگي

 در صورتي که مطالبات بيش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقي بماند و هنوز                 -٥

ل نيافته باشد، تا سه ماه پس از تسويه بدهي، به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقا

 دفـاتر اسـناد رسـمي     ارايه خدمات زير براي اين مشتريان در کليه موسسات اعتباري و            

 :باشد ممنوع مي

 ).٤ (و) ٣(، )٢( موارد اشاره شده در بندهاي -الف

 نامه و گشايش اعتبارات در کليه شعب موسسات اعتباري  صدور ضمانت-ب

 . اموال اعم از منقول و غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي ثبت هرگونه-پ

 عـالوه بـر    در صورتي که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال يابد،             -٦

هاي جاري و پس انداز اين مشتريان در کليه موسسـات             تنبيهات يادشده تمامي حساب   

 اعتباري نسـبت بـه       و موسسه اعتباري طلبکار از طريق ساير موسسات        اعتباري مسدود 

همچنـين ارايـه هرگونـه خـدمات        . نمايند    ها اقدام مي    برداشت بدهي خود از اين حساب     

بانکي براي اينگونه مشتريان تا شش مـاه پـس از تسـويه بـدهي در کليـه موسسـات                    

توانند حسب مورد درخواست جلـب ايـن          موسسات اعتباري مي  . باشد  اعتباري ممنوع مي  

 .صالح بنمايند اي ذيه مشتريان را از ديدگاه

 اين  ٣ اشخاص حقيقي و حقوقي که تسهيالت دريافتي آنان تا قبل از اجرايي شدن ماده                -٤ماده  

نامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشد، چنانچه تـا سـه مـاه پـس از آن                     آيين

 دگرد  کليه جرائم ديرکرد آنان بخشوده مي     نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام نمايند،        



 

م يو چنانچه اين مشتريان تا زمان مقرر اقدام به تسويه بدهي خود ننمايند عالوه بر جرا               

 .شوند نامه نيز مي  مشمول موارد اين آيين،گذشته

صالح قضايي درخصوص مفاسد مالي در تسهيالت اخـذ    درخصوص افرادي که مراجع ذي    -تبصره

 .باشد اخذ جريمه بالمانع مي. اند شده محکوم شده

هاي احصا     کليه محدوديت  ،نامه   بانک مرکزي مکلف است ظرف يک ماه از ابالغ اين آيين           -٥ ماده

 نظير انسداد حساب، برداشت از حساب و غيره که نيازمند تصـريح در              )٣(شده در ماده    

باشد   شرايط افتتاح حساب، قرارداد اعطاي تسهيالت و صدور ضمانتنامه و نظاير آنها مي            

هاي مـورد      موسسات اعتباري ابالغ نمايد که اعمال محدوديت       را مشخص و به نحوي به     

نامه و همچنين اتخاذ تدابير الزم توسط سـاير موسسـات اعتبـاري بابـت           نظر اين آيين  

 .بدهي يک موسسه اعتباري مقدور باشد

 وزارت دادگستري مکلف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و امـالک کشـور ترتيبـي                 -٦ماده  

 دفاتر اسناد رسمي، در تنظيم اسناد رسمي نقل و انتقال امـوال منقـول و                اتخاذ نمايد که  

 را از بانـک     )٣(هاي مربوط، عدم ممنوعيت معامالت مشمول ماده          نامه  غيرمنقول و وکالت  

دفاتر اسناد رسمي از طريق سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به     . مرکزي استعالم نمايد  

 .اين اطالعات دسترسي خواهند داشت

د و امالک کشور مکلفند ظـرف سـه مـاه از ابـالغ ايـن                ا بانک مرکزي و سازمان ثبت اسن      -تبصره

 .اطالعات را فراهم آورند) on line( تبادل بر خط  امکاننامه، آيين

 سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است هرگونه خريد سهام مشترياني که بانک مرکزي        -٧ماده  

همچنين سازمان مزبور   . يگاه اطالعات خود غيرفعال سازد    نمايد را با ثبت در پا       اعالم مي 

 .مکلف است کليه اطالعات فروش سهام اين افراد را نيز به اطالع بانک مرکزي برساند

نامـه،     ماه از ابالغ اين آيـين      بهادار و بانک مرکزي مکلفند ظرف سه       سازمان بورس اوراق     -تبصره

 .امکان تبادل بر خط اطالعات را فراهم آورند

حاوي شماره ملي، کد پستي     " الزاما( بانک مرکزي موظف است ضمن دريافت مشخصات         -٨ماده  

 ماده  “٦” الي   “١”با تاکيد بر بندهاي     ( مبلغ، نوع مطالبات بدهکاران      ،)ها  و کد ثبت شرکت   



 

و ساير اطالعات مـرتبط بـا مشـتريان را بـه صـورت              ) “١٣” و   “١٢” و   “١١” و مواد    “٣”

باري دريافت و امکان دسترسي فوري موسسات اعتباري به اين          مستمر از موسسات اعت   

 .اطالعات را فراهم آورد

 نحوه محاسبه و برخورد با مشترياني که ديرکـرد          ، بانک مرکزي مکلف است دستورالعمل     -٩ماده  

 و يا چندين بار مشمول تنبيهات موضوع مـاده          ههر يک از اقساط آنها کمتر از دو ماه بود         

تصـويب  نماينـد را تـدوين بـه      اقساط خود را به موقع پرداخت نمـي       " شده و مجددا   )٣(

 . برساندريزي اقتصادي شوراي عالي مديريت و برنامه

 حسـاب موسسـه اعتبـاري،       کلف است با هدف تشويق مشتريان خوش       بانک مرکزي م   -١٠ماده  

نامه تهيـه و بـه تصـويب شـوراي عـالي              دستورالعملي را ظرف دو ماه از ابالغ اين آيين        

 از موعـد     ريزي اقتصادي برساند که بدهي خود را در سررسيد يا پـيش             مديريت و برنامه  

متناسـب بـا بازپرداخـت بـدهي        (کنند از کاهش نرخ تسهيالت        سررسيد بازپرداخت مي  

ارايه خدمات ويژه بانکي، دريافت دسته چک مخصوص        ) پيش از سررسيد و يا سررسيد     

ين مشـتريان در شـرايط مسـاوي بـا بقيـه            حساب، ارائه تسهيالت به ا      مشتريان خوش 

 .مند شوند مشتريان و کاهش نرخ کارمزد خدمات بهره

تواند با هماهنگي ساير موسسات اعتبـاري مـواردي را غيـر از مـوارد                  بانک مرکزي مي   -١١ماده  

جهت اعمال براي مشتريان موسسات اعتباري تدوين و بـه تصـويب            ) ٣(منظور در ماده    

 .ريزي اقتصادي برساند  برنامهشوراي عالي مديريت و

 در صورت تعيين تکليف بـدهي معـوق بـدهکاران، موسسـات اعتبـاري مکلفنـد ايـن                   -١٢ماده  

منظـور از تعيـين   . براي يکبـار مسـتثني نماينـد      " ، صرفا )٣(مشتريان را از اقدامات ماده      

تکليف در اين مـاده، موافقـت موسسـه اعتبـاري بـا درخواسـت گيرنـدگان تسـهيالت            

هاي الزم، رعايت مقررات و حصـول    ص امهال و تقسيط بوده که با انجام بررسي        درخصو

 .گيرد اطمينان از وصول مطالبات صورت مي



 

 در صورتي که مشتريان نسبت به ايفاي تعهدات خود اقدام ننموده و بـراي بـار دوم بـه                    -تبصره

اقدامات ماده  از ،در صورت تسويه بدهي خود" سرفصل مطالبات معوق انتقال يابند، صرفا   

 .مستثني خواهند شد) ٣(

 مشتريان زير به مدت دو سال پيش از تسويه بدهي از دريافت تسهيالت جديد محروم                -١٣ماده  

 .خواهند بود

 مشترياني که براي بار دوم در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته و ظرف سه ماه نسبت بـه                   -الف

 .اند بازپرداخت بدهي خود اقدام ننموده

 .اند رياني که بيش از دو بار در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته مشت-ب

عمـل  ) ٣(مـاده   ) ٦(موسسات اعتباري مکلفند درخصوص مشتريان موضوع اين بند، براساس بند           

 .نمايند

نامه و مشـترياني کـه         اين آيين  )١٣( موسسات اعتباري مکلفند مشتريان موضوع ماده        -١٤ماده  

باشـد را تـا       آميز مـي    الوصول آنها فراتر از آستانه مخاطره       ميزان بدهي معوق يا مشکوک    

 .صالح ممنوع الخروج نمايند تسويه بدهي از طريق مراجع ذي

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند اطالعات مورد               -١٥ماده  

 جملـه    از ،درخواست موسسات اعتباري درخصوص مشترياني کـه بـدهي معـوق دارنـد            

شناسايي اموال و دارايي مشتريان و افـراد تحـت تکفـل آنـان را در اختيـار موسسـات           

به منظور احقاق حقوق موسسه     " اطالعات فوق، محرمانه بوده و صرفا     . اعتباري قرار دهند  

 .اعتباري مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 ايفـاي تعهـدات      موسسات اعتباري موظفند فهرست مشـترياني کـه بـه دليـل عـدم              -١٦ماده  

اند را هر سه مـاه         به سرفصل سررسيد گذشته و معوق انتقال يافته        ،هاي اجرايي   دستگاه

وزارت امور اقتصـادي و دارايـي       . يکبار به وزارت امور اقتصادي و دارايي منعکس نمايند        

  هاي يادشده را منوط بـه پرداخـت بـا اولويـت             موظف است اختصاص بودجه به دستگاه     

 .بدهکاران نمايندبدهي آنان به 



 

حـداکثر  ( مشتريان يادشده را تا پرداخت بدهي توسط دولـت           مجازند موسسات اعتباري    -تبصره

 .معاف نمايند) ٣(هاي ماده  از مجازات) براي دو سال

هاي دولت با مشکل مواجـه        هايي که به دليل سياست       درخصوص موارد خاص و شرکت     -١٧ماده  

 بـا   “ور رسيدگي به مشـکالت واحـدهاي توليـدي        کميسيون منتخب دولت مام   ” ،اند  شده

االختيار موسسه اعتباري عامل، پس از استعالم نسـبت بـه وضـعيت               حضور نماينده تام  

بدهکار و دريافت نظر موسسات اعتباري درخصوص توجيهات فني، مـالي و اقتصـادي و               

 . تخاذ خواهد نموداوضعيت وثايق هر طرح، تصميات الزم را 

هاي اجرايي و ساير نهادهـا جهـت تعيـين تکليـف تسـهيالت،                ادات دستگاه  کليه پيشنه  -تبصره

 .موضوع اين ماده فقط از طريق اين کميسيون قابل بررسي است

 به منظور تسهيل در روند پيگيري وصـول مطالبـات موسسـات اعتبـاري، اسـتانداران                 -١٨ماده  

ربـط    ايـي ذي  هـاي اجر     موظفند با همکاري موسسات اعتباري و دسـتگاه        ،سراسر کشور 

کارگروهي تشکيل و اقدامات موثر براي وصول مطالبات معوق موسسات اعتباري به عمل 

 .آورند

 حدود اختيارات سرپرستي و شعب موسسات اعتباري در هر استان و يـا دفـاتر مرکـزي                  -تبصره

.  بر اساس تغيير در مانده مطالبات معوق آنها، کـاهش يـا افـزايش خواهـد يافـت                  ،آنها

نامه توسط بانک مرکزي      ل مربوط به اين تبصره ظرف دو ماه از ابالغ اين آيين           دستورالعم

 .ريزي اقتصادي خواهد رسيد تدوين و به تصويب شوراي عالي مديريت و برنامه

وزارت  ربـط،   هاي اجرايـي ذي     موظف است باهمکاري دستگاه     کار و امور اجتماعي      وزارت -١٩ماده  

واحدهاي فعال که اسـتمرار فعاليـت        کزي، آن دسته از   مر  دارايي و بانک   اقتصادي و  امور

هاي اجرايي ذيربط بوده ولي قادر به پرداخـت            موسسه اعتباري و دستگاه    آنها مورد تاييد  

باشند را شناسـايي و بـا تشـکيل کـار گروهـي متشـکل از                   نمي هاي انباشته خود    بدهي

بـاري عامـل، پيشـنهادات      االختيار موسسه اعت    هاي مزبور و با حضور نماينده تام        دستگاه

هاي انباشته اين واحدها را بـه هيـات وزيـران مـنعکس               اجرايي جهت بازپرداخت بدهي   

 .نمايند



 

 موسسات اعتباري موظفند به منظور انجام عمليات بانکي که در نتيجه آن تعهدي بـراي                -٢٠ماده

 اسنادي،، گشايش اعتبارات    شود نظير اعطاي تسهيالت     استفاده از منابع بانک ايجاد مي     

نامه و غيره و همچنين تعيـين ظرفيـت اعتبـاري متقاضـيان تسـهيالت و                  صدور ضمانت 

 ،)جاري و غيرجـاري   (خدمات بانکي، کليه اطالعات اعتباري مشتري از جمله مانده بدهي           

. هاي برگشتي و غيره نزد کليه موسسات اعتباري را از بانک مرکزي استعالم نمايند               چک

ف دو روز اطالعـات درخواسـتي را در اختيـار موسسـات             بانک مرکزي موظف است ظـر     

 .اعتباري قرار دهد

توانند مطالبات مشکوک الوصول کـه بـه داليـل مـتقن از قبيـل                 موسسات اعتباري مي   -٢١ماده  

 ،ها  ورشکستگي و يا علل ديگر قابل وصول نباشند را پس از تصويب مجمع عمومي بانک              

 .هاي مربوط منظور نمايند مقررات، به حساببه عنوان مطالبات سوخت شده تلقي و طبق 

 ،ها با پيگيري وصول اين گونه مطالبات موفـق بـه وصـول آن شـوند     در صورتي که بانک 

 .توانند با رعايت تشريفات قانوني آن را به حساب افزايش سرمايه منظور نمايند مي

نامـه    از ابالغ اين آيـين     و بانک مرکزي مکلفند ظرف دو ماه         وزارت امور اقتصادي و دارايي     -تبصره

هاي الوصول جهت انتقال بـه سـر فصـل مطالبـات               شرايط و ويژگي   ءدستورالعمل احصا 

 ريـزي اقتصـادي     شوراي عـالي مـديريت و برنامـه       سوخت شده را تدوين و به تصويب        

 .برسانند

توانند ضمن توافق با يکديگر و اتخـاذ تـدابير حقـوقي، وصـول                موسسات اعتباري مي   -٢٢ماده  

م ولبات معوق را از بدهکاراني که به چند موسسه اعتباري بدهي دارند در صورت لـز               مطا

به موسسه اعتباري که بيشترين مطالبه يا بيشترين وثيقه را دارد واگذار نمايند و مراتـب      

 .را طي گزارشي به اطالع بانک مرکزي برسانند

گيري از    شناسي خود و با بهره    موسسات اعتباري موظفند نسبت به استفاده از کادر کار         -٢٣ماده  

اي، ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسهيالت، نظـارت بـر             شرکت و موسسات مشاوره   

ريزي در رعايت     عمليات تعهدي گيرندگان تسهيالت را در اولويت امور قرار داده و برنامه           

 .انضباط براي پيگيري وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهند



 

هـاي مناسـبي      توانند براي بهبود عملکرد وصول مطالبات، سياست        عتباري مي  موسسات ا  -تبصره

 .همچون استفاده از امکانات بخش خصوصي را در امر وصول مطالبات به کار گيرند

 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي موظفند جهت پوشش ريسک تسهيالت              -٢٤ماده  

 :جام دهنداعطايي موسسات اعتباري اقدامات زير را ان

هـا را از طريـق    نـک حداکثر ظرف شش ماه ساز و کار پوشش ريسک تسـهيالت با   -١

 .مين اعتبار و يا ساير طرق مقتضي ايجاد و طراحي نمايندايجاد موسسات تض

ظرف يک ماه طرح جامع بيمه انواع تسهيالت را با همکاري موسسات بيمه به هيات                -٢

 .وزيران ارايه دهند

 بـه اطـالع   ، ظـرف يـک مـاه   ،نامه ي موظفند پس از تصويب اين آيينموسسات اعتبار -٢٥ماده  

، )١١(،  )٩(،  )٣(نامه را تاکيد بر موارد        رساني مناسب و به صورت کتبي مقررات اين آيين        

بـه  ) قبـل از اقـدام   (رسـاني کتبـي       اطالع.  اعالم نمايند  ،به مشتريان ) ١٤(و  ) ١٣(،  )١٢(

الوصول درخصوص مواد     عوق و مشکوک  تمامي اشخاص داراي بدهي سررسيد گذشته، م      

 .نامه توسط موسسات اعتباري الزامي است اين آيين

 تمـام مطالبـات معـوق       ،نامه  آيين  موسسات اعتباري موظفند ظرف دو ماه از ابالغ اين         -٢٦ماده  

ريال خود را تعيين تکليـف نمـوده و ضـمن           ) ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(بيش از پنجاه ميليارد     

 گزارش عملکرد خـود در هـر مـورد را بـه             ،بدهکاران اين ماده  ارايه فهرست و جزييات     

بندي جهـت تعيـين تکليـف          برنامه زمان  .صورت ماهانه به بانک مرکزي منعکس نمايند      

ساير سطوح بدهکاران معوق و نظارت بر اجراي اين برنامه، توسط بانک مرکزي تهيه و               

 .به موسسات اعتباري ابالغ خواهد شد

اري موظفند در صورتي که مشتريان آنها در مجموع بـه شـبکه بـانکي                موسسات اعتب  -٢٧ماده  

ريال بدهي جاري ياضمانت جاري داشـته و يـا          ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(بيش از ده ميليارد     

 )٪٥٠ (بيشـتر از پنجـاه درصـد   ( بـوده  )٪٥٠ (نسبت سرمايه آنها کمتر از پنجاه درصـد    

ـ ،) باشد بدهي تامين شده دارايي هاي مشتري از محل   ت اعطـاي تسـهيالت جديـد     جه



 

گزارش حسابدار عضو جامعه حسابدارن رسمي مبنـي بـر تاييـد قابليـت بـاز پرداخـت                  

 .تسهيالت اعطايي در سررسيد را مالک عمل قرار دهند

بانک مرکزي موظف است اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي را که در مجموع موسسات  -٢٨ماده 

يـين شـده توسـط      از حـد اعتبـاري تع      )٪١٥٠ (اعتباري بيش از يکصد و پنجاه درصـد       

  و يـا بالفعـل دريافـت و ضـمانت    ) گشايش اعتبـار ( تسهيالت بالقوه   ،بندي  موسسه رتبه 

انـد کـه قابليـت وصـول          اشخاص ثالث را نموده باشند و در مقابل وثايقي را ارايه کـرده            

 .ندارد را به اطالع کليه موسسات اعتباري برساند) ٪١٠٠(صددرصد 

اکتورها و پـيش فاکتورهـا   فاعتباري موظف است يک نسخه از کليه قراردادها،  موسسه  -٢٩ماده  

اند را بر اساس امکـان        اخذ شده از مشتريان را که بر اساس آن تسهيالت دريافت کرده           

 . به آن سازمان ارسال نمايد،کند ارتباطي که سازمان امور مالياتي فراهم مي

 

 دستورالعمل  ،نامه  ظارت بر حسن اجراي اين آيين     بانک مرکزي موظف است به منظور ن       -٣٠ماده  

الزم براي ارزيابي عملکرد موسسات اعتباري درخصوص وصول مطالبات معوق و اعمـال         

 .هاي تشويقي و تنبيهي را تدوين و ابالغ نمايد روش



 

 


