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 با سالم؛


��	�� ������ «موضــوع ابــالغ  ١٧/١٠/١٣٩٨مــورخ  ٣٥٩٠٧٠/٩٨احترامًا، پيرو بخشنامه شماره � ����
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تدوين دستورالعمل اجرايــي قــانون  داير بر ذکوربدين وسيله در اجرای تکليف مقرر در قانون م» �������� ���� ����� ��	�

�� �������� �����	� «توسط بانک مرکزی، به پيوست  تشخيص تسهيالت توليدي از غيرتوليدييادشده مشتمل بر ����	� !
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هيأت عامل محترم بانک مرکــزي، بــرای  ٢٨/١١/١٣٩٨مصوب جلسه مورخ » �

 گردد.ايفاد مير استحضا
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يح و فرآينــد محاســبه ) دستورالعمل يادشــده تشــر٥در ماده (» قرارداد مالک محاسبه«همچنين سازوکار تعيين ». ����$�

  ) دستورالعمل قيد شده است. ٦مانده بدهي مشتري در هر مرحله از پرداخت در ماده (

ضمن تأکيد بر اين که أخذ و ثبت درخواست متقاضيان در مهلت قانوني تعيين شده (پايــان ســال جــاری) الزامــی 

خواهشمند است دستور فرماينــد مراتــب بــه  است و هيچ دليل و توجيهی نبايد مانع از پذيرش درخواست متقاضيان شود،

ربــط آن بــه تمــامي واحــدهاي ذي ١٦/٥/١٣٩٦مــورخ  ١٤٩١٥٣/٩٦قيد تسريع و بــا لحــاظ مفــاد بخشــنامه شــماره 

  حف/٤٦٤٤٥٣٦/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد./بانک
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  ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك

 

  

  پولشويي با مبارزه و بانکي مجوزهاي مقررات، کل مديريت

  بانکي مقررات و مطالعات اداره

  

  

  

  اجرايي دستورالعمل

ل تسويه بدهي بدهکاران شبکه يقانون تسه

  بانکي کشور

  

  

  

  

  

  ۱۳۹۸ماه  بهمن
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  »تعاليبسمه«

  


	���� ���« تکليف مندرج در در اجراي� ���� ���� ������  مبنــي بــر لــزوم ارايــه »������ ��������� �����

 »دســتورالعمل« اختصــار بــه پــس ايــن از که »قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي کشوراجرايي دستورالعمل «

  .گرددمي تدوين شود،مي ناميده

 موظــف اســتشــود، ناميده مي» اعتباريمؤسسه «اعتباري غيربانکي که از اين پس به اختصار  هبانک و مؤسس - ۱  ماده

 يديــتولناشــي از تســهيالت اعطــايي غيرجاري  يبده يه نقديتسو در خصوص را مشتريکتبي درخواست 

 نمايد. افتيدراست، شده پرداخت ن ۱۳۹۷در پايان سال که تمام يا بخشي از آن ريالي 

  باشد.مي ۱۳۹۸پايان سال تا  ن مادهيموضوع امهلت ارايه درخواست  -تبصره

در صــرفًا  کــه قــرارداد مــالک محاســبه آن در ســامانه ســمات ياليــر يياعطــا مطالبات ناشي از تسهيالت - ۲  ماده

؛ ســاختمان و تــأمين صــنعت شکار و جنگلداري؛ شيالت؛ استخراج معــادن؛ کشاورزي، هاي اقتصاديبخش

شــده باشــد، مشــمول  يطبقه بندايجاد، توسعه، تأمين سرمايه در گردش و تعميرات با هدف  آب و گاز،برق

  باشد. ميمفاد اين دستورالعمل 

مربوط به قرارداد مــالک محاســبه از  ياقالم اطالعاتداراي حداقل اي که سامانهمکلف است  يمؤسسه اعتبار - ۳  ماده

قرارداد، نوع قرارداد، مبلغ اصل قــرارداد، نــرخ ســود انعقاد خ يتاريالت، هشماره درخواست/پيگيري تسل يقب

شناســه /يکدمل و هــاخ آنيو تــار يمشــتر يپرداختد اقساط/قرارداد، مبالغ يخ سررسيتارمندرج در قرارداد، 

)، باشد را ايجاد نموده و دسترســی بانــک ۶و همچنين مانده بدهي محاسبه شده، موضوع ماده ( يمشتر يمل

 مرکزی به سامانه مذکور را فراهم نمايد. 

 بايد در سامانه موضوع اين ماده ثبت شود.ماه از زمان ارائه  حداکثرظرف مدت دو ي،مشتر کتبي درخواست -تبصره

 يبــده مانــده ۱۳۹۹ ورماهيشــهر انيــحداکثر تا پا ديبادستورالعمل  نيا ياياز مزا يبرخوردار يبرا يمشتر -۴  ماده

از جانــب  و مــورد تأييــد قــرار گرفتــه بانک مرکزی سطتومحاسبه و  )۳موضوع ماده (سامانه  سطخود که تو

 .دينما هينقدًا تسو را شود،ياعالم م ويبه  مؤسسه اعتباري

 موظف است، قرارداد مالک محاسبه را به شرح ذيل تعيين نمايد: مؤسسه اعتباري  - ۵  ماده

امهــال نشــده باشــد، همــان  ايــ ديــتجد يبا مؤسسه اعتبــار رندهيگالتيکه قرارداد تسه يدر صورت - ۵-۱

  خواهد بود. رندهيگالتيتسه يقرارداد، مالک محاسبه مانده بده

ماننــد انعقــاد توافقنامــه، قــرارداد  يچند نوبت از طرقــ اي کي رندهيگالتيکه قرارداد تسه يدر صورت - ۵-۲

منعقــد  ۱۳۹۳/۱/۱قبــل از  ه،يــقــرارداد اولو  شده باشدامهال اي ديتجد ن،يگزيجا التيتسه ياعطا اي ديجد
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و محاسبه مانــده  يتلق» قرارداد مالک محاسبه«مزبور،  خيتوافقنامه قبل از تار ايقرارداد و  نيشده باشد، آخر

  .شوديبر اساس آن انجام م يمشتر يبده

ماننــد انعقــاد توافقنامــه، قــرارداد  يچند نوبت از طرقــ اي کي رندهيگالتيکه قرارداد تسه يدر صورت - ۵-۳

منعقــد  ۱۳۹۳/۱/۱بعــد از  ه،يــقــرارداد اولو  شده باشدامهال اي ديتجد ن،يگزيجا التيتسه ياعطا اي ديجد

 .باشديم ادشدهي خيقرارداد بعد از تار نيشده باشد، مالک محاسبه، اول

 يبــه مؤسســه اعتبــار يصــورت نقــدقــانون به نيا ياياستفاده از مزا يبرا ديبا رندهيگالتيکه تسه يمبلغ - ۶  ماده

به شــرح فرآينــد ) که ينقد هيتسو خي(تا تار ديبپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررس

و زمــان  يمشتر يهاو با در نظر گرفتن پرداخت »قرارداد مالک محاسبه«در  رجبر اساس نرخ سود مند ،ذيل

هاي ذيل محاســبه . مانده بدهي در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع رديفشوديمحاسبه م يو يهاپرداخت

 گردد:مي

اخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهيم بالنســبه مربــوط مانده اصل و سود سررسيد شده بازپرد - ۶-۱

  به اصل و سود؛

بر اساس مبلــغ  - سود پس از سررسيد دوره محاسبه (از تاريخ پرداخت قبلي تا تاريخ محاسبه فعلي) - ۶-۲

  شود؛) محاسبه مي۱- ۶محاسبه شده در بند (

سررسيد مرحلــه قبــل پــس از کســر مبــالغ مانده سود پس از سررسيد تا پرداخت قبل (سود پس از  - ۶-۳

 .تسهيم بالنسبه مربوط به سود پس از سررسيد)

نرخ منــدرج در  ،سود پس از سررسيدمبناي محاسبه از عقود مشارکتي باشد،  قرارداد مالک محاسبهچنانچه  - ۱ تبصره

  باشد.، ميقرارداد مالک محاسبه

ن يــموضــوع ادر محاســبات ن زمان سررسيد ييتع يمحاسبه مبناسررسيد اقساط/قرارداد در قرارداد مالک  - ۲تبصره 

  باشد. مي ماده

از تــاريخ سررســيد قــرارداد مــالک محاســبه سود منــدرج در با نرخ ، دوره محاسبه سود پس از سررسيد - ۳ تبصره

  :شودمحاسبه مير يبه شرح زو مدت زمان تأخير  قرارداد/طاقسابر اساس مبلغ اقساط/قرارداد 

  

روزهاي واقعي تعداد 

  سال
/  

 پرداختخ يتا تار تعداد روزها

  يه نقديبعد/تسو
*  

نرخ 

  سود
*  

 سررسيد شده مانده اصل و سود

  بازپرداخت نشده
=  

دوره  سود پس از سررسيد

  محاسبه

  

، بين اجزاي بدهي محاسبه شده وي مشــتمل بــر اصــل، ســود در هر مرحله پرداخت مبالغ پرداختي مشتري - ۴ تبصره

  گردد. قبل از سررسيد و سود پس از سررسيد تسهيم بالنسبه مي
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، سود و وجــه التــزام تــأخير تأديــه ديــن سود پس از سررسيدبه طبق مفاد اين دستورالعمل، محاسبات در  - ۵تبصره 

  .گيردنمي تعلق

ن يــمشــمول مفــاد اکــه مــالک محاســبه  يرج در قرارداد/هــاالت منــدياصل تسهمجموع مبالغ سقف مجاز  - ۷  ماده

 ،يسســات اعتبــارمؤ يتمــام ســطحدر  يردولتــيغ يو حقــوق يقيهر شخص حق يبرا ،باشديم دستورالعمل

 .شوديم نييتع الي) ر۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ارديليم ستيو ب الي) ر۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ارديليپنج م ب،يترتبه

ن يــمفــاد امشــمول  ،شــونديمحســوب م» غيردولتــي«ه درخواســت يــتــاريخ اراکــه در اشخاص حقوقي  - ۱تبصره 

  باشند.ميدستورالعمل 

ن ماده باشد قرارداد مزبور مشــمول مفــاد يش از حدود مقرر در ايچنانچه مبلغ اصل قرارداد مالک محاسبه ب - ۲تبصره 

  باشد.ين دستورالعمل نميا

اصــل قراردادهــاي مبالغ مجموع  ،يسسات اعتبارمؤ يتمامالت متعدد در سطح يتسه ياشخاص دارا يبرا - ۳تبصره 

چنانچه لحاظ نمودن مبلــغ  باشد.دستورالعمل مي نيمشمول مفاد ا ،در اين مادهحدود مقرر تا  مالک محاسبه

از حــدود مقــرر  يمبالغ اصل قراردادهاي مالک محاسبه منجر به تخط اصل قرارداد مالک محاسبه در مجموع

  باشد.ن دستورالعمل نمييتمام مبلغ قرارداد مزبور مشمول مفاد ا ،ن دستورالعمل گردديا در

) و پس از تأييد بانک مرکزي مالک عمل تســويه ۳حدود مقرر در اين ماده بر اساس اطالعات موضوع ماده ( - ۴تبصره

 گيرد. بدهي توسط مشتري قرار مي

از مؤسســات در حــال  يپــول رمتشکليبازار غ يسامانده يو در راستا يکه بنا به نظر بانک مرکز يالتيتسه -۸  ماده

باشــد. يدستورالعمل م نيمنتقل شده باشد، مشمول احکام ا يربانکيغ يها و مؤسسات اعتباربه بانک هيتصف

 يبانــک مرکــز يسسات اعتبــارؤها و مت کل نظارت بر بانکيريتوسط مد مذکور متعاقبًامؤسسات فهرست 

 .شوديماعالم 

 ياعــم از منــابع داخلــ يارز ياعطــائ التيو تسه يمؤسسه اعتبار يهاييدارا يفروش و واگذار يقراردادها - ۹  ماده

   .باشنديم يمستثن دستورالعمل نيمنابع، از شمول ا ريو سا يمؤسسات اعتبار

 دييــشود، پس از تأ انيمتحمل ز دستورالعمل نيا ياجرا جهيدر نت کهيدرصورت است مجاز ياعتبار همؤسس - ۱۰  ماده

 يمــال يهاسال در صورتحداکثر ظرف مدت پنج جيبه بعد به تدر ۱۳۹۹مزبور را از سال  انيز ،يبانک مرکز

الوصول مربوط به تسهيالت غيرجــاري کــه مطــابق ايــن چنانچه ذخاير مطالبات مشکوکخود مستهلک کند. 

باشــد، ماليــات  نشــدهمؤسسات اعتبــاري، لحــاظ  ه بهشود، در محاسبه ماليات متعلقتسويه مي دستورالعمل

 .خواهد شدمنظور  دستورالعملهاي بعد از اجراي اين عنوان ماليات سالبه يرداختپ
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در جلســه مــورخ تبصره  )۱۱( ماده و )۱۰( در »قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي کشوراجرايي دستورالعمل «

  .باشدمياالجرا الزمابالغ  خيتار ازو به تصويب رسيد  هيأت عامل بانک مرکزي ۲۸/۱۱/۱۳۹۸
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