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بانک، موسسات اعتباري غيربانکي و  دولتي پست  هاي دولتي، غيردولتي، شرکت جهت اطالع مديران عامل محترم بانک  

  .شود بانک مشترک ايران ـ ونزوئال ارسال مي
  

  
 با سالم؛

ين ا. گردد ترين اجزاي عمليات بانکي محسوب مي امهال مطالبات يکي از مهم  احتراماً، همانگونه که مستحضرند،

هاي اجرايي آن نيز به انحـاء مختلـف از جملـه     ها و دستورالعمل نامه و آيين) بهره(مهم در قانون عمليات بانکي بدون ربا 

لـيکن در يـک دهـه اخيـر در قـوانين      . ، ذکر شده است»دستورالعمل اجرايي مشارکت مدني«) ١٠(ذيل ماده ) ١(تبصره 

پذير و  قانون رفع موانع توليد رقابت«و نيز  ١٣٩٧، ١٣٩٢، ١٣٩١، ١٣٩٠هاي  مختلف از جمله قوانين بودجه سنواتي سال

ها و مؤسسات اعتباري غيربـانکي   موضوع امهال مطالبات غيرجاري بانک» )١٣٩٤مصوب سال (ارتقاي نظام مالي کشور 

در يک دهه اخيـر،   رويه مطالبات غيرجاري ترين داليل افزايش بي يکي از مهمبا اين وجود، . مورد تأکيد واقع شده است

. ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به امهال مطالبات مزبور بعضاً در قالب تکاليف قانوني يادشـده بـوده اسـت    الزام بانک

هـاي   کننده فضاي مسـاعدت بـراي اشـخاص و بنگـاه     تواند فراهم گرچه امهال مطالبات غيرجاري در بعضي شرايط مي

تسهيل وصول مطالبات غيرجاري گردد، ليکن عدم استفاده صحيح از ابزار مزبور اقتصادي داراي مشکل باشد و منجر به 

هاي اقتصادي، بدون لحاظ  ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به امهال مطالبات بنگاه گرايانه در الزام بانک و رويکرد افراط

باشد و نه تنها گشايشي را در زمينـه  را براي شبکه بانکي کشور در پي داشته  منفيتواند تبعات  ابعاد مختلف موضوع مي

نظمي در نحوه برخورد با بدهکاران بانکي باشـد و ضـمن ايجـاد     کاهش مطالبات غيرجاري فراهم ننمايد، بلکه موجد بي

ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، خود نيز موجب افزايش مطالبات غيرجاري  هاي مالي بانک تبعات عدم شفافيت صورت

  . گردد

واحـدي وجـود نداشـته    رويه تاکنون ر شبکه بانکي کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غيرجاري د متأسفانه

هـا و مؤسسـات    عدم وجود سازوکاري مدون و دقيق که ابعاد شرعي، حقوقي و حسابداري امهال مطالبـات بانـک  . است

خطي از برخي از ضوابط و مقررات ناظر اعتباري غيربانکي را به نحو مطلوب و مناسبي مدنظر قرار و تبيين نمايد، موجب ت

، بي نظمـي  ايت قواعد شرعي در امهال مطالباتها در خصوص عدم رع بر اجراي عقود اسالمي، بروز مالحظات و دغدغه

ها، انتقال مطالبات امهالي  در نحوه برخورد با بدهکاران بانکي به دليل فقدان سازوکار امهال، افزايش ريسک حقوقي بانک

به عبارت ديگـر  . گردد اري، کاهش ذخاير مطالبات غيرجاري و شناسايي و توزيع سودهاي موهوم با امهال ميبه طبقه ج

رو به نحو صـحيحي ملحـوظ نظـر     هاي ناظر بر قراردادهاي پيش ها و نبايد ممکن است در امهال مطالبات غيرجاري، بايد

عالوه بر اين ممکن است شبهاتي . بانکي کشور گردد هاي حقوقي به شبکه قرار نگيرد و اين مهم منجر به تحميل ريسک

گيري و شناسـايي درآمـد ناصـحيح و نبـود تصـويري       بندي، ذخيره در خصوص ضوابط فقهي عقود و مسايلي نظير طبقه
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هـا و   صحيح از مطالبات غيرجاري به دليل فقدان وحدت رويه و دستورالعمل مدون در خصـوص امهـال مطالبـات بانـک    

مند نمودن فرآيند مزبور، بـه نحـوي کـه در شـرايط اقتصـادي       رو، نظام از اين. غيربانکي به وجود آيد مؤسسات اعتباري

هـا و   سابقه شبکه بانکي کشور، از بروز آسيب بـه بانـک   نام و خوش کنوني، ضمن مساعدت حداکثري به مشتريان خوش

ه بانکي کشور در پـي داشـته باشـد، امـري     مؤسسات اعتباري غيربانکي ممانعت به عمل آورده و وحدت رويه را در شبک

از رهگـذر تـدوين و    يند مزبورمند نمودن فرآ نظام ،بر همين اساس و بنا بر الزامات يادشده. ضروري و انکارناپذير است

ابالغ دستورالعملي جامع و مانع که در آن مالحظات شرعي، مقرراتي و حسابداري به نحو مطلوب مدنظر قـرار گيـرد، در   

دستورالعمل اجرايي نحوه امهـال مطالبـات   «بر همين اساس،  .ار بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران قرار گرفتدستور ک

توسط بانک مرکزي تدوين و با عنايت به ابعاد فقهي آن، پس از تأييد عدم مغايرت آن بـا شـرع انـور     »مؤسسات اعتباري

هزار و  متعاقباً در شوراي پول و اعتبار مطرح و در يک  اسالم پس از چندين جلسه بررسي در شوراي فقهي بانک مرکزي،

  .به شرح پيوست تصويب گرديد ١٣٩٨/   ٥/   ١٥دويست و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 

تالش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات  »دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري«در 

عمليات بانکي تباري غيربانکي با تمرکز بر مالحظات شرعي، حقوقي و مقرراتي حاکم بر ها و مؤسسات اع غيرجاري بانک

رود با اهتمام به اجراي دقيق تدابير اعالمي در دسـتورالعمل مزبـور بـه عنـوان      انتظار مي. مورد توجه قرار گيرد بدون ربا

  ايجاد رويهي، شاهد آثار و فوايدي همچون؛ ها و مؤسسات اعتباري غيربانک ضوابطي منسجم پيرامون امهال مطالبات بانک

ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، تـدقيق در اعمـال قضـاوت     هاي امهال مطالبات در بانک در خصوص انواع روش واحد

ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، امکان بهبـود قابليـت مقايسـه     در بانک شفاف نمودن راهکارهاي امهال مطالباتاي،  حرفه

هاي مختلف، انعکاس تصويري صحيح و واقعي از وضعيت عملکـرد   هاي مرتبط در بانک ندرج در سرفصل حسابارقام م

در   ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، ارتقاي شفافيت مالي و جلوگيري از شناسايي و توزيع سودهاي موهـوم،  مالي بانک

  .نظام بانکي کشور باشيم

هـاي امهـال    توان به مواردي نظير؛ تعريـف امهـال و انـواع روش    ر ميهاي دستورالعمل مذکو از مهمترين ويژگي

مطالبات، تدوين سازو کارهاي امهال مطالبات به تفکيک عقود مشارکتي و غيرمشـارکتي، تعيـين حـداکثر زمـان امهـال      

مرتبط با هـر  مطالبات، تعيين مبناي امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با شرايط مشتري در امهال مطالبات، درج احکام 

گيري مطالبـات امهـالي، تبيـين فرآينـد      بندي و ذخيره هاي امهال مطالبات، تشريح سازوکارهاي طبقه يک از انواع روش

شناسايي درآمد مطالبات امهالي و همچنين ممنوع بودن أخذ سود يا وجه التزام از محل وجه التـزام تـأخير تأديـه ديـن     

  . اشاره نمود

امهـال مطالبـات ناشـی از اعطـای     «دارد  دستورالعمل حاضر که اشعار مي) ٤(تناد ماده شايان ذکر است که به اس

فعلـي شـبکه بـانکي    با نظرداشت به شـرايط  . »باشد پذير می های ابالغی بانک مرکزی امکان الحسنه در چارچوب سياست قرض
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تـا اطـالع   الحسنه  اشي از اعطاي قرضامهال مطالبات نگردد،  ، بدين وسيله اعالم ميالحسنه قرضو محدوديت منابع  کشور

  . باشد ممنوع ميثانوي 

سازد، مؤسسه اعتباري مکلف است در امهال مطالبات از طريق انعقاد قـرارداد جديـد، ضـوابط و     خاطر نشان مي

مقررات کلي ناظر بر اعطاي تسهيالت بانکي نظير نرخ سود تسهيالت مصوب شوراي پول و اعتبار، روش محاسبه سود و 

قبلي بانک مرکزي در خصوص تخصيص منـابع از جملـه    هاي بخشنامهو مفاد  اي اط تسهيالت مبتني بر عقود مبادلهاقس

ـ  ، بخشـنامه ١٣٨٦/ ١/ ١٥مورخ  ٨٦/ بخشنامه شماره مب بخشـنامه شـماره    و ١٣٨٦/ ٤/ ١٨مـورخ   ١٥٢١/ مـب  مارهش

  .را رعايت نمايد ١٣٩٥/   ٤/   ١٤مورخ  ٩٥/ ١١٦٥٩٥

 ٩٦/   ١٤٩١٥٣مند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره   خواهشاز اين رو 

مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ شده و بـر حسـن اجـراي آن    /   ربط آن بانک  به تمامي واحدهاي ذي ١٣٩٦/   ٥/   ١٦مورخ 

  حف/     ٤٤١٠٤٩٢/         .نظارت دقيق به عمل آيد

  

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

  اداره مطالعات و مقررات بانکي

  محمد خداياري        آبادي حميدرضا غني       

             ٣٨١٦                ٣٢١٥-٠٢  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



 
  

ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  

 

  

  پولشويي با مبارزه و بانکي مجوزهاي مقررات، کل مديريت

  بانکي مقررات و مطالعات اداره

  

  

  

  اجرايي دستورالعمل

  امهال مطالبات مؤسسات اعتباري نحوه

  

  

  

  

  

  ١٣٩٨ماه  مرداد



١ 

  »تعالي بسمه«

  

ون عمليات نقاو با رعايت مفاد کشور  قانون پولي و بانکي) ٣٣(ماده ) ج(و بند ) ١١(ماده ) ب(بند  استناد به

و نيز با هـدف   و ساير ضوابط و مقررات ابالغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران) بهره(بانکي بدون ربا 

جلـوگيري از شناسـايي سـود     ،امهال مطالبات غيرجاري شبکه بـانکي کشـور  نحوه  در خصوص ايجاد وحدت رويه

 »مؤسسات اعتباري امهال مطالباتنحوه اجرايي دستورالعمل « هاي مؤسسات اعتباري، ز ارتقاي کيفيت داراييموهوم و ني

  .گردد  مي تهيه و تدوين شود، مي ناميده »دستورالعمل« اختصار به پس اين از که

  تعاريف و كليات -فصل اول

  :شوند مياستفاده زير  مشروح يمعان در ليذ عبارات دستورالعمل اين در - ١ ماده

 ؛ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک :مرکزي بانک -١- ١

يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس   بانک :اعتباري مؤسسه -٢- ١

  ؛باشد شده و تحت نظارت بانک مرکزي مي

فوايـد  /سـود بابـت اصـل،   حسب مورد اعم از ريالي و ارزي مشتري مؤسسه اعتباري از  طلب: مطالبات -٣- ١

، ايجـاد  ناشي از اعطـاي تسـهيالت   مترتبه يها نهيو هز تاخسار/تأخير تأديه دين التزام و وجه مترتبه

  ؛رويدادهاوقوع و  ها ، ارائه خدمات و انجام ساير فعاليتتعهدات

بـا ترتيبـاتي    به منظور اعطاي مهلت بيشتر براي بازپرداخت، مؤسسه اعتباري با مشتري توافق: امهال -٤- ١

قرارداد و نظاير آن بـه تشـخيص بانـک     ، تبديلتمديد، تجديدتقسيط مجدد، . متفاوت از قرارداد اوليه

 گردد؛ مرکزي از مصاديق امهال محسوب مي

قانون ) ٣(موضوع تبصره ذيل ماده در چارچوب عقود مصرح در آن گروه از مطالبات که  :يامهالمطالبات  - ٥- ١

 ؛گردد مي امهال اصالحات و الحاقات بعدي قانون مزبورو  )هرهب(عمليات بانکي بدون ربا 

مطالبات مؤسسه اعتباري که در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغي بانک مرکـزي در   :غيرجاريمطالبات  -٦- ١

قـرار   الوصـول  مشـکوک  يـا  گذشته، معـوق و  طبقات سررسيدها در يکي از  بندي دارايي خصوص طبقه

 ؛گيرد مي

 يهـا  نـه ي، خسـارات و هز که بابت اعطاي تسهيالت، ارائـه خـدمات  شخص حقيقي يا حقوقي : مشتري -٧- ١

  ؛ها و وقوع رويدادها به مؤسسه اعتباري بدهي دارد و انجام ساير فعاليت مترتبه

مشتري در قالب اقسـاط مشـخص جديـد در ادامـه     وصول مطالبات مؤسسه اعتباري از  :تقسيط مجدد - ٨- ١

  قرارداد فعلي؛



٢ 

بـا  دت زمان اجراي مفاد قرارداد فعلي که موضوع آن به اتمام نرسيده اسـت  افزايش م: تمديد قرارداد -٩- ١

 ؛مؤسسه اعتباري و مشتريتوافق 

قرارداد فعلي و انعقاد قرارداد جديدي از همان نوع قرارداد نسبت به  خاتمهاقاله و /فسخ :تجديد قرارداد -١٠- ١

  مشتري؛موضوع قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و 

 :امهال طبق يکي از حاالت زيرقرارداد فعلي و خاتمه اقاله و /فسخ :تبديل قرارداد - ١١- ١

نسبت بـه همـان    انعقاد قرارداد جديدي متفاوت از قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و مشتري) الف

  ؛ موضوع قرارداد

نسبت به موضوع  مشتريانعقاد قرارداد جديدي از همان نوع قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و ) ب

  ؛متفاوت

نسبت بـه موضـوع    انعقاد قرارداد جديدي متفاوت از قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و مشتري) ج

  ؛متفاوت

وجوهي است که مشتري موظف اسـت در صـورت عـدم ايفـاي بـه موقـع        :وجه التزام تأخير تأديه دين - ١٢- ١

 .وراي پول و اعتبار پرداخت نمايدتعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباري در چارچوب مصوبات ش

 مصوب هيأت مـديره خـود  داخلي در چارچوب ضوابط به درخواست مشتري و تواند بنا  ميمؤسسه اعتباري  - ٢ ماده

سال ) ٥(حداکثر به مدت پنج بار و  کي يبرااست،  شدهکه تمام يا بخشي از آن غيرجاري  را مطالباتيصرفاً 

 .امهال نمايد

پذير  امکان قراردادقبل و پس از سررسيد  ،عقود مشارکتي از طريق تمديد قراردادناشي از امهال مطالبات  -١ تبصره

  .باشد مي

، از زمـان  ها و وقـوع رويـدادها   ناشي از ايجاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام ساير فعاليتامهال مطالبات  -٢تبصره

  .باشد پذير مي مؤسسه اعتباري امکان ايجاد مطالبات/پرداخت

و حداکثر به  بار ديگر تواند با تصويب هيأت مديره، تسهيالت امهالي را صرفاً براي يک مؤسسه اعتباري مي -٣تبصره

  .امهال نمايدسال ) ٥(مدت پنج 

پذير اسـت کـه بـه     صرفاً براي مشترياني امکانجز در موارد قانونی امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباري  - ٣ ماده

مطالبـات مـذکور پـس از امهـال در      ،اعتبارسـنجی انجـام شـده   و بـر مبنـای    تشخيص مؤسسه اعتباري

 .باشد سررسيدهاي مقرر قابل وصول  /سررسيد

اتخاذ تصميم در خصوص وثيقه و تعيين ميزان پرداخت بخشي از مبلغ مطالبات براي امهال، در اختيار هيأت  -تبصره

 . باشد مديره مؤسسه اعتباري مي



٣ 

ـ  های ابالغی بانـک مرکـزی امکـان    ستلحسنه در چارچوب سياا امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض -٤ ماده ذير پ

 . باشد می

، بخـش سررسـيد نشـده و جـاري     از طريق تجديد و تبـديل قـرارداد   در صورت امهال مطالبات غيرجاري -٥ ماده

 .مرتبط با آن نيز مشمول امهال خواهد بودپس از کسر سود اقساط سررسيد نشده  مطالبات

پـس از  حسب توافق بدهکار با مؤسسه اعتبـاري   فوايد مترتبه/سود اصل ومؤسسه اعتباري بابت مطالبات  - ٦ ماده

تعيين تکليـف   .باشد مي امهال قابل هاي مترتبه خسارات و هزينه/تأخير تأديه دين  تعيين تکليف وجه التزام

 .باشد اعم از تسويه نقدي يا اقساطي مي هاي مترتبه خسارات و هزينه/تأخير تأديه دين  وجه التزام

مبـالغ   متعلقه قـرارداد قبلـي را از   هاي مترتبه خسارات و هزينه/تسويه وجه التزامتواند  مؤسسه اعتباري مي -تبصره

لنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام  اولويت قرار داده و يا نسبت به تسهيم بامشتري پس از امهال، در پرداختي 

  . نمايد

، سود و وجه التزام تأخير تأديه دينبه  اين دستورالعمل، هاي امهال مورد استفاده طبق مفاد در تمامي روش - ٧ ماده

  . گيرد نمي تعلقوجه التزام تأخير تأديه دين 

امهال مطالبات ناشي از تسهيالت اعطايي که به تشخيص مؤسسه اعتباري در موضوع قـرارداد تسـهيالتي    -٨ ماده

 .است، ممنوع نشده مصرف

 .مرتبط مؤسسه اعتباري ممنوع استامهال مطالبات ناشي از تسهيالت اعطايي به اشخاص  - ٩ ماده

و يا انعقاد قرارداد جديد ) و يا تمديد قرارداد تقسيط مجدد(امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلي  -١٠ ماده

 .پذير است امکان

جهت  يو حقوق صرف نظر کردن از اقدامات اجراييموافقت مؤسسه اعتباري با درخواست مشتري مبني بر  -١١ ماده

ه مفاد قرارداد از جمله تعلـق  با رعايت کلي )يک سال يحداکثر برا( اي دوره مشخصبر خود وصول مطالبات

  .دوره مزبور بالمانع است يبرا تأخير تأديه دينوجه التزام 

عدم انجام اقدامات اجرايي و حقوقي جهت وصول /پس از اتمام مهلت موضوع اين ماده صرف نظر از انجام -تبصره

 . باشد مطالبات، تمامي مفاد قرارداد نافذ مي

ـ ط مجدد بدون انعقـاد قـرارداد جد  يق تقسياز طر يتواند حسب درخواست مشتر يم يمؤسسه اعتبار -١٢ ماده د، ي

ـ   يه دير تأدياصل، سود و وجه التزام تأخ قراردادهـاي مبتنـي بـر عقـود     د شـده  ين متعلقـه اقسـاط سررس

 :ديافت نمايدر يل از مشتريرا محاسبه و به شرح ذغيرمشارکتي 

  .شود ياضافه م يد شده به اقساط آتين اقساط سررسيه دير تأديوجه التزام تأخعين مبلغ  -١-۱۲

  .شود ياضافه م يد شده به اقساط آتياقساط سررس مبلغ -٢-۱۲



٤ 

تجميع عين مبلغ وجه التزام تأخير تأديه دين اقساط سررسيد شده، مبلغ اقساط سررسيد شـده و اقسـاط    -تبصره

در هر صورت تعداد اقساط جديد بايد برابـر و   .باشد پذير مي آتي و دريافت آن در قالب اقساط جديد امکان

  . يا بيشتر از تعداد اقساط سررسيد نشده باشد

هاي تجديد قـرارداد و تبـديل قـرارداد در     انعقاد قرارداد جديد به هر يک از روشامهال مطالبات از طريق  -١٣ ماده

 .باشد پذير مي چارچوب مفاد اين دستورالعمل امکان

 عقود مشاركتي -فصل دوم

 . پذير است قرارداد امکانو تبديل تمديد از طریق ، دادهاي مبتني بر عقود مشارکتيقرارامهال  - ١٤ ماده

توانند درخصوص مفـاد ديگـر قـرارداد از     ، مؤسسه اعتباري و مشتري مييمشارکت مدنتمديد قرارداد در  -١٥ ماده

 .وثايق مأخوذه توافقات جديدي نمايند و نسبت تقسيم سود، پرداختي الشرکه ميزان سهمجمله 

تبديل قرارداد از طريق عقود تسهيالتي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف  ،مشارکت مدنيدر  -١٦ ماده

 . و خريد دين مجاز است

عقد مضاربه با استفاده از تبـديل قـرارداد از طريـق عقـود تسـهيالتي      تسهيالت اعطايي در قالب امهال  -١٧ ماده

  .فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است

امهال تسهيالت اعطايي در قالب عقد مضاربه از طريق عقد تسهيالتي فروش اقسـاطي در صـورتي مجـاز     -تبصره

 .ممکن باشد آينده در کاال و اموال از انتفاع کاالي موضوع قرارداد موجود بوده و حصول/الاست که عين م

 مشاركتيغيرعقود  -فصل سوم

قرارداد  و تبديل تجديد تقسيط مجدد، در قراردادهاي مبتني بر عقود غيرمشارکتي، امهال مطالبات از طريق - ١٨ ماده

 . پذير است امکاندر چارچوب مفاد اين دستورالعمل 

امهال مطالبات ناشي از تسهيالت اعطايي در قالب عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليـک، مرابحـه    -١٩ ماده

کاالي موضوع قـرارداد  /و استصناع با استفاده از تجديد قرارداد در صورتي مجاز است که عين مال) کااليي(

 .ممکن باشد آينده در کاال و اموال از انتفاع موجود بوده و حصول

تجديـد  با اسـتفاده از  ) خدماتي(امهال مطالبات ناشي از تسهيالت اعطايي در قالب عقود جعاله و مرابحه  -٢٠ ماده

بـه تشـخيص مؤسسـه    و  قرارداد در صورتي مجاز است که انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسيده

   .باشدبخش قابل توجهي از آن باقيمانده اعتباري 

تجديد قرارداد در صورتي مجاز ت اعطايي در قالب عقد سلف با استفاده از امهال مطالبات ناشي از تسهيال -٢١ ماده

 بـا  آن جايگزيني امکان که باشد اي گونه به ها ويژگي و خصوصيات لحاظ به سلف است که موضوع قرارداد

 .باشد داشته وجود نوع همان ديگر از کاالهاي



٥ 

عقـود   از طريق تبديل قرارداد بـه امهال مطالبات ناشي از تسهيالت اعطايي در قالب عقد فروش اقساطي  - ٢٢ ماده

 .مجاز استخريد دين و اجاره به شرط تمليک، سلف 

اجاره به شرط تمليک از طريق تبديل قرارداد بـه  امهال مطالبات ناشي از تسهيالت اعطايي در قالب عقد  - ٢٣ ماده

 .خريد دين مجاز استو ، سلف ديگر شرط تمليکعقود فروش اقساطي، اجاره به 

از طريق تبديل قرارداد به عقـود  ) کااليي(امهال مطالبات ناشي از تسهيالت اعطايي در قالب عقد مرابحه  - ٢٤ ماده

 .اجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است

قرارداد به عقود اجـاره  امهال مطالبات ناشي از تسهيالت اعطايي در قالب عقد خريد دين از طريق تبديل  -٢٥ ماده

 .مجاز است ،ديگر به شرط تمليک، سلف و خريد دين

امهال مطالبات ناشي از تسهيالت اعطايي در قالب عقد جعاله از طريق تبديل قرارداد به عقود اجـاره بـه    -٢٦ ماده

 .شرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است

از طريق تبديل قرارداد به عقود ) خدماتي(امهال مطالبات ناشي از تسهيالت اعطايي در قالب عقد مرابحه  -٢٧ ماده

 .اجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است

، ديگر امهال مطالبات ناشي از تسهيالت اعطايي در قالب عقد سلف از طريق تبديل قرارداد به عقود سلف -٢٨ ماده

 .اجاره به شرط تمليک، و خريد دين مجاز است

تبديل قرارداد بـه  رويدادها از طريق وقوع ها و  جام ساير فعاليتارائه خدمات و ان امهال مطالبات ناشي از -٢٩ ماده

 .خريد دين مجاز استو  اجاره به شرط تمليک، سلفعقود 

 الرعايه موارد الزم -فصل چهارم

مؤسسه اعتباري مکلف است در انعقاد قرارداد جديد، ضوابط و مقررات کلي نـاظر بـر اعطـاي تسـهيالت      -٣٠ ماده

  .هاي بانک مرکزي را رعايت نمايد به سامانهارسال اطالعات الزم و بانکي 

 پـذير  امکـان نيـز  سابقه بدهي غيرجاري  براي مشتريان داراي امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد - تبصره

  . باشد مي

قـانون  ) ٣(تبصـره ذيـل مـاده    عقود مصـرح در  انعقاد قرارداد جديد در قالب امهال مطالبات از طريق در  -٣١ ماده

هـاي   مفـاد دسـتورالعمل   رعايـت  ،اصالحات و الحاقات بعدي قانون مزبور و )بهره(بانکي بدون ربا عمليات 

هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار در  رخاجرايي و ضوابط ابالغي بانک مرکزي، مفاد اين دستورالعمل و ن

 .الزامي است زمان انعقاد قرارداد جديد،

بـا اسـتفاده از منـابع    توسـط مشـتري   تبديل قرارداد، تسويه مطالبات و  تجديددر امهال مطالبات از طريق  -تبصره

  .پذيرد صورت مي موضوع قراردادخدمت /واگذاري کاال/اعطايي مؤسسه اعتباري و يا فروش



٦ 

امـوال  تمام يـا بخشـي از   ، عقد اجاره به شرط تمليکانعقاد قرارداد در قالب از طريق  در امهال مطالبات - ٣٢ ماده

خريداري و سپس در قالب عقد اجاره به  ،به ارزش کارشناسي و معادل مطالبات مشتريمنقول يا غيرمنقول 

 .گردد به وي واگذار مي آن شرط تمليک و با رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي

بنـدي   بنـدي شـده در چـارچوب مفـاد دسـتورالعمل طبقـه       مؤسسه اعتباري موظف است مطالبات طبقـه  - ٣٣ ماده

ي مطالبات  هاي جداگانه در سرفصل حساببدون تغيير طبقه از امهال  هاي مؤسسات اعتباري را پس دارايي

و ذخاير مربوطه را وفق ضوابط ابالغي بانک مرکزي محاسـبه و در   امهالي متناظر با طبقات مذکور نگهداري

  .نمايد دفاتر لحاظ

به ازاي هـر  و امهالي مطالبات درصد از کل مبلغ  ٢٠پس از وصول حداقل صرفاً تواند  مؤسسه اعتباري مي -٣٤ ماده

در هـر يـک از طبقـات سررسـيد گذشـته، معـوق و        مزبـور موقع مطالبات  شش ماه بازپرداخت منظم و به

 .باالتر منتقل نمايدامهالي الوصول از جانب مشتري، مطالبات مذکور را به يک طبقه  مشکوک

ازاي سپري شدن مدت شش  از شش ماه، به  تواند در تسهيالت با فاصله اقساط بيش مؤسسه اعتباري مي -١تبصره

بندي شده در هر يک از طبقـات سررسـيد    ماه از زمان بازپرداخت تمامي مانده سررسيدشده مطالبات طبقه

يادشـده از    موقـع اقسـاط سررسيدشـده در دوره    الوصول و بازپرداخت منظم و به گذشته، معوق و مشکوک

  .مايدجانب مشتري، مطالبات مذکور را به يک طبقه باالتر منتقل ن

سررسيدهاي مقرر، زمان سـپري شـده از   /در صورت عدم بازپرداخت تسهيالت امهالي در تاريخ سررسيد -٢تبصره

بنـدي   طبقـه  در .باشـد  تـر مـي   هاي مذکور مالک انتقال تسهيالت امهالي به طبقات غيرجاري پـايين  تاريخ

هـا ابالغـي بانـک     بنـدي دارايـي   دستورالعمل طبقه وفق ترين معيار ارزيابي همواره ضعيف ،تسهيالت مزبور

  .باشد بندي مطالبات امهالي مي مالک طبقهمرکزي 

در در دفاتر مؤسسه اعتبـاري،   ،التزام تأخير تأديه دين سود و وجهاعم از  مطالبات امهالي درآمد شناسايي -٣٥ ماده

  .پذير است امکانچارچوب ضوابط ابالغي بانک مرکزي در خصوص شناسايي درآمد مؤسسات اعتباري 

نسـبت بـه بازپرداخـت    طي دوره امهـال  مواعد مقرر، /در موعد ،امهال وفق مفاد قرارداد چه مشتري چنان -٣٦ ماده

اعطـاي  هاي بانک مرکـزي جهـت    استعالم اعتباري از سامانه اقدام نمايد، در مطالبات امهالياقساط /قسط

مشـتري   لـيکن  ،شـود  مطالبات امهالي گزارش مـي مزبور به عنوان مطالبات ، تعهداتايجاد تسهيالت و يا 

 .شود اشخاص داراي بدهي غيرجاري نميناظر بر  هاي مشمول ممنوعيتبابت مطالبات امهالي يادشده 

مشـمول   مواعـد مقـرر بازپرداخـت ننمايـد    /از موعـد  روز ٦٠چه مشتري تسهيالت امهالي را بيش از  چنان -تبصره

  .گردد هاي ناظر بر اشخاص داراي بدهي غيرجاري مي ممنوعيت



٧ 

سـازوکار الزم  حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل مؤسسه اعتباري موظف است  - ٣٧ ماده

 صـالح، واحـد يـا واحـدهاي     گير ذي مراجع تصميم شامل مواردي نظير آن جهت اجراي صحيح و دقيق مفاد

هيـأت مـديره   به تصـويب  طراحي و را  کار انجام هاي روش آن و شرح وظايف کار، انجام مسئول سازماني

 .برساند

مطالبات مانده حداقل اطالعات شامل در قالب جداول ابالغي بانک مرکزي، مؤسسه اعتباري موظف است  -٣٨ ماده

هـا و عقـود مـورد     روش، انـواع  الوصول سررسيدگذشته، معوق و مشکوکامهالي به تفکيک طبقات جاري و 

بانـک مرکـزي   به ماه،  هر پايان از پس هفته يک مدت ظرف حداکثر امهال را در مقاطع ماهانه واستفاده در 

سسه اعتباری موظف است اطالعـات مربـوط بـه مطالبـات امهـالی بـه شـرح فـوق را در         ؤم. دارسال نماي

 .های مالی افشا نمايد های همراه صورت يادداشت

، تعاوني )ليزينگ(انداز و تسهيالت مسکن، واسپاري  هاي پس نظير شرکت و اعتباري ساير نهادهاي پولي -٣٩ ماده

الحسنه که از بانک مرکزي مجوز فعاليت دارند نيز در صـورت صـالحديد بانـک     هاي قرض اعتبار و صندوق

 .خواهند بودمرکزي و با ابالغ مراتب از سوي آن بانک، ملزم به رعايت مفاد اين دستورالعمل 

قـانون پـولي و بـانکي    ) ٤٤(هاي مقـرر در مـاده    اعمال مجازات موجب العملتخطي از احکام اين دستور - ٤٠ ماده

 .شود ربط مي و ساير قوانين و مقررات ذي توسعه کشور ششم قانون برنامه) ١٤(، ماده ورکش

هزار و دويست و هفتـاد   يکدر تبصره  )۱٣( ماده و )۴۰( در »امهال مطالبات مؤسسات اعتباري نحوه دستورالعمل اجرايي«

االجـرا   ، الزم١٣٩٩از ابتـداي سـال   و به تصويب رسـيد  شوراي پول و اعتبار  ١٥/٥/١٣٩٨مين جلسه مورخ و شش

  .باشد مي


	212681.pdf
	دستورالعمل امهال- مصوب شوراي پول و اعتبار 980609

