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شرح دستور

بررسی آییننامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب  1394و مشکالت
فعالین اقتصادی در این ارتباط

حجم زیاد معوقات بانکی در حاا حارار یکای از اساسایتاری معضاتت سیتاتم باانکی اسا  .بانا هاا
و مؤستااات اعتبااارب بااا دو دسااته باادهکاراه موا،ااه هتااتادا یکاای باادهکاراه کااتها کااه اکثاار مااااب
بانکی توسط ایشاه دریاف شاد اسا ا و دساته دیرار بادهکاراه ارد کاه تاصاا درصاد انادکی از ماااب
بان را دریاف کرد اناد .بادهکاراه ارد معماو ا مشاتریاه بانا هتاتاد کاه ساوابی ساوپی در روناد
ندارناد و تحا عواما مختلا اقتااادب و سیاساای ا باروز حاواد غیرمترقبااه و  ...قاادر باه باز ردا ا
اقتاط تتصیتت ود نشد اند و بخش اندکی از مطالبات بان ها را ایجاد کرد اند.
با ایا رویکارد کاه وصاو مطالبااتا بخشای از فريیااد متاتمر ارتبااط بانا باا مشاتریاه و باراا هااب
اقتاااادب کشااور بااود و هاادس ایا نیتا کااه در بازبردانااده مااااب بانا بااهبونااهاب عما شااود کااه
ادامااه حیااات مااؤ ر ی ا کت ا وکااار فعااا بااه طاار افتاادا ل ا ا بان ا هااا بایااد بااه دنبااا روشاای بااراب
باز ردا اا مطالبااات ااود باشاااد کااه هاام بتواناااد مااااب بااانکی را محافلاا نمایاااد و هاام فعااالی
اقتاادب را در شرایط دشوار و رفراز ونشی اقتاادب همراهی نمایاد.
متااهله مصماای بانا هااا در باز ردا ا مطالبااات ااود بایااد ماادنلر داشااته باشااادا ایا اسا کااه اای
فرایاااد باز ردا اا مطالبااات معااوعا بایااد علاا تعویاای باز ردا اا باادهی توسااط مشااتریاه باناا
شااسایی شود .چاانچه فعالیا اقتااادب یا مشاترب بانا دسا او شارایط باد اقتااادب کشاور
شااد باشاادا نحااو بر ااورد بااا ایا دسا مشااتریاه بایااد در م ایتااه بااا مشاتریاه بدحتاااک کااه باادوه
دلی اص درصدد تعویی و یا عدم ردا برمیيیادا متفاوت باشد.
اظصااارات فعااا ه اقتاااادب مبااای بر ااورد دوبانااه بان ا هااا و مؤستااات اعتبااارب بااا باادهکاراه کااته و
خررد و اعمااا فشاار بیشااتر بار دسااته دوم بادهکاراها دبیر انااه کمیتاه مورااوه مااد  76قااانوه برنامااه
اااجم را باار يه داش ا تااا ،لتااه کاااربروهی بااهمالااور بررساای مورااوه برباااار نمایااد .در ای ا ،لتااه
بر اای از مشااکتت بخااش اوصاای در رابطااه بااا ا،ااراب يیاای نامااه وصررول مطالبررات غیررر جرراری
مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب  1394يشکار شد اس .
 .1باای يیاای نامااه ماااوک  1388ا ،ریمااه دیرکاارد باز ردا اا اقتاااط بااهصااورت لکااانی
محاساابه ماایشاادا ک کااه باعاای افاااایش صااعودب و لکااانی میااااه ،ریمااه ماایبردیااد ا
وشااابختانه ایااا موراااوه در م اااررات مااااد ک 11و ک 17يیااای ناماااه مااااوک 1394
اصتحشد و در حا حاررا ،ریماه دیرکارد باراب تماامی اقتااط سررساید شاد بایاد باا نار

ایرادات و مشکالت
مطروحه

اب ا شررد درص ر محاساابه بااردد؛ امااا مشااک ایاجاس ا کااه ای ا باااد تاصااا قراردادهاااب
ماع دشد بعد از تاوی ایا يیای ناماه و یاا تعیای تکلیا بادهیهاایی کاه بعاد از تااوی
يیی نامه ک 1394ا صورت برفتهاناد را شاام مایشاود .باهعباارتدیرارا بادهیهاایی کاه قبا
از سااا  1394تعیاای تکلیاا شااد اناادا کمااا فاای التااابی بااهصااورت لکااانی و باار اسااا
يیی نامه مااوک ، 1388ریماه مایشاوند .ایا در حاالی اسا مااد ک 12يیای ناماه ما کور
بااا اشااار بااه شاارایط اقتاااادب کشااور در باااز زمااانی  1389تااا  1392ا درصاادد اعطاااب
امتیازاتی به بدهکاراه غیر ،ارب بان ها بريمد اس .
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 .2مشک دیرر ایا اسا کاها در مااد ک 17يیای ناماه مااوک 1394کمانااد يیای ناماه قبلای ا
در تعیی نحو محاسبه و،ه التاام تاخ یر تخدیاه دیا باه عباارت مانر ه بر ی اشاار شاد
اساا  .در تبااار ماااد ک 17هماای يیاای نامااها مانااد باادهی بااهصااورت اصاا تتااصیتت
اعطااایی و سااود تتااصیتت اعطااایی تعری ا شااد اس ا  .ل ا ا رویااه بان ا در اااوص تعیاای
تکلیا ورااعی باادهی مشااتریاه باادهکار و بدحتاااک بااه سیتااتم بااانکیا بااا اسااتااد بااه ای ا
ماد از يیی نامه بهبونه اب اسا کاه ابتادا باا اعطااب تتاصیتت ،دیاد باه میاااه ماناد بادهی
مشترب کشاام اقتااط سررساید شاد بعاتو ،ریماه دیرکردشااه باهعاتو اقتااط سررساید
ن شد بادهی قبلای مشاترب را تتاویه کارد و تتاصیتت ،دیاد را مجادد اا ت تایط ماینمایاد.
زم به ذکر اسا شارایط تتاصیتت ،دیاد ممکا اسا باا شارایط تتاصیتت قبلای از حیای
ناار سااود و دور باز ردا ا متفاااوت باشااد .کمااا ایاکااه باای نلاار بر اای از ف صااا سررسااید
کرده اقتاط يیاد در زماه تعیی تکلی داراب اشکا شرعی اس .

جمعبن ی کارگروه مورخ
1394/11/19

،لتااه کاااربرو کمیتااه ماااد  76قااانوه برنامااه اااجم توسااعه مااور  1394/11/119بااا حضااور
نمایااادبانی از معاوناا ح ااوقی نصاااد ریاساا ،مصااوربا معاوناا اقتاااادب وزارت اقتااااد و دارایاایا
بانا ارسایاها شاوراب بفا وباوب اساتاه هماداها اتااع اصاااسا اتااع تعااوه و اتااع ایاراه باهمالااور
بررسی موروه " اصتح مواردب از آییننامه وصرول مطالبرات غیرر جراری مؤسسرات اعتبراری (ریرالی
و ارزی) مصوب  " 1394برباار شد.
در ای ،لته دو موروه موردبررسی قرار برف :
 .1عاادم اعمااا م ااررات ماااد ک 17در قلمااروب شاامو ماااد ک 11يیاای نامااه وصااو مطالبااات
غیاار ،ااارب مؤستااات اعتبااارب کریااالی و ارزب ماااوک  1394در مااوردقرارداد وامهااایی کااه
قب از تاریخ تاوی ای يیی نامه تعیی تکلی شد اند؛
 .2محاسبه و ا و،ه التاام تاخ یر تخدیاه دیاوه باراب تتاصیتت ریاالی و ارزب نتاب باه مانر ه
ب ر ی بااه اسااتااد م ااررات ماااد ک 17در قلمااروب شاامو ماااد ک 11يیاای نامااه و چرااونری
تعیی تکلی معوقات بانکی.
در ای ،لتها حارری بهمالور رف مشکتت م کور به تباد نلر و اراپه راهکارهاب یشاصادب ردا تاد.
.1

یشاااصاد ماایشااود م ااررات ماااد ک 17در قلمااروب شاامو ماااد ک 11يیاای نامااه وصررول

مطالبرات غیرر جرراری مؤسسرات اعتبرراری (ریرالی و ارزی) مصرروب  1394در ااوص نحااو
محاساابه و دریافاا و،ااه التاااام تااخ یر تخدیااه دیااونی کااه در باااز  1389تااا  1392تعیاای
تکلی شد اندا بر اسا

مفاد م ررات ماد ک 17صورت بریرد.

 .2در مااورد م ااررات ماااد ک 17در قلمااروب شاامو ماااد ک 11يیاای نامااها یشاااصاد م ایشااود
پیشنهاد دبیرخانه

تتصیتتی که باه وراعی غیار ،اارب تغییار وراعی داد اناد و بانا
اناد کااه ایا تتااصیتت را تعیاای تکلیا نمایااادا بانا
و،ااه التاااام تااخ یر تخدی اه و وفاای م ااررات بان ا

و مادیوه توافای کارد -

تاصاا بااه میااااه اقتااط معااوع بعااتو

مرکااابا تتااصیتت ،دیااد ردا ا نمایااد.

رم ایاکه مفاد قرارداد قبلی تتصیتت به قوت ود باقی بماند.
 .3بااا تو،ااه بااه اتمااام مصلاا

اایشبیااایشااد در تبااار ماااد ک 12در تاااریخ 1395/2/1ا

یشاصاد میشود مصل م کور تا ی

سا دیرر تمدید شود.

 .4در صورت در واسا اساتمصا از ساوب مشاتریانی کاه داراب اقتااط معاوع مایباشاادا بای
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م ااررات ماااد ک 12يیاای نامااها ت تاایط مجاادد باادهی از سااوب بان ا هااا بااهصااورت لکااانی و
افاایشی باشد .همچای دور تافس ایشبیاایشاد در ایا مااد از شاش ماا باه یا
افاایش یابد.
فهرست مستن ات و
م ارک پشتوانه

 .1يیی نامه وصو مطالبات غیر ،ارب مؤستات اعتبارب کریالی و ارزب ماوک 1394
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