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 28/06/1401 تاریخ (1دستور جلسه شماره ) -قوانین، مقررات و رویه اجرایی شناسه دستور

 شورای های گفت و گوی کرمان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی مرجع طرح 

 عنوان
در دستورالعمل های  به بازگشت واحد های تولیدی یا وثایق تملک شده به مالک قبلیدرخواست بازگشت ضوابط مربوط 

 )اقاله(بانکی

 شرح دستور

  27/03/1399مصوب  دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری 11بر اساس ماده 

در صورتي که مال مازاد از جمله ی وثایق تملیكي باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده 

کتبا  مزایدهروز قبل از مزایده به اطالع مالك قبلي آن برساند. در صورتي که مالك قبلي قبل از بازگشایي پاکت های 

ال مازاد را به مالك قبلي آن واگذار نماید. مبلغ قابل دریافت بابت موسسه اعتباری موظف است م، اعالم آمادگي نماید

واگذاری اموال مازاد به مالك قبلي که باید نقدا پرداخت گردد، معادل با اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین تا 

یقه، تملك مال، نگهداری و تاریخ واگذاری مال مازاد به عالوه سایر هزینه هایي است که مؤسسه اعتباری در اجرای وث

 .مزایده آن متحمل شده است، مي باشد

آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب شماره  8ماده  2تبصره و 

 10/1386مورخ/ 30هـ 436ت/175043

به را تأمین نماید، بانك موظف به چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری کل مطالبات بانك شامل اصل، سود و جرایم مترت

 .فك و اعاده وثیقه خواهد بود )اقاله(، در این صورت بانك حق هیچگونه تقسیط یا بخشودگي جرایم را نخواهد داشت

که در یكهزار و سیصد و چهاردهمین  شدهاعالم  بانک مرکزی 10/03/1400مورخ  72026/00بخشنامه شماره اما در 

 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری 11ماده ، 28/02/1400ای پول و اعتبار مورخ جلسه شور

هـ مورخ 5809ت/150937مصوبه شماره  2بند  حذف مي گردد و هیئت وزیران نیز در 27/03/1399مصوب 

آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع مصوب شماره  19/12/1399

 را لغو نمود.  10/1386مورخ/ 30هـ 436ت/175043

 يو هماهنگ یبا همكار رانیا ياسالم یجمهور یبانك مرکز ،و پس از اعتراضات گوناگون از سوی فعالین اقتصادی در ادامه

 يبر لزوم اتخاذ تدابیر مقتض ریپول و اعتبار دا یمحوله توسط شورا فیتكال از يكی یربط و در اجرا یذ دستگاهها و مراجع

تعهدات  یفایفعال و راکد که در ا مهین یدیتول یها بازگشت بنگاه لیو تسه یدیتول یواحدها يلیاز تعط یریجلوگ یبرا

 انیدر جر یدیواحد تول یها یيدارا فیتكل نییدستورالعمل تع» ،مواجه شده بودند مشكل کشور با يخود به شبكه بانك

نمود. ضوابط  هیپول و اعتبار ارا یبه شورا یينها بیتصو یو برا نیرا تدو «یمؤسسات اعتبار توسط تملك باتملك شده

 دیرس بیبه تصو پول و اعتبار یشورا05/11/1400 جلسه مورخ نیو هشتم ستیو ب صدیو س کهزاری مذکور در

 از سوی بانك مرکزی به شبكه بانكي کشور ابالغ شد. 09/11/1400مورخ  330083/00در بخشنامه شماره 

آن، منوط به درخواست مكتوب  يتملك شده به مالك قبل یدیواحد تول یها یيدارا یواگذار ادشده،یدر دستورالعمل 

اما شده است.  ریمندرج در دستورالعمل امكان پذ طیتحت شرا يو اقساط یمذاکره و به صورت نقد قیاز طر ،يمالك قبل

که زمین، ساختمان، ماشین آالت و سایر  دستورالعمل تنها اقاله دارایی های واحد تولیدیاین به عبارت ساده تر، 

گیرند را شامل مي شود و سایر دارایي ها و  قرار ميدارایي های ثابت واحد تولیدی که در جریان تولید مورد استفاده 

 شامل این دستورالعمل نمي باشد. و همچنین سایر اشخاص وثایق واحد تولیدی از جمله واحدهای مسكوني
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ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

  از فروش وثایق، کل مطالبات بانك شامل اصل، سود و  مشتری پیشچنانچه قبل از حذف مقررات مربوط به اقاله

کلیه وثایق یا دارایي ها جرایم مترتبه را تأمین مي نمود، بانك موظف به فك و اعاده وثیقه بود. اما در حال حاضر 

واگذار مي گردد و مالك قبلي  سایر روش ها تحت تملك موسسه اعتباری از طریق قوانین عمومي دیگر اعم مزایده یا

 مي بایست مانند دیگر اشخاص در مزایده شرکت نماید.

 احیای واحد های تولیدی تملك شده توسط بانكها فعالین اقتصادی به منظور برای انگیزه ایجاد مانع و کاهش 

  ثابت و کمتر نقد شونده یدارایي هابرخي کاهش نقدینگي تحت اختیار بانك ها و حبس آن در 

  ایق با توجه به اینكه اغلب بانك ها تمایل به اخذ وث) واحدها تولیدی یبه دارایي هامحدود کردن امكان اقاله تنها

 (های تولیدی دارندخارج از طرح ها و یا واحد

کارگروه 

کارشناسی  

 مورخ

 17/08/1400 

از استان های خراسان شمالي، سمنان، خراسان رضوی و کرمان خواستار بازگشت  نمایندگان بخش خصوصیتمامي 

چون ماده   ،اقاله به مقررات بانكي بودند و بر اساس نظر نماینده شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصي استان کرمان

نقدی تاکید دارد و  روی پرداخت 27/03/1399مصوب  دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری 11

اعضای شورای پول و اعتبار معتقد بودند که بخش خصوصي توان پرداخت ندارد، در نتیجه این مواد را لغو کردند و 

 .های جدید شدند؛ اما در عمل نتیجه عكس هدف اصلي شدنامهخواستار جایگزیني بخش

ها مزایده مي باشد و واگذاری اموال توسط بانكتنها شیوه موجود برای   صحبت های نماینده بانک مرکزیبر اساس  

با توجه به درخواست های دریافتي از طریق  ذینفعان ای فرعي شورای پول و اعتبار نیز جلسات متعددی در کمیسیون ه

این موضوع در دستور کار صحن  ضمن آنكهبرای اصالح مقررات موجود در حوزه بازگشت اموال تملیكي برگزار شده است. 

 ی پول و اعتبار مي باشد.شورا

 پیشنهادهای

 دبیرخانه

موسسه اعتباری موظف که بر اساس آن  نمایدبه نحوی اصالح  را مقررات مربوطبه شورای پول و اعتبار پیشنهاد شود 

که ن برساند. در صورتي روز قبل از مزایده، به اطالع مالك قبلي آ 30ق تملیكي را حداقل ینحوه و زمان مزایده وثا باشد

مال مذکور را  باشدکتبا اعالم آمادگي نماید، موسسه اعتباری موظف  از بازگشایي پاکت های مزایده پیش مالك قبلي

 با اموال این اقساطي فروش قیمتضمن آنكه . نماید واگذار قبلي مالك به اقساطي فروشمطابق مقررات ناظر بر قرارداد 

 .شد خواهد تعیین اقساط دوران سود و شده تمام قیمت به توجه

فهرست 

مستندات و 

مدارک 
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