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                                 01ماره بازنگری:ش                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 1 | صفحه کمیته حمایت از کسب و کار دبیرخانه توزیع نسخ: 

 28/06/1401 تاریخ (2دستور جلسه شماره ) -قوانین، مقررات و رویه اجرایی شناسه دستور

 کرمان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبیاستان های ی گفت و گوی شورا مرجع طرح 

 عنوان 
نحوه امهال مطالبات  ییبر اساس دستورالعمل اجرا یو عقد قرارداد صورتسهیالت توسط بانک ها سود مرکب  افتیدر یبررس

 یاعتبار موسسات

 شرح دستور

 وام و اعتبار بدون ربا یاعطا، 136۲بدون ربا مصوب   یبانک اتیقانون عمل ۲ماده  9بانک ها مطابق بند  فیاز وظا یکی

 در چارچوب مشارکت ای التیتسه یقانون، اعطا نیکنند. لذا مطابق ا یتوانند مبادرت به معامالت ربو یو بانکها نم است

( یا توسط بانک )عقود مبادله ییکاال دیضمن خر نکهیا ایاست،  ریپذ( امکانیخاص )عقود مشارکت یدر طرح بانک

 است.( یمشخص )عقود تعهد یخدمت ایمنوط به انجام کار  ایشود، و  یم انجام

 سود پول الت،یتوان با امهال تسه یبا شرع است و نم ریمهلت، مغا یاعطا یدر ازا نیبر د ادهیز افتیدر گرید یطرف از

 از موضوعات مهم یکی ،یبازپرداخت بده یمهلت به بدهکار برا یجهت نحوه اعطا نیمهلت را مطالبه کرد. به هم دوران

 .است یبانک نظام

ی پرداخت التیاز منظر باز پرداخت به موقع تسه ییبا خطرها زین یبانک ستمیبانک ها، س یواسطه گر فةیوظ یدر راستا

 اصل، دیقادر نباشد در سررس التیتسه رندهیمثال، چنانچه گ یشود. برا یمناسب سامانده ریبا تداب دیاست که با مواجه

 وهیاست ش یلذا ضرور .را داشته باشد التیدر خواست امهال تسهممکن است را پرداخت کند  ییاعطا التیسود تسه و

 یواحد هیرو ،یعقود مبادله ا التیشود تا ضمن دفع شبهة ربا در تسه یطراح یبانک التیامهال تسه جهتی مناسب یها

 شود.اعمال  یبانک ستمیدر س یعقود مشارکت التیتسه امهال یبرا

 از لیکه پرونده به هر دل یتیوضع یعنیعام،  یعام و خاص است؛ امهال به معن یدو معنا یدارا یبانک التیامهال تسه

 پرونده و انتقال به سرفصل تیوضع رییخاص، تغ یمنتقل گردد. امهال به معن یمعوقات خارج و به سرفصل جار طبقه

ی وان امهال به معنات یامهال را نم یروش ها ریشود و سا یرا شامل م التیعقد منشأ تسه یبقا قیصرفا از طر یجار

است؛  التیتسه رندهیاعم واژه است که مهم نظر و خواسته گ یشرح دستور مراد از امهال، معن نی. در ادینام اخص

گردد، شامل  یمنته یبه جار یرجاریاز طبقه غ رنده،یپرونده وام گ تیوضع ریینوع عمل بانک را که به تغ هر نیبنابرا

 .شود یم

قانون » زین 1397و 139۲و  1391و  1390 یسال ها یبودجه سنوات نیمختلف از جمله قوان نیدر قوان ریدر دهه اخ

 التیدر خصوص نحوه امهال تسه ۲3ماده  «( 1396کشور )مصوب سال  ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دیتول موانع رفع

 رییتغ نیشود. بنابرا تیحما دهید بیآس رندگانیگ التیبحران از تسه طیوضع شده است تا در شرا یمقررات شده ءاعطا

 .کند جادیو کسب و کارها ا دیتول یبرا یدیتواند مانع جد یبدون توجه به فلسفه آن م امهال تیماه

 دستورالعمل» 139۸پول و اعتبار در سال  یشورا یبه منظور نظام مند کردن نحوه امهال مطالبات موسسات اعتبار

 اصالح زیرا ن یرا به آن الحاق و موارد یمواد 1399و در سال  بیرا تصو «ینحوه امهال مطالبات موسسات اعتبار ییاجرا

 99/۲۲4350و شماره ۲6/06/139۸مورخ  9۸/۲1۲6۸1)بخشنامه شماره  یبانک مرکز یها که به موجب بخشنامه نمود

 کشور ابالغ شد.  یبه شبکه بانک( 13/07/1399 مورخ

شده است، اما به نظر  بیتصو یبانک مرکز یفقه یشورا در یدستورالعمل پس از بررس نیا یاعالم بانک مرکزبر اساس 

سود مرکب )موضوع بند )و( تبصره   افتیمنع در نیقوان دستورالعمل، با نیمواد مربوط به امهال در ا« آثار»رسد  یم
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 2 | صفحه کمیته حمایت از کسب و کار دبیرخانه توزیع نسخ: 

 تیممنوع ناظر بر نیبا قوان نیکشور( و همچن یبانک شبکه بدهکاران یبده هیتسو لیو قانون تسه 1397قانون بودجه  16

دستورالعمل، امهال  نیطبق مفاد ا رایدارد، ز رتیبدون ربا مغا یبانک اتیقانون عمل ۲ ماده 9خصوصا بند  یمعامالت ربو

اصل و سود قرارداد » شده است از لیتشک دیجد قرارداد نیکه مبلغ ا ردیگیصورت م دیانعقاد قرارداد جد قیاز طر

 دیبه انضمام سود جد« سابق

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

شمرده شده  زیاج یو عقود مشارکت یمبادله ا نیبدون ربا أخذ سود فقط در قالب عقود مع یبانک اتیالف( در قانون عمل

اصل نفوذ و  ،یقانون مدن 10نشده است. ماده  ینیب شیپ یقانون مدن 10طبق ماده  نیمعناقالب قرارداد  در و أخذ سود

اصل در  نیا نکهیا یقرار داده است. اما برا رشیشوند را مورد پذ یافراد منعقد م انیکه م یخصوص یصحت قرادادها

 :رکن باشد ایچهار شرط  یدارا ،یقانون مدن 190است تا آن قرارداد مطابق ماده  الزم قرارداد اعمال شود، کیمورد 

 هجهت معامل تیمشروع4که مورد معامله باشد  . نیموضوع مع. 3 نیطرف تیاهل۲آنها . یو رضا نیطرفقصد .1

بودن روبه رو شوند که از  یواقع ریو غ یصور رادیا با التیاز عقود پرداخت تسه یاریممکن است در عمل، بس نیبنابرا

بر آن مترتب باشد اما هدف  عیآثار ب دیبا باشد و عیب دیو حرام است. به عنوان مثال اگر عقد جد یجاهل یربا قیمصاد

 1(.دستورالعمل31ماده  1)رجوع به تبصره   باشد. یقبل یبده هیآن تسو

 نهیارات و هزخس /نید هیتاد ریسود مترتبه و وجه التزام تاخ حسب مورد بابت اصل/ یاز مشتر یب( طلب موسسه اعتبار

شامل  دیجد یدهبر اساس دستورالعمل، ب ،یامهال دیباشد. حال در قرارداد جد یم التیتسه یاز اعطا یناش مترتبهی ها

به عقد قرارداد  باشد و بانک بر اساس مجموع اصل و سود، اقدام یو سود آن م التیاما شامل اصل تسه نیستوجه التزام 

دین معنا که ب. ردیگ یلق مسود تع یبه سود قبل یکه به عبارت ردیگ یقرارداد سود تعلق م نیا که به دینما یم یجد

 .گرفته است صورت مهلت یاعطا یدر ازا نیبر د ادهیز افتیدر

ر آن داز انجام مشارکت  یکه قصد یدر حال یقبل التیتسه هیبا هدف تسو یج( صحه گذاشتن بر عقد مشارکت مدن

کاهنده  یدنم یبه عقد مشارکت یبده هیتنها با هدف تسو یمشارکت ریدستورالعمل عقود غ نیواقع در ا در وجود ندارد

 .است رفتهیبانک صورت نپذ یاز شراکت از سو یقصد ای یمشارکت چیهکه  یدر حال ،شود یم لیتبد

ستور د نیتوان گفت ا یکه در واقع م دستورالعملامهال در یساز و کار مشخص جهت اعمال روش ها انید( عدم ب

مثال  ی. برابه چه صورت است گریکدیها و تقدم و تأخر آنها نسبت به  اعمال روش بیاست که ترت نکرده العمل مشخص

کدام روش و  ،کند یمعوق خود مراجعه م التیامهال تسه یبه بانک مربوطه برا یا مبادله عقود التیتسه رندهیگوقتی 

خر روش روش مناسب و تقدم و تأ صیو کار تشخ شود و ساز یاو اعمال م معوق التیجهت اعمال تسه یطیبا چه شرا

بانک ها،  یسواز موجود در دستورالعمل  یرسد اعمال روش ها یم نظر به لیدل نیها نسبت به هم چگونه است؟ به هم

 .ردیپذ یصورت م التیمناسب با عقد منشا تسه روش و اریو خودسرانه و بدون وجود مع یبه صورت دل بخواه

کارگروه 

کارشناسی  

 مورخ

5/10/ 1400 

سود مرکب  فتایبر در دییبا تا این موضوع، یکارگروه کارشناسجلسه حاضر در  یاستان شوراهای گفت و گوی ندگانینما

ح روند امهال خواستار اصال شود، یمنعقد م که به منظور امهال مطالبات یدیجد در قالب قرارداد یبانک مرکز یاز سو

وام  کیدر قالب  سود آن را را و یاما بانک اصل وام قبل ،ندارد پرداخت توان رندهیگ التیکه تسه یدر حال رایشدند. ز

در عقود  و ؛شود یم جادیا رندهیگ التیتسه یبرا یبزرگتری و با سود مرکب، بده دینما یپرداخت م شانیبه ا گرید

در عقود مبادله  و فقط دیاضافه نما دیوام جد به را یاجازه ندارد سود دوران معطل یبانک ستمیس یو مبادله ا یمشارکت

 .است کرده ریموضوع را امکان پذ نیدستورالعمل ا نیاما ا ،شود یم جادیقرارداد ا رییتغ یا

                                                           
تجدید و تبدیل قرارداد، تسویه مطالبات توسط مشتری با در امهال مطالبات از طریق  -دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری 31ماده ۲تبصره  1

 اعطایی مؤسسه اعتباری و یا فروش واگذاری کاال/خدمت موضوع قرارداد صورت می پذیرد استفاده از منابع
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 دییتا یرکزبانک م یفقه یشورا یدستورالعمل از سو نیاز آنجا که ا عنوان نمود یبانک مرکز ندهینمادر این جلسه 

 است. ینتفمبودن آن  یو موضوع ربو شود ینم افتیدر قالب امهال در یمرکب اذعان کرد که سود دیبا نیشده، بنابرا

و است  یمشورت یشورا کی یبانک مرکز یفقه یشورا اظهار داشت یجمهور استیر یمعاونت حقوق ندهینماهمچنین 

 نکهیاست. با توجه به ا یعدالت ادار وانیبودن مقررات، د یشرع دییتا یتنها مرجع برا یحقوق در حال حاضر به لحاظ

 -1: دو سوال پاسخ داده شود نیبه ا دیلذا با ،شود یم جادیا التیامهال تسه یبرا دیجد دستورالعمل عقود نیبر اساس ا

را دارد؟ معلوم  یواقعا قصد قرارداد امهال یمشتر ایآ -۲موضوع عقد است و یبده کی نجایکه در ا ست؟یموضوع عقد چ

قانون  190چرا که بر خالف ارکان ماده  ،کرده است جادیا چالش سوال در دستورالعمل امهال دو نیاپس  .ریاست خ

 .است کرده انیدر صحت معامله را ب یاساس طیباشد که شرا یم یمدن

 پیشنهادهای

 دبیرخانه

 یکه اثر اجرا ینحوه امهال مطالبات موسسات اعتبار ییمفاد دستورالعمل اجرابه شورای پول و اعتبار پیشنهاد شود که 

، به گونه ای که نماید اصالحرا است  رندهیگ التیبه تسه مهلتی بابت اعطا بر دین ادهیز افتیدر ایآن اخذ سود مرکب 

 انیمشتر مطالبات امهال یبرا یامکان انعقاد قرارداد صور ای هکه شبهدر نظر گرفته شود  یدیامهال بر اساس عقود جد

 .در آن وجود نداشته باشد

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

 136۲بدون ربا مصوب  یبانک اتیقانون عمل. 1

  1396ر مصوب کشو ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دیقانون رفع موانع تول. ۲

 (16)تبصره 1397قانون بودجه . 3

و ۲6/06/139۸مورخ  9۸/۲1۲6۸1)بخشنامه شماره ی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتبار ییاجرا دستورالعمل. 4

 (13/07/1399 مورخ 99/۲۲4350شماره 
 


