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 دستور جلسه

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاار از ساوی  23بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به وضعیت اجرای مفادتبصره ماده  :عنوان 

 بانک ها و موسسات اعتباری

 هرمزگان و مازندران هایگوی استانوگفتشورای  :مرجع طرح موضوع

 1400اردیبهشت  11: تاریخ برگزاری جلسه

 1:جلسهدستور  تعداد صفحات

 : شرح موضوع

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چنین آمده است: 23در  تبصره ماده 

قانون فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از الزم االجراء شدن این 

اسالمی که منجر به  اعطاء تسهیالت می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیالت و شیوه های اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی 

 .ارت نمایدمتناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظ

 فرهنگ توجه به لزوم نیز و مشتری و بانک مابین فی روابط در شفافیت ایجاد راستای فوق در مفاد تبصره موجب بانک مرکزی نیز به

فرم های یکنواخت قراردادهای تسهیالتی عقود تسهیالت بانکی را پس از تصویب در شورای پول و اعتبار  آن، سطح ارتقای و مداری مشتری

 23/12/1393مورخ  346055/93، شماره 2/5/1393مورخ  120285/93، شماره 11/7/1392مورخ  206546/92های شماره بخشنامهطی 

 مصوب قراردادهای نمونه اساس بر صرفا جدید قراردادهای از یک ابالغ نمود و مقرر گردید هر 2/9/1394مورخ / 249601/94و شماره 

 مفاد از گذار وثیقه و ضامن مشتری، کامل آگاهی هدف با شدند مکلف اعتباری موسسات و بانکها رمنظو همین به .منعقد گردد و تنظیم

 نسخ سایر با یکسان قانونی ارزش دارای که را آن از ای نسخه قرارداد، امضای و انعقاد از پس و اتخاذ را الزم تمهیدات منعقده، قراردادهای

 313238/95لزوم اجرای مفاد بخشنامه های مذکور در بخشنامه های شماره همچنین  .دهند قرار شده ذکر اشخاص باشد در اختیار می

از سوی بانک مرکزی مجددا تصریح و تاکید شده است،  298326/99و شماره  13/09/1396مورخ  290003/96، شماره 5/10/1395مورخ 

قانون بهبود ، کماکان برخی بانک  23ون اجرای مفاد تبصره ماده اما علیرغم تاکید مکرر بانک مرکزی بر اجرای بخشنامه های صادره پیرام

 کنند.ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اجرای بخشنامه های مذکور خودداری می

بانکی باعث ایجاد مشکالتی نظیر عدم اطالع فعالین گیرندگان با توجه به اینکه عدم اجرای بخشنامه های فوق و عدم اطالع تسهیالت 

 ه سود و جرائم، اخذ وثایق خارج از محل طرح های اقتصادی، عدم دسترسی آسان به اطالعات قرارداد تسهیالتبدی از نحوه محاساقتصا

 قرارداد، تضمینات و وثایق کامل مشخصات تسهیالت، مبلغ و نوع گذاران تسهیالت، وثیقه یا و راهنین ضامین، طرفین، مشخصات از )اعم

درخواست بررسی و چند شورای گفت و گوی استانی  موضوع در ،شده است...و قرارداد( موضوع درانجام تاخیر التزام وجه نرخ و اقساط مبلغ

 توسط کمیته بهبود محیط کسب و کار قرارگیرد. این تبصره و بخشنامه های بانک مرکزی در دستور رسیدگی که اجرای مفاد شده است

 


