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 مقدمه

هاي ابهام دليل به قانوني بند اين گردد.بازمي 1کشور 1397 سال بودجه قانون «16» تبصره «و» بند به طرح اين سابقه

 کل 1397 سال بودجه قانون اصالح طرح» فوريتييك طرح قالب در نمايندگان و نشد اجرايي توجه، قابل و متعدد

 مغايرت خصوصدر نگهبان شوراي اعالم به توجه با بودند. ديگر هايموضوع برخي کنار در آن اصالح دنبال به «کشور

 دليل به شورا اين 17/3/1374 مورخ 287 شماره تفسيري نظريه و اساسي قانون (52) ودومپنجاه اصل با طرح اين

 پيگيري مجلس نمايندگان ،1398 سال بودجه اليحه بررسي با شدن همزمان و طرح اين مواد از ديگر برخي مالي بار

 جزء لكن کردند. دنبال («16» تبصره الحاقي «1» )بند 1398 سال بودجه اليحه به الحاق قالب در را موضوع اين

  داشت: اشعار مزبور، مصوبه خصوصدر نگهبان شوراي 18/12/1397 مورخ نظر «11» بند «5» تا «2»

 قانون (3) سوم اصل «9» بند مغاير و ناروا تبعيض غيرمعذورين، به نسبت ،1 الحاقي بند «1» جزء اطالق -11-2»

 شناخته شرع موازين خالف اجحاف، تحقق صورت در خصوصي بخش به نسبت جزء اين اطالق همچنين شد. شناخته اساسي

 شد.

 و ناروا تبعيض ريال، ميليارد بيست از بيش گيرندگانتسهيالت به نسبت ،1 الحاقي بند «4» جزء اطالق -11-3

 .«شد شناخته اساسي قانون (3) سوم اصل «9» بند مغاير

 مزبور ايراد همچنان نگهبان شوراي کرد، اصالح را مزبور حكم خود 19/12/1397 مصوبه در مجلس اينكه رغمبه

 25/12/1397 مورخ جلسه در نظام مصلحت تشخيص مجمع که کرد اصرار خود مصوبه بر مجلس دانست. باقي را

 شد. حذف 1398 سال بودجه از الحاقي بند اين ترتيب بدين و نداد تشخيص مصلحت با مطابق را مجلس نظر خود،

 و کردند تصويب مجلس علني صحن در فوريتدو با را مذکور طرح مجلس نمايندگان ديگر بار 25/4/1398 تاريخ در

 و موافقان استدالل و طرح مختلف ابعاد بررسي به گزارش اين در دادند. قرار اسالمي شوراي مجلس کار دستور در

 شود.مي پرداخته اصالحي پيشنهادهاي ارائه نهايتاً و مزبور طرح مخالفان

 

 منفي و مثبت پیامدهای بانکي؛ مئجرا بخشش موضوع به قانونگذار ورود .1

 و التزام وجه نرخ التفاوتمابه) ديرکرد جريمه بخشش خصوصدر قانونگذار پسيني دخالت هرگونه اصولي، و کلي طور به

 اقشار ساير و توليدي واحدهاي از اعم بدهكاران به کمك هدف با هابانك تسهيالت بازپرداخت در سود خششب يا (سود نرخ

                                                                                       

 انیمعوق خود را که تا پا یبده انیچنانچه مشتر یو اعتبار یها و مؤسسات مالمطالبات بانک هیو تسو دکنندگانیتول قیبه منظور تشو 1

مکلفند  یو اعتبار یها و مؤسسات مالبانک ،كنند هیتسو 1۳۹۷ ورماهیشهر انیتا پا دیسررس خیشده باشد از تار دیسررس 1۳۹۶سال 

 .ندكن هیو تسو افتیدر مهیو بدون احتساب جر هیاصل و سود خود را مطابق قرارداد اول
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 افزايش و بدحسابي تشويق دليل به قطع طور به ولي کند ايجاد را گشايشي يا تسهيل فردي، صورت به و مدتکوتاه در است ممكن هرچند

 خواهد تسهيالت پرداخت دررا  تأخير از ناشي مالي تنبيه يا جريمه دولت، يا قانونگذار روزي که اميد اين به تسهيالت بازپرداخت عدم انگيزه

 نوع اين تصويب .برد خواهد بين از را بانكي و پولي نظام بر حاکم نظم و شودمي مالي و اقتصادي نظام کل در کژکارکردي موجب بخشيد،

 چنانچه ديگر سوي از .گرفت خواهد را تسهيالت اقساط موقعبه پرداخت انگيزه و است بدحسابي تشويق و حسابيخوش تنبيه قوانين از

 ايجاد و هابانك ترازنامه بر فشار به منجر باشد، نشده ديده دولت بودجه در احكام از قسم اين اجراي هايهزينه تأمين براي الزم منابع

 انجماد بر بلندمدت در قوانين از جنس اين تأثير يسوي از .ستهابانك دهيتسهيالت توان کاهش آن پيامد ترينمهم که شودمي زيان

 شبكه در زيان افزايش و (دهدمي تشكيل را هابانك هايدارايي درصد 50 از بيش که تسهيالت اعطاي از ناشي هابانك )مطالبات هادارايي

 .شودمي بانكي شبكه در سپرده( سود نرخ و تسهيالت سود نرخ التفاوتمابه )افزايش تسهيالت سود نرخ افزايش به منجر نهايتدر ،بانكي

منجر  تسهیالت سود نرخ افزایش و هابانک دهيتسهیالت توان كاهش به هاطرح از جنس این بلندمدت و مدتمیان در لذا

  .است بوده مجلس نمایندگان و اجرایي مسئوالن و تولیدی فعاالن انتقاد مورد همواره اتفاقاً كه شد خواهد

 مقرر موعد در را خود اقساط که گيرندگانيتسهيالت بدهي مانده محاسبه در گسترده تخلفاتي هابانك که معتقدند طرح موافقان

 بدهي مسير اين از و اندداده صورت اند(دهکر تسهيالت امهال به اقدام هابانك )يا اندکرده استمهال را خود تسهيالت يا و اندنكرده پرداخت

 ندارندرا  جديد تسهيالت اخذ امكان عمالً غيرجاري هايبدهي اين دليل به توليدکنندگان .است شده بار گيرندگانتسهيالت بر سنگيني

 هابانك همه آيا که است آن کرد طرح توانمي زمينه اين در که سؤالي است. شده تعطيل يا است تعطيلي معرض در آنها توليدي فعاليت و

 است بالوجه هابانك همه تسهيالت به امر اين تسري اما ،است محرز هابانك از برخي تخلفات وجود اگرچه اند؟داده انجام را تخلفات اين

 بايستمي طرح اصلي تمرکز اساس اين بر شوند. جريمه اندکرده تخلف موجود مقررات و قوانين از که هاييبانك تنها که است آن صحيح و

  باشد. هابانك آن گيرندگانتسهيالت بدهي مانده اصالح و متخلف هايبانك ياحصا بر

 بدهي که گيرندگانيتسهيالت شد خواهد باعث حكم اين که است آن شود بيان طرح اين فايده عنوان به است ممكن که ديگري نكته

 به توجه با .کنند خود بدهي تسويه به اقدام شده، گرفته نظر در که امتيازاتي به توجه با که کنند پيدا انگيزه دارند، هابانك به غيرجاري

 )دارايي هابانك مطالبات مانده طرح اين اساسبر شود،مي بخشيده طرح اين در تأخير جريمه اينكه به توجه با و گرفته صورت هايامهال

 نيست مطالبات اين بازپرداخت به اميدي طرح اين بدون شود بيان است ممكن اما شود. شناسايي زيان بايستي و يافت خواهد کاهش (بانك

 اين واقعدر لذا .کندمي محسوب جاري تسهيالت را آن حاضر حال در چهاگر ند،ک شناسايي زيان را مطالبات از قسم اين همه بايد بانك و

 پرداخت اقساط ميزان به ،خير يا شودمي بانك نفع به طرح اين آيا که سؤال اين به پاسخ دهد. کاهش را بانك واقعي زيان است ممكن طرح

 مانده در التزام وجه )گنجاندن امهال روش و بدهي مانده محاسبه نحوه خصوصدر بانك تخلف ميزان گيرندگان،تسهيالت از قسم اين شده

 اين احتمالي بازپرداخت ميزان و سويك از غيرجاري هايبدهي بازپرداخت انگيزه بر طرح اين تأثير و (آن عدم يا امهال هنگام در بدهي

 اين به تواننمي هابانك تسهيالت وضعيت از دقيق اطالعات بدون و داردبستگي  ديگر سوي از طرح اين تصويب عدم صورت در تسهيالت

 اين به اقدام داوطلبانه صورت به تواندمي خود بداند، خود نفع به را طرح اين اجراي بانك اگر که است مهم نيز نكته اين البته داد. پاسخ امر

  کند. کار
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 هابانک مشتریان بین ناروا تبعیض .2

 سر بانكي تسهيالت بازپرداخت از دليل هر به که )کساني مصوبه اين موضوع گيرندگانتسهيالت براي مزيت دو کلي طور به مذکور طرح

 بخشش مزيت، دومين و (1/1/1393 تاريخ از پيش قرارداد آخرين معناي )به اوليه قرارداد به بازگشت اولي است: گرفته نظر در اند(،زده باز

 بدهي )داراي هابانك گيرندگانتسهيالت برخي براي حالي در مزيت دو اين است. (سود نرخ و التزام وجه نرخ التفاوتمابه) ديرکرد جريمه

 پيش رويه همان با اقتصادي مشكالت رغمبه حقوقي و حقيقي اشخاص از زيادي تعداد که شودمي گرفته نظر در حاضر( حال در جاريغير

 .است بدحسابي تشويق و حسابيخوش تنبيه معناي به پيشنهادي طرح اين واقعدر اند.کرده تسويه را خود تسهيالت مصوبه، اين از

 موجب به آنها از بخشي اتفاقاً که - هابانك جايگزين يا و امهالي تسهيالت و التزام وجه و سود محاسبه روش خصوصدر که اينكته

 که اشخاصي از شده دريافت وجوه بوده، نادرست و غيرقانوني روش اين چنانچه که است آن دارد، وجود - است بوده مجلس قانون

   شد. قائل تبعيضي نيز منظر اين از نبايد و شود بازگردانده ايشان به بايد نيز اند،کرده پرداخت را تسهيالت

 

 دولت درآمدهای كاهش و غیربانکي اعتباری سساتؤم و هابانک به زیان تحمیل .3

 هايهزينه عنوان به زيان اين و کنند مستهلك سال پنج طي را قانون اين از ناشي زيان موظفند هابانك که است کرده عنوان طرح «8» بند

 از ناشي زيان درصد 75 بانك بودن سودده صورت در عملكرد، بر ماليات درصدي 25 نرخ به توجه با شود.مي محسوب مالياتي قبول قابل

 شود.مي تحميل دولت بر آن درصد 25 و دولتي(غير يا دولتي از )اعم هابانك سهامداران بر طرح اين

 انکار قابل مشتریان از «برخي» بدهي مانده محاسبه نحوه در هابانک از «برخي» تخلف شد بیان ترپیش كه گونههمان

 قراردادها، از بسياري در هابانك از بسياري يعني نيستند، متخلف تسهيالت قراردادهاي همه در هابانك همه که اينجاست نكته ولي ،نیست

 ،مقررات با منطبق قراردادهاي بين تفاوتي تنهانه طرح اين اما اندکرده مطالبه خود مشتريان از التزام وجه و سود مقررات و قوانين با مطابق

 يك حتي شايد که هاييبانك از اعم بانكي شبكه کل بلكه نيست قائل بانك، يك در اندشده تنظيم مقررات خالفبر که قراردادهايي با

 اند،کرده تخلف بدهي مانده محاسبه در هابانك از برخي اينكه دليل به و داندمي طرح اين مشمول را ندارند تخلفات دست اين از مورد

 سهامداران به است مسلم اجحاف يك رويه اين شوند. متحمل را التزام وجه بخشش از ناشي زيان کندمي ملزم نيز را سالم هايبانك

 به اثربخش و سريع رسيدگي براي سازوکاري بينيپيش عادالنه، و منطقي رويه اند.کرده عمل مقررات و قوانين اساسبر که هاييبانك

  است. متخلف هايبانك با برخورد و ثالث شخص يك توسط بانكي بدهكاران شكايات

 خصوصي بخش )دولت، هابانك سهامداران جيب از طرح اين از ناشي زيان درصد 75 بانك، سودآوري صورت در شد، اشاره که طورهمان

 زيان نيست معلوم اما 1است. شده جبران مالياتي درآمد کاهش با دولت توسط طرح اين زيان درصد 25 و ...( و غيردولتي عمومي نهادهاي يا

 قدر چه يا و دهدمي کاهش را آن مالياتي درآمدهاي از قدر چه دولت مالي تنگناي شرايط در مصوبه اين و است چقدر مصوبه اين از ناشي

 کاهش .1 شودمي تحميل دولت بر مجرا دو از طرح اين مالي بار که است اين اينجا در ذکر قابل نكته کند.مي تحميل بانكي شبكه به زيان

  دولت. مالياتي درآمدهاي کاهش .2 و دولتي هايبانك عملكرد از دولت ويژه سود

 

                                                                                       

 ده باشد، كل هزينه برعهده سهامداران بانك خواهد بود. چه بانك زيانچنان. 1



 

 4 

 هاسپرده در آنی ابقا و تسهیالت در مركب ربح حذف .4

 بدهي مانده محاسبه در که معتقدند طراحان واقعدر کند. حذف بانكي شبكه از را مرکب ربح خواهدمي که ستا مدعي بحث مورد طرح

 چنانچه اساس اين بر است. شده منظور مرکب ربح عمالً اند،کرده امهال را خود تسهيالت که اشخاصي از دسته آن ويژهبه گيرندگانتسهيالت

 جريمه گيرنده،تسهيالت بدهي مانده اصالح بر عالوه متخلف بانك و شود رسيدگي بايد باشد، گرفته صورت امر اين مقررات و قوانين برخالف

 .يستن صحيح است، آمده طرح اين در چنانچه آن تخلف وجود بررسي بدون هابانك همه به امر اين تسري که است بديهي البته شود. نيز

 به ناظر طرح اين اما است، پيگيري شايان و مطلوب موضوعي آن حذف و است نامشروع امري مرکب ربح اينكه رغمبه نيز قانوني بعد در

 بینيپیش قابل اساس این بر .ندارد کنندمي اعطا بعد به اين از هابانك که تسهيالتي براي پيشنهادي و است گذشته در اعطايي تسهيالت

 مشتريان، به هابانك بدهي و هاسپرده در مرکب ربح وجود ديگر سوي از .شود تکرار مجدداً معضلي چنین نیز دیگر سال چند كه است

 شبكه از مرکب ربح حذف پي در طرح که صورتي در .مشتريان از هابانك مطالبات و تسهيالت در آن وجود که است ناشايسته قدري همان نيز

  .دهد قرار سرلوحه اجحاف از دور و عادالنه روشي با را هاسپرده و تسهيالت سمت دو هر در آن حذف بايد است بانكي

 

 حقوقي منظر از پیشنهادی طرح بررسي .5

 جهت به اما است، نشده مطرح بودجه اصالحيه قالب در اگرچه طرح اين کليت شد، بيان مقدمه در که طرح اين مفاد تاريخچه به توجه با

 تفسيري نظريه و اساسي قانون (52) دوموپنجاه اصل مغاير» مجدداً که دارد وجود احتمال اين بودجه قانون در مزبور احكام با ارتباط

  شود. ارزيابي «نگهبان شوراي 17/3/1374 مورخ 287 هشمار

 اقدام و اندکرده تخطي جريمه و سود محاسبه نحوه درخصوص مرکزي بانك ابالغي ضوابط از هاسال بعضي در هابانك برخي اينكه

 يتوجه قابل افزايش ،گيرندگانتسهيالت بدهي مانده نتيجه،در و اندکرده آن نظاير يا جديد قراردادهاي قالب در مرکب التزام وجه اخذ به

 مؤثر نظارت شيافزا و متخلفان با متناسب برخورد يجا به مورد، نيا در قانون مكرر بيتصو و شود رفع حيصح قيطر از ديبا است، کرده

 .دارد رتيمغا اساسي قانون (3) سوم اصل «10» بند با که بوده حيناصح يادار نظام قيمصاد از رسديم نظر به خصوص، نيا در هابانك بر

 قانوني تشريفات مطابق قراردادها آن که صورتي در مشتري، درخواست به بعدي قراردادهاي ابطال به بانك الزام اطالق ،«1» بند در

 قانون (3) سوم اصل «14» بند )موضوع عادالنه قضايي امنيت و اشخاص حقوق با باشد، بوده طرفين رضايت برمبتني و هشد منعقد

 تسهيالت امهال برمبني مجلس قانوني احكام به ناظر ادهاقرارد اين از برخي اينكه به توجه با خصوصبه رسد.مي نظر به مغاير اساسي(،

 دهند. مهلت تسهيالت کنندگاندريافت به جديد، قراردادهاي مطابق اندبوده مكلف هابانك آن، براساس که است بوده

 با و بوده مالي بار واجد ،دشومي دولت مالياتي درآمدهاي کاهش موجب ،عمومي منابع كاهش دلیل به ،«8» بند حكم اطالق 

 قابل مزبور، اصل با مغاير مصوبات نگهبان، شوراي تفسيري نظر طبق اينكه به توجه با است. مغاير اساسي قانون (75) هفتادوپنجم اصل

 شود. رفع آن، مالي بار تأمين محل معرفي با ايراد اين بايد نيستند، نظام مصلحت تشخيص مجمع به ارسال و مجلس توسط اصرار

 بدون و اوليه قرارداد طبق مشتريانشان از بخشي بدهي تسويه به غيربانكي اعتباري مؤسسات و هابانك تكليف به حكم همچنين 

 به اقدام مشتريانشان، با آنها مابينفي قرارداد برخالف تا کندمي مكلف را خصوصي و دولتي هايبانك مطلق که آنجايي از جريمه، احتساب

 ،دشوميمنجر  حكم اين موضوع خصوصي هايبانك درآمد کاهش به که آنجا از کنند، مزبور تسهيالت به يافته اختصاص هايجريمه بخشيدن

 .رسدمي نظر به مغاير اساسي قانون (40) چهلم اصل با بند اين ،روازاين .شودمي آنها به اضرار موجب و بوده مغاير خصوصي اشخاص حقوق با
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 ماده مفاد زيرا نيست درست ،1351 مصوب کشور بانكي و پولي قانون (44) ماده طبق نامتخلف با برخورد برمبني «9» بند ادبيات 

 آن هاينامهآيين و قانون اين مقررات ساير از تخلف» دارد:مي اشعار (44) ماده شود.نمي طرح اين در مندرج تخلفات شامل مزبور (44)

  .«بود خواهد 1.... انتظامي هايمجازات موجب شودمي صادر آن هاينامهآيين يا قانون اين موجب به که ايران مرکزي بانك دستورات و

 شوند.مي مزبور (44) ماده در مقرر هايمجازات مشمول مصوبه، اين اجراي از نامتخلف که شود بيان مزبور، عبارت جاي به بايد

 

 هاپیشنهاد و بندیجمع

 اعطاي عدم و بانكي تسهيالت باالي سود نرخ بر متمرکز عمدتاً بانك از مجلس نمايندگان و اجرايي مسئوالن توليدي، فعاالن هايگاليه

 بدهي از مضاعف جريمه و سود حذف به غيربانكي اعتباري مؤسسات و هابانك الزام طرح» سفانهأمت است. بانكي شبكه سوي از تسهيالت

 بازپرداخت انگيزه کاهش باعث طرح اين مفاد واقعدر کند.مي تشديد را بانكي شبكه در فوق آسيب دو مدتميان در «گيرندگانتسهيالت

 عالوه .دشومي بانك به ورودي نقد جريان کاهش و بانك ترازنامه در زيان ايجاد به منجر که شودمي بازپرداخت براي گيرندگانتسهيالت

 و هابانك انباشته زيان افزايش و دولت بر مالي بار تحميل تبعيض، متضمن مذکور طرح شد اشاره گانهپنج موارد در که همانطور اين بر

 توليدي هايبنگاه مالي مينأت بانكي، شبكه حسابخوش مشتريان ساختن مغبون و حساببد بازيگران تشويق با و است اعتباري سساتؤم

 و (52) دوموپنجاه اصول با مغایرت خصوصبه آن، عدیده هایاشکال و طرح این تاریخچه به توجه با سازد.مي دشوارتر را

 اولویت در مركز این نظر و شد خواهد روهروب سابق هایایراد همان با طرحي چنین نظر به اساسي، قانون (75) هفتادوپنجم

  است. كنوني شکل به طرح این كلیات با مخالفت نخست

 اندداشته تسهيالت امهال و التزام وجه و سود نرخ محاسبه روش در تخلفاتي هابانك از برخي ،عمل در كهاين به توجه با ديگر سوي از

 بخشش جای به مزبور طرح در شودمي پیشنهاد است، کرده ايجاد اقشار ساير و توليدکنندگان براي را فراواني مشكالت امر اين و

 شناسایي برای سازوكاری قراردادها، كلیه برای طرح( متن در شده ذكر هایتاریخ اساسبر) اولیه قرارداد به بازگشت و جریمه

 صحیح روش به گیرندگانتسهیالت بدهي مانده سپس و شود طراحي آنها سوی از اعطایي تسهیالت و متخلف هایبانک

 بانك سوي از الغياب هاينرخ به نسبت باالتري سپرده سود گيرندگان،تسهيالت چنانچه ديگر سوي از .دشو مطالبه ایشان از و محاسبه

 اضافه سامانه سوي از شده اعالم بدهي مانده به را دريافتي سود التفاوتمابه بايد مرکزي بانك اند،کرده دريافت بانكي شبكه از مرکزي

 :دشومي ارائه ذیل پیشنهاد راستا این در د.کن فراهم را انتقال اين از ناشي وجوه بانكيبين تسويه سازوکار و کند

 شوراي ابالغي مقررات و قوانين اساسبر گيرندگانتسهيالت بدهي مانده محاسبه براي ايسامانه است موظف مرکزي بانك -(1) ماده

 اقساط همچنين و تسهيالت به مربوط اطالعات ورود با اشخاص تا کرده طراحي را التزام وجه و سود محاسبه نحوه بر ناظر اعتبار و پول

 را گيرندهتسهيالت بدهي مانده موظفند هابانك .باشند داشته را بانك به خود بدهي مانده صحيح محاسبه امكان آنها زمان و پرداختي

 اقساط و قرارداد به مربوط اطالعات همه موظفند هابانك همچنين .کنند اصالح سامانه اين سوي از شده اعالم بدهي مانده براساس

                                                                                       

 . متخلف متصديان يا مديران به كتبي تذكر .1. 1

 . تخلف ايام براي لاير هزار دويست حداكثر تا روزانه مبلغي پرداخت .2
 . دائم يا موقت طوره ب بانكي امور بعضي انجام از بانكيغیر اعتباري مؤسسه يا بانك ساختن ممنوع .۳

 يك كل، دادستان نماينده از است مركب كه بود خواهد هابانك انتظامي هیئت انتظامي، هايمجازات به حكم صدور و ماده اين موضوع تخلفات به رسیدگي مرجع
 . داشت خواهد را هیئت دادستان سمت بانك كل دبیر. شورا انتخاب به اعتبار و پول شوراي اعضاي از نفر يك و هابانك كانون نفرنماينده

 .است قطعي شورا رأي و بود خواهد اعتبار و پول شوراي در تجديدنظر قابل ابالغ تاريخ از روز 10 ظرف انتظامي هیئت احكام
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 هاينرخ از باالتري سپرده سود بند، اين موضوع گيرندگانتسهيالت چنانچه دهند. قرار مشتريان اختيار در را آنها زمان و مشتريان پرداختي

 سوي از شده اعالم بدهي مانده به را التفاوتمابه است موظف مرکزي بانك اند،کرده دريافت اعتبار( و پول )شوراي مرکزي بانك مصوب

  کند. فراهم را هابانك بين بخش اين از ناشي وجوه انتقالونقل سازوکار و کند اضافه سامانه

 زمان در را خود اقساط گیرندگانتسهیالت از بسیاری اینکه و بانکي شبکه در حسابيخوش تشویق ضرورت به توجه با

  اساس: این بر شود. گرفته نظر در ایشان برای راستا این در امتیازاتي بایستمي اند،كرده پرداخت مقرر

 در يرجاريغ يبده چگونهيه و اندنموده پرداخت موقعبه را خود اقساط مذکور دوره در که يرندگانيگالتيتسه از كيهر -(2) ماده

 :هستند ريز قاتيتشو مشمول يمرکز بانك يابالغ ضوابط تيرعا با و شده يتلق حسابخوش انيمشتر عنوان به اندشتهاند هاسال نيا طول

 ،ديجد تعهدات قبول اي التيتسه افتيدر بودن تياولو در .1

 ،اعتبار و پول يشورا يابالغ سود نرخ حداکثر به نسبت درصد واحد 2 زانيم به حداکثر التيتسه سود نرخ فيتخف .2

  .رندگانيگالتيتسه ريسا به نسبت کمتر نيتضام و قيوثا اخذ .3

 .دشويم اعالم يبانك شبكه به يمرکز بانك توسط حسابخوش انيمشتر فهرست

 بیان طرح این در آن امهال و اعطایي تسهیالت التزام وجه و سود محاسبه نحوه به مربوط قواعد است ضروری همچنین

 معضالتي چنین مجدداً آینده در نشود، محقق امر این چنانچه است بدیهي گیرد. قرار كشور هایبانک عمل مبنای تا گردد

  :شودمي ارائه زیر مواد الحاق پیشنهاد راستا این در شد. خواهد تکرار

 يرماليغ هاتيتنب مشمول رکنندهيتأخ و شده محسوب «تخلف» قانون نيا نظر از شده، ديسررس يبده پرداخت در خيرتأ -(3) ماده

 و يرماليغ هاتيتنب فهرست موظفند ياعتبار مؤسسات .شوديم (5) ماده در مذکور شرح به مهيجر پرداخت و (4) ماده در مذکور

   .ندينما درج قرارداد متن در و رسانده يمشتر اطالع به قرارداد يامضا هنگام در را ريتأخ از يناش يمال يهامهيجر

 :از ستا عبارت شده ديسررس يبده پرداخت در ريتأخ از منظور -تبصره

 قرارداد؛ در مندرج سررسيدهاي در كيتمل شرط به اجاره و مرابحه مانند ثابت سود نرخ با التيتسه اقساط پرداخت عدم .1

 محاسبه ،قرارداد فسخ اي تماما از پس مضاربه، و مشارکت مانند نيمعريغ سود نرخ با عقود در ياعتبار مؤسسه طلب پرداخت عدم .2

 ،مرحله نيا از پس تنها يمشتر ،مزبور عقود در .آن پرداخت نحوه سر بر توافق و ياعتبار مؤسسه يقطع طلب نييتع پروژه، انيز و سود

 شد. خواهد مهيجر و هاتيتنب مشمول ،شده توافق قساطا موقعبه پرداخت عدم صورت در و

 بانك توسط يبانك خدمات ريسا ارائه اي ياسناد اعتبار شيگشا نامه،ضمانت صدور واسطه به يمشتر که يمال تعهدات ياجرا عدم .3

  است. گرفته عهدهبر بانك نفع به ،يو به

 بسته و يمشتر ياعتبار تيوضع به توجه با نشده، پرداخت و شده ديسررس يبده مبلغ با متناسب بدحساب، مشتريان -(4) ماده

 اي تمام مشمول د،يرس خواهد اعتبار و پول شوراي بيتصو به که يدستورالعمل چارچوب در (،يحقوق اي يقي)حق يو شخصيت نوع به

 يبرا را آنها از يبرخ اعمال ،ياقتصاد اوضاع و طيشرا به توجه با توانديم اعتبار و پول شوراي .شد خواهند ريز يهاتيدمحدو از يبرخ

 :دينما يمنتف بدهكاران از يبخش اي تمام

 :شوديم اعمال يمشتر با رابطه در ريز يهاتيمحدود شده، ديسررس يبده پرداخت در ريتأخ با (الف
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 استفاده رينظ پرداخت ابزارهاي ساير يا بانكي کارت طريق از يبانك يهاحساب از انتقال و برداشت قابل مبلغ سقف يجيتدر کاهش .1

 ؛...و ساتنا شتاب، يهاسامانه از

 :شوديم اعمال او درباره ريز هاتيتنب فوق، موارد بر عالوه ماه، چهار از بيش خيرأت صورت در ب(

 د؛يجد التيتسه افتيدر تيممنوع .1

 ؛ياسناد اعتبار گشايش و بانكي نامهضمانت افتيدر تيممنوع .2

 شده؛ ديسررس اقساط پرداخت بابت طلبكار، بانك حساب به مگر پول، انتقال يهاسامانه قيطر از وجه انتقال تيممنوع .3

 ؛يبانك حساب هرگونه افتتاح تيممنوع .4

 .ديجد چك دسته دريافت تيممنوع .5

 شد: خواهد اعمال يو درباره ريز هاتيتنب ،«ب» و «الف» يبندها در مذکور هاتيتنب بر عالوه ماه، 6 از بيش خيرأت صورت در ج(

 چك؛ دسته از استفاده تيممنوع .1

 ؛يمرکز بانك صيتشخ به بانكي خدمات دريافت تيممنوع .2

 ارزي، حواله تقاضاي و ارز خريد تيممنوع .3

  بهادار؛ اوراق ريسا و سهام انتقالونقل .4

 طلبكار؛ بانك موافقت با مگر ،يرسم اسناد دفاتر در رمنقوليغ و منقول اموال هرگونه انتقالونقل تيممنوع .5

 مرکزي. بانك موافقت با مگر کشور از خروج ممنوعيت .6

  است. مرکزي بانك برعهده ماده نيا ياجرا حسن بر نظارت - تبصره

 است موظف اعتبار و پول شوراي .شوديم نييتع اعتبار و پول شوراي توسط قراردادها انواع مورد در ريتأخ مهيجر نرخ -(5) ماده

  کند. ليتعد را مهيجر يهانرخ عنداللزوم، و داده قرار مدنظر را کشور ياقتصاد اوضاع و شرايط ر،يتأخ مهيجر نرخ نييتع در

 تحت گريد وجه هرگونه افتيدر .است افتيدر و محاسبه قابل يمشتر يبده اصل مانده به نسبت فقط ريتأخ مهيجر -(6) ماده

 مهيجر از مهيجر و مهيجر از سود سود، از سود خذا نيهمچن .است ممنوع يو ضامن اي يمشتر از مشابه نيعناو و التزام وجه عنوان

 .شد خواهد انتظامي يهامجازات شمولم تخلفم و بوده ممنوع مطلقاً

 و سود است. ديسررس تا قرارداد در مندرج سود عالوهه ب يمشتر يافتيدر التيتسه اصل ،يمشتر يبده اصل از منظور -تبصره

  .ستين يمشتر يبده اصل جزء د،يسررس از بعد به مربوط جرائم

 پس .شوديم منظور يبده اصل هيتسو بابت باشد، نشده هيتسو يو يبده اصل کهيمادام ،يمشتر توسط يپرداخت وجوه -(7) ماده

 خواهد برقرار متعلقه جرائم کل پرداخت زمان تا يرماليغ هاتيتنب لكن رد،يگينم تعلق يمشتر به يديجد مهيجر ،يبده اصل هيتسو از

 .بود

 

 

 


