بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي

آييننامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات
اعتباري (ريالي و ارزي)

بسمهتعالي
«آييننامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)»
به استناد بند (ب) از ماده ( )11قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه  1531و با هدف کااه

جما

مطالبات غيرجاري و وصول هرچه سريعتر آنها« ،آييننامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي

و ارزي)» که از اين پس به اختصار «آييننامه» ناميده ميشود ،تدوين ميگردد:
ماده1ـ در ايان آيياننامه اصطالجات و عبارات زير در معااني مشروح مربوط به کارميروند:
1ـ1ـ بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
1ـ2ـ مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون يا با مماوز باناک
مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي ميباشد؛
1ـ3ـ مشتريان :اشخاص جقيقي ،اشخاص جقوقي ،مدير عامل و اعضاي هيئت ماديره اشاخاص
جقوقي (تا زمان تصدي سمت) به طور مستقل و دو يا چند شخص جقيقي يا جقوقي که به
واسطه برخورداري از روابط مالکيتي ،مديريتي ،مالي ،کنترلاي و ياا باه هار نحاو ديگاري
ميتوانند مؤسسه اعتباري را در معرض ريسک قرار دهند ،بدين ترتيب که مشکالت يکي
از آنها بتواند به ديگري تسري يابد و منمر باه عاد بازپرداخات ياا ايفااي باه موقاع
تسهيالت و يا تعهدات آنها شود؛
1ـ4ـ مشتريان خوشحساب :مشترياني که ظرف دو سال گذشته عليرغ دريافت تسهيالت و يا
استفاده از خدمات بانکي در هيچ يک از مؤسسات اعتباري ،بدهي غيرجاري (اع از ارزي و
يا ريالي) نداشته باشند؛
1ـ5ـ مطالبات :اع از مطالبات ريالي از قبيل تسهيالت اعطايي به اشاخاص جقيقاي و جقاوقي،
بدهي مشتريان در خصوص اعتبارات اسنادي و ضمانتنامههاي پرداخات شاده و باروات
ارزي مدتدار پرداخت شده و پي

پرداخت در خصاوص خرياد اماوال معاامالت ،اماوال

خريداري شده در خصوص عقود ،کاالهاي معامالت سلف ،کار درجريان جعاله و خريد دين
و  ، ...مطالبات ارزي از قبيل ارز تنخواه صادراتي به شارح تعرياف شاده در بناد ( )6-1و
تسهيالت ارزي به استثناي بدهي مشتريان بابت تسهيالت دريافتي از محل جساب ذخيره
ارزي ،ميباشد؛
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1ـ6ـ ارز تنخواه صادراتي :تسهيالت ارزي که به موجب تبصره ( )92قانون برناماه اول توساعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ا مصاوب  1561ا توساط دولات
براي تشويق و جمايت صادرات کاالهاي غيرنفتي و منحصراً براي واردات اوليه و کمکاي و
قطعات و لواز براي توليد و صدور کاالهاي غيرنفتي و همچنين صدور ضامانتناماههااي
صادراتي و خدمات خارج از کشور پس از دريافت تضمين مبني بر برگشت ارز اعطايي باا
اهداف صادراتي برنامه در اختيار صادرکننده قرار گرفته است .بانک توسعه صادرات ايران
به موجب مفاد قوانين برنامه هااي دو و ساو توساعه اقتصاادي ،اجتمااعي و فرهنگاي
جمهوري اسالمي ايران و نيز قوانين بودجه از جمله قانون بودجه سال  1516موظف شاده
است که اين وجوه را وصول و به عنوان سرمايه دولت نزد بانک منظور و از محل آن ممدداً
به صادرکنندگان تسهيالت پرداخت نمايد؛
1ـ7ـ مطالبات جاري :مطالبات طبقهبندي شده در طبقه جاري بر اساس «دستورالعمل طبقهبندي
دارايي هاي مؤسسات اعتباري» (موضوع بخشنامه شماره مب 9195/ماور 1513/19/3
بانک مرکزي)؛
1ـ8ـ مطالبات غيرجـاري :مطالباات طبقاهبنادي شاده در طبقاات سررسيدگذشاته ،معاوو و
مشکوکالوصول بر اساس «دستورالعمل طبقاهبنادي دارايايهااي مؤسساات اعتبااري»
(موضوع بخشنامه شماره مب 9195/مور  1513/19/3بانک مرکزي)؛
ماده2ـ مؤسسه اعتباري موظف است جداکثر ظرف مدت ش

ماه طبق اين آييننامه ،برنامه نر افزاري

مطالبات خود را به گونهاي اصالح نمايد که انتقال مانده آن به مطالبات سررسيد گذشته ،معاوو و
مشکوک الوصول به صورت نر افزاري و خودکار انما شود .اراياه تماامي خادمات و تساهيالت
بانکي منوط به ارايه شماره ملي ،کدپستي و شناسه ملي اشخاص جقوقي است تا اعمال تصميمات
ال به صورت الکترونيکي انما شود.
مقرر در اين آييننامه براساس مشخصات يادشده کام ً
ماده3ـ مؤسسه اعتباري موظف است اطالعات مربوط به مطالبات جاري و غيرجااري مشاتريان (شاامل
مبالغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمار به بانک مرکزي در چارچوب ضوابط ابالغي از سوي
آن بانک ارسال نمايد .در صورت تقاضاي مؤسسات اعتباري در اجراي ماده ( )4اين آياينناماه،
بانک مرکزي اطالعات موردنياز را در اختيار آنها قرار خواهد داد.
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ماده4ـ مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي هرگونه تسهيالت يا ايماد تعهدات ،باا اساتعال از
بانک مرکزي ،مانده بدهي اع از جاري يا غيرجاري مشتريان به شابکه باانکي را باراي اتخااذ
تصمي نسبت به تقاضاي اعطاي تسهيالت يا ايماد تعهدات مدنظر قرار دهد.
ماده5ـ مؤسسه اعتباري بايد سيستمي را در تمامي شعب طراجي نمايد که بر مبناي آن امکان جمعآوري
اطالعات (شامل مطالبات جاري و غيرجاري) ،پاي

تغييرات و ارايه گزارشهااي باه موقاع در

مورد پرتفوي مطالبات ،جهت اقدامات مؤثر فراه شود.
ماده6ـ مؤسسه اعتباري موظف است ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسهيالت ،نظاارت بار عملياات
تعهدي گيرندگان تسهيالت را در اولويت امور قرار داده و برنامهريزي در رعايات انضاباط باراي
پيگيري وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.
تبصره ـ مؤسسه اعتباري ميتواند براي بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامي ظرفيتهااي
داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نمايد.
ماده7ـ مؤسسه اعتباري موظف است کميتهاي دايمي را باه منظاور سياساتگاذاري ،پيگياري وصاول
مطالبات غيرجاري و تهيه گزارشهاي مربوط به آن تشکيل دهد.
تبصره1ـ کميته يادشده موظف است نتيمه اقدامات انما شاده و روناد وصاول مطالباات را باه
صورت ماهانه به بانک مرکزي گزارش نمايد.
تبصره2ـ کميته يادشده بر فعاليتهاي اداره جقوقي (در زمينه وصول مطالبات غيرجااري) ،واجاد
سازماني وصول مطالبات غيرجاري و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسساه اعتبااري
نظارت خواهد داشت.
ماده8ــ مؤسساه اعتبااري باياد باه محاس شناساايي مطالباات غيرجااري باي

از ياک ميلياارد

( )1/000/000/000ريال ،اطالعات تکميلاي را در ماورد مشاتري از جملاه بررساي وضاعيت
ضامنين ،وضعيت مالي و ساير فعاليتهاي وي جمعآوري و مراتب را به بانک مرکزي براي اطالع
ساير مؤسسات اعتباري ارسال نمايد.
تبصره ـ مسئوليت صحت و سق اطالعات موضوع اين ماده بر عهده مؤسسه اعتباري ميباشد.
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ماده9ـ مؤسسات اعتباري مي توانند ضمن توافق با يکديگر و اتخاذ تدابير جقوقي ،وصول مطالباات را از
بدهکاراني که به چند مؤسسه اعتباري بدهي دارند به مؤسسه اعتباري کاه بيشاترين مطالباه ياا
بيشترين وثيقه را دارد ،واگذار نمايند و مراتب را طي گزارشي به اطالع بانک مرکزي برسانند.
ماده11ـ مؤسسه اعتباري مي تواند در رابطه با مشتريان خوشجساب ،شيوههاي تشويقي از قبيل ماوارد
ذيل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:
11ـ1ـ در اولويت قراردادن مشتري براي دريافت تسهيالت و يا خدمات بانکي.
11ـ2ـ تخفيف در نر کارمزد ارايه خدمات بانکي
ماده11ـ مؤسسه اعتباري موظف است در مورد مشتريان بدجسابي که ممموع بدهي غيرجاري آنهاا در
تما مؤسسات اعتباري بي

از پانزده درصد مانده بدهي (شامل اصل و سود تسااهيالت) باشد

تا تسويه تما بدهي غيرجاري موارد زير را اعمال نمايد:
11ـ1ـ دريافت وجهالتزا تأخير تأديه دين ،به موجب قانون الحاو دو تبصره به مااده ( )13قاانون
عمليات بانکي بدون ربا ا مصوب 1536ا مطابق مفاد ماده ( )13آييننامه؛
11ـ2ـ عد اعطاي هرگونه تسهيالت (اع از ارزي و ريالي)؛
11ـ3ـ عد گشاي

اعتبارات اسنادي به استثناء مواردي که مشتري معادل صاد درصاد ()٪100

مبلغ اعتبار گشاي

شده را به عنوان پي

پرداخت تأمين نمايد؛

11ـ4ـ عد تحويل دسته چک و افتتاح جساب جاري جديد.
تبصره 1ـ مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي تسهيالت بانکي و يا انماا خادمات باانکي
موضوع بندهاي ( )9-11الي ( )4-11اين ماده ،نسبت به بدجساب باودن مشاتري و عاد
محروميت متقاضي از اين خدمات در ساير مؤسسات اعتبااري ،از باناک مرکازي اساتعال
نمايد.
تبصره 2ـ مشترياني کاه ممماوع بادهي غيرجااري آنهاا در تماا مؤسساات اعتبااري کمتار از
پنج ميليارد ريال باشد ،مشمول محروميتهاي موضوع بنادهاي ( )9-11الاي ( )4-11ايان
ماده نميشوند.
ماده12ـ مؤسسه اعتباري مكلف است ،در صورت درخواست واجدهاي توليدي كه به دليل شرايط كشور،
طي سالهاي  1512تا  1529دچار مشکل و داراي بادهي غيرجااري گرديادهاناد و تاا کناون
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تسهيالت خود را استمهال ننمودهاند ،بدهي غيرجاري آنها را با تأييد هيأت مديره براي يک بار
و با دوره تنفس ش

ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعايت ضوابط ابالغي بانک مرکزي امهاال

نمايند .جراي متعلق به بدهي غيرجاري موضوع اين ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي
دوره بازپرداخت و در صورت انما تعهدات توسط بنگاه توليدي باه طاور باه موقاع مشامول
بخشودگي ميگردد.
تبصره ـ صرفاً واجدهاي توليدي که جداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ ابالغ «قانون رفع مواناع تولياد
رقابت پذير و ارتقاي نظا مالي کشور» بدهي غيرجاري خود را تعيين تکلياف نمايناد ،مشامول
جک اين ماده ميباشند.
ماده13ـ مؤسسه اعتباري موظف است ،بدهيهاي غيرجاري واجدهاي توليدي داراي مصوبه از «کارگروه
تسهيل و رفع موانع توليد» موضاوع مصاوبه شاماره /1111ت  30390ه ماور 1524/9/16
هيأت محتر وزيران که تاکنون تسهيالت خود را استمهال ننمودهاند ،براي يک بار و باه مادت
سه سال با رعايت ضوابط ابالغي بانک مرکزي امهال نمايد.
ماده14ـ مؤسسه اعتباري ميتواند با تأييد هيأت مديره و صرفاً براي يک بار نسبت به امهال بدهيهااي
غيرجاري ساير مشتريان در چارچوب ضوابط ابالغي بانک مرکزي اقدا نمايد.
ماده51ـ مؤسسه اعتباري مماز به تغيير طبقه تسهيالت امهالي به طبقه تسهيالت جااري ،ماادامي کاه
جداقل  90درصد از کل مبلغ بدهي (اصل و ساود) تساهيالتگيرناده وصاول نگردياده اسات،
نمي باشد .پس از وصول جداقل  90درصد از کل مبلغ قرارداد تساهيالت امهاالي و در صاورت
عد هر گونه نکول در ايفاي تعهدات از جانب مشتري ،مؤسسه اعتباري مايتواناد نسابت باه
انتقال تسهيالت مذکور به طبقه تسهيالت جاري اقدا نمايد.
ماده51ـ چنانچه بنا به تشخيص هيأت مديره مؤسسه اعتباري ،مشتري جداقل  10درصد از مانده بدهي
خود (شامل اصل و سود) ناشي از تسهيالت امهالي موضوع مواد ( )19و ( )15و جداقل 90درصد
مانده بدهي خود (شامل اصل و سود) ناشي از تسهيالت امهالي موضوع ماده ( )14را به صاورت
دفعي يا اقساطي به مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد ،مشمول محروميتهااي موضاوع بنادهاي
( )9-11الي ( )4-11ذيل ماده ( )11اين آييننامه نميشود.
ماده17ـ مؤسسه اعتباري موظف است در قراردادهاي اعطاي تسهيالت بانکي ،دريافت وجهالتزا تأخير
تأديه دين را به صورت شرط ضمن عقد ،براي تمامي تسهيالت ريالي و ارزي از تاريخ سررسيد
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و نسبت به مانده بدهي ،عالوه بر نر سود مندرج در قرارداد تسهيالت اعطايي در قالاب عقاود
غيرمشارکتي يا نر بازده مورد انتظار تسهيالت اعطايي در قالب عقود مشارکتي معاادل شا
درصد ( )%6درج نمايد.
تبصره ـ بدهي موضوع اين ماده شامل اصل تسهيالت اعطايي و سود تسهيالت اعطايي در قالاب
عقود غيرمشارکتي يا بازده مورد انتظار تسهيالت اعطايي در قالب عقود مشارکتي ميباشد.
ماده18ـ مؤسسه اعتباري مماز است با تصويب هيأت مديره ،در صاورت تساويه کامال بادهي توساط
مشتري موضوع مواد ( )15و ( ،)14نسبت به بخش

وجهالتزا تأخير تأديه ديان ،جاداکثر باه

ميزان مابه التفاوت نر وجهالتزا تأخير تأديه دين با نر ساود منادرج در قارارداد تساهيالت
اعطايي در قالب عقود غيرمشارکتي يا نر بازده مورد انتظار تسهيالت اعطايي در قالاب عقاود
مشارکتي اقدا نمايد.
ماده19ـ مؤسسه اعتباري موظف است به منظور کاه

مطالبات غيرجاري ،از تاريخ ابالغ اين آيينناماه

قراردادهاي اعطاي تسهيالت بانکي را به گونهاي منعقد نمايد که مشتري ،ضامن و يا ضامنين با
شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهناد کاه هرگوناه مطالباات
مستقي خود را پس از سررسيد و در صورت عد پرداخت ،از موجودي قابل برداشت هر يک از
جسابهاي انفرادي مشتري و يا ضامنين (رياالي و ارزي) ،اماوال و اساناد آناان نازد مؤسساه
اعتباري رأساً و بدون نياز به جک قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به جساب بادهي مشاتري
منظور نمايد .مشتري ،ضامن و يا ضامنين در صورت اقدا مؤسسه اعتباري به شرح يادشده جق
هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مينمايند.1
تبصره ـ مؤسسه اعتباري موظف است معادل ريالي موجودي جسابهاي ارزي مشتري ،ضاامن و
يا ضامنين را با استفاده از نر ارز روزانه اعالمي در پايگاه اطاالعرسااني باناک مرکازي
محاسبه نمايد.
ـاده21ـ ـ مؤسسااه اعتباااري موظااف اساات ،فهرساات مطالبااات غيرجاااري بااي
مـ

از پاانج ميليااارد

( )3،000،000،000ريال يا معادل ارزي آن ،جزيياات اطالعاات بادهکاران مزباور و گازارش
عملکرد خود (براساس برنامه زمان بندي مصوب هيئت مديره براي وصول مطالبات غيرجاري در
هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزي منعکس نمايد.

 - 1اصالح شده بر اساس رأي قطعي شماره  46مورخ  1931/1/02هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛
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ماده21ـ مؤسسه اعتباري موظف است با اتخاذ تدابير الز نسبت به اطالعرسااني مناساب درخصاوص
مفاد اين آييننامه به تمامي مشتريان اقدا نمايد.
ماده 22ـ ارقا مندرج در مواد ( )11( ،)1و ( )90در صورت لزو توسط بانک مرکزي ماورد تمديادنظر
قرارميگيرد.
ماده23ـ مؤسسه اعتباري ،در صورت تخلف از مفاد اين آييننامه مشمول ممازاتهاي انتظامي موضاوع
ماده ( )44قانون پولي و بانکي کشور ميشود.
اين آيين نامه در  95ماده و  2تبصره در يکهزار و دويست و ششامين جلساه ماور  1524/06/10باه
تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و از تاريخ ابالغ الز االجراء ميباشد.
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