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بانک، موسسات اعتباري غيربانکي و  دولتي پست  رکتهاي دولتي، غيردولتي، ش جهت اطالع مديران عامل محترم بانک      

  .شود بانک مشترک ايران ـ ونزوئال ارسال مي

  

  باسالم؛

: کل کشور مقرر شـده بـود   ١٣٩٧قانون بودجه سال ) ١٦(تبصره » و«بند احتراماً، همانگونه كه استحضار دارند؛ در 

ها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود  به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانك«

هـا و   تسويه نماينـد، بانـك   ۱۳۹۷سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه  ۱۳۹۶ال را كه تا پايان س

مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بـدون احتسـاب جريمـه دريافـت و تسـويه      

 ».نمايند

به شبکه بانکي کشـور   ١٣٩٧/     ٢/     ١٨مورخ  ٩٧/     ٤٥٨٢١الذکر طي بخشنامه شماره  پس از آن که حکم قانوني فوق

ليکن از آنجايي کـه بـه اسـتناد    . مفاد آن به اين بانک واصل گرديدابالغ شد، سئواالت و استعالمات متعددي درخصوص 

باشد، بانک مرکزي ضمن پاسخگويي به  قانون اساسي، مرجع تفسير قوانين عادي، مجلس شوراي اسالمي مي ٧٣اصل 

ربـط از جملـه مجلـس شـوراي      المات مذکور، مکاتبات مختلفي نيز با هدف رفع ابهامات و مشکالت با مراجـع ذي استع

  .اسالمي و دولت محترم انجام داد

کميسيون فرعي کميسيون اقتصاد دفتر هيأت دولـت و بـه    ١٣٩٧/  ٥/  ٢٧با عنايت به تصميم متخذه در جلسه مورخ 

شوراي محترم نگهبان و همچنين با هدف مساعدت بـه   ١٣٧٦/  ٣/  ١٠مورخ  ٧٦/  ٢١/  ٥٨٣استناد نظريه تفسيري شماره 

هـا و مؤسسـات    هاي اقتصادي داراي بدهي غيرجاري به شبکه بانکي کشور و نيز تسهيل تسـويه مطالبـات بانـک    بنگاه

  :رساند ، مراتب ذيل را در خصوص حکم قانوني مورد نظر به استحضار مياعتباري غيربانکي

التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ  مابه/     مازاد«ت جريمه در حکم قانوني صدراالشاره اطالق بر عبار .۱

  . دارد» )درصد ۶براساس مقررات فعلي به ميزان (سود قرارداد 

اط هر ميزان اقس(باشند، لذا بدهي سررسيد شده توليدکنندگان  مشموالن حکم قانوني مذکور توليدکنندگان مي .۲

 .باشد مشمول اين بند قانوني مي) سررسيد شده

به عبارت ديگر براي برخورداري . باشد در بند مذکور، تسويه بخش سررسيدشده مي» تسويه«منظور از عبارت  .۳

 .از مزاياي قانوني مذکور تسويه اقساط سررسيد نشده ضرورتي ندارد

و بعد از آن است، مشمول  ۱۳۹۷رسيد آن سال اند و سر تعيين تکليف شده ۱۳۹۶قراردادهايي که قبل از سال  .۴

 .باشد حکم قانوني مذکور نمي
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  ندارد 
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مبناي ) ۱۳۹۶نافذ در پايان سال (نظر به مختومه شدن قراردادهاي قبلي با انعقاد قرارداد جديد، قرارداد جاري  .۵

 .عمل محاسبات خواهد بود

حـال شـده   /  ه، هرگونه بـدهي سررسـيد  در بند يادشد» بدهي معوق«نظر به سئواالت متعدد در ارتباط با عبارت  .۶

 . باشد مشمول حکم مذکور مي ۱۳۹۶پرداخت نشده در پايان سال 

همانگونه که در بند قانوني مذکور اشاره شده است، تسهيالت اعطايي بدون تعيين ميزان حجم بدهي مورد نظر  .۷

ـ لذا . است تواننـد از   مـي  ۱۳۹۶ان سـال  توليدکنندگان داراي هر ميزان بدهي سررسيد شده پرداخت نشده در پاي

 .مند گردند مزاياي بند قانوني فوق بهره

بدهي سررسيد شده پرداخت نشده در پايـان سـال   شرط برخورداري از مزاياي بند قانوني صدرالذکر، داشتن  .۸

از اين رو چنانچه توليدکننـدگان از ابتـداي سـال    است،  ۱۳۹۷و همچنين تسويه آن تا پايان شهريور سال  ۱۳۹۶

و تا قبل از اجرايي شدن قانون جديد، بدهي خود را بازپرداخت و يـا اقـدام بـه امهـال آن نمـوده باشـند،        ۱۳۹۷

توانـد مبـالغ    در اين حالت بانـک مـي  . توانند در صورت درخواست، از مزاياي بند قانوني مذکور برخوردار گردند مي

 . يدپرداختي از سوي مشتري را به حساب تسويه در حالت جديد منظور نما

در خاتمه، ضمن اعالم اين که اصالح و تمديد مهلت زمان اجراي حکم قانوني مذکور، در دستور کار مجلس شوراي 

ها و مؤسسات اعتبـاري غيربـانکي در حسـن اجـراي حکـم       اسالمي قرار دارد و همچنين تأکيد مجدد بر مسئوليت بانک

 ٩٦/  ١٤٩١٥٣يد تسريع و با لحاظ مفـاد بخشـنامه شـماره    خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به ققانوني ياد شده، 

مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ شده و بـر حسـن اجـراي آن    /  ربط آن بانک  به تمامي واحدهاي ذي ١٣٩٦/  ٥/  ١٦مورخ 

  حف/   ٣٩٠٥٠٣٢/   .نظارت دقيق به عمل آيد

 
 

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

  اداره مطالعات و مقررات بانکي

  آبادي حميدرضا غني          عبدالمهدي ارجمندنژاد 

٣٨١٦         ٣٢١٥-٠٢  
 
  
 
  
  


