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 »تعاليبسمه«

 

 مبني بر لزوم ارايد  «کشانن يباه اانن   کا ااه بانوا يباه  هيا تسان ليا تسا قانون  » تکليف مندرر  در در اجراي

  «دستتورالعمل» اختصدرر ب   پس اين از ک  «قانون تستهيل تستويه بدهي بدهکاران شتبکه بانکي کشتوراجرايي دستتورالعمل »

 .گرددمي تروين شود،مي نرميره

 موظف اسد شدود،  « نرميره ميمؤستسته ابتبارياعتبرري غيربرنکي ک  از اين پس ب  اختصدرر     برنک و مؤسد د  -1 ماده

 ير يتولنرشدي از ت دالي ا اعيريي غيرجرري   يبره ي  نقريت دو  در خصدو  را مشدتريکتبي  درخواسد   

 نمرير. رف يدراس ، شره پرداخ  ن 1397در پريرن سرل ک  تمرم ير بخشي از آن ريرلي 

 برشر.مي 1398پريرن سرل تر  ن مردهيموضوع امالل  اراي  درخواس   -تبصره

در صددرف     ک  قرارداد م ک محرسددب  آن در سددرمرن  سددمرا يرلير يياعير  ميرلبرا نرشددي از ت ددالي ا -2 ماده

  سدرختمرن و تممين صدنن  شدکرر و جنللراري  شدي ا  اسدتخرا  منردن  کشدرورزي، هري اقتصدرديبخش

شدره برشدر، مشدمول   يطبق  بنرجرد، توسدن ، تممين سدرمري  در گردو و تنميراا  ايبر هرف   آب و گرز،برق

 برشر. ميمفرد اين دستورالنمل 

مربوط ب  قرارداد م ک محرسدب  از  ياق م اط عرتداراي حراقل اي ک  سدرمرن مکلف اسد   يمؤسد د  اعتبرر -3 ماده

قرارداد، نوع قرارداد، مبلغ اصدل قرارداد، نر  سدود اننقرد خ  يترري ا،  الشدمرره درخواسد يپيليري ت د ل  يقب

شدنرسد  ييکرمل  و هرخ آنيو ترر  يمشدتر  يپرداختر اق درطيقرارداد، مبرلغ يخ سدررسد يمنرر  در قرارداد، ترر

(، برشدر را ايجرد نموده و دسدترسدا برنک 6و همچنين مرنره برهي محرسدب  شدره، موضدوع مرده    يمشدتر يمل

 را فراهم نمرير. مرکزی ب  سرمرن  مذکور 

 برير در سرمرن  موضوع اين مرده ثب  شود.مره از زمرن ارائ   حراکثرظرف مرا دو ي،مشتر کتبي درخواس  -تبصره

 يبره مرنره ۱۳۹۹ ورمرهيشددالر رنيحراکثر تر پر ريبردسددتورالنمل   نيا يرياز مزا  يبرخوردار يبرا  يمشددتر -4 ماده

از جرنب   و  مورد تميير قرار گرفت  برنک مرکزی  سد تومحرسدب  و    (3موضدوع مرده  سدرمرن    سد خود ک  تو

 .رينمر  ينقرًا ت و را شود،ياع م م ويب   مؤس   اعتبرري

 موظف اس ، قرارداد م ک محرسب  را ب  شرح ذيل تنيين نمرير: مؤس   اعتبرري  -5 ماده

امالرل نشره برشر، همرن قرارداد،   ري  ريتجر  يبر مؤس   اعتبرر  رنرهيگ ايک  قرارداد ت ال  يدر صورت  -5-1

 خواهر بود. رنرهيگ ايت ال يم ک محرسب  مرنره بره

 ري مرننر اننقرد توافقنرم ، قرارداد جر  يچنر نوب  از طرق ري کي  رنرهيگ ايک  قرارداد ت ال  يدر صورت -5-2

مننقر شدره   ۱ي۱ي۱۳۹۳قبل از   ،يقرارداد اولو  شدره برشدرامالرل ري  ريتجر ن،يلزيجر   ايت دال ياعير ري
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 يبرهو محرسب  مرنره   يمزبور،  قرارداد م ک محرسب « تلق  خيتوافقنرم  قبل از ترر ريقرارداد و    نيبرشر، آخر

 .شوديبر اسرس آن انجرم م يمشتر

 ري مرننر اننقرد توافقنرم ، قرارداد جر  يچنر نوب  از طرق ري کي  رنرهيگ ايک  قرارداد ت ال  يدر صورت -5-3

مننقر شددره  ۱ي۱ي۱۳۹۳بنر از   ،يقرارداد اولو   شددره برشددرامالرل ري ريتجر  ن،يلزيجر   ايت ددال ياعير ري

 .برشريم ردشرهي خيقرارداد بنر از ترر نيبرشر، م ک محرسب ، اول

 يب  مؤسدد دد  اعتبرر يصددورا نقرقرنون ب   نيا يرياسددتفرده از مزا يبرا ريبر  رنرهيگ ايک  ت ددال يمبلغ -6 ماده

ب  شدرح فرآينر ( ک  ينقر   يت دو خي تر ترر  ريبپردازد، عبررا اسد  از مرنره اصدل و سدود قبل و بنر از سدررسد 

و زمرن  يمشدتر  يهرو بر در نظر گرفتن پرداخ  در  قرارداد م ک محرسدب «  ر بر اسدرس نر  سدود منر ،ذيل 

هري ذيل محرسدب  . مرنره برهي در هر مرحل  پرداخ  از حرصدل جم  رديفشدوديمحرسدب  م يو  يهرپرداخ 

 گردد:مي

مرنره اصدل و سدود سدررسدير شدره برزپرداخ  نشدره قرارداد پس از ک در مبرلغ ت داليم برلن دب  مربوط  -6-1

 ب  اصل و سود 

بر اسدرس مبلغ  -قبلي تر ترريخ محرسدب  فنلي(سدود پس از سدررسدير دوره محرسدب   از ترريخ پرداخ    -6-2

 شود ( محرسب  مي1-6محرسب  شره در بنر  

مرنره سدود پس از سدررسدير تر پرداخ  قبل  سدود پس از سدررسدير مرحل  قبل پس از ک در مبرلغ  -6-3

 .ت اليم برلن ب  مربوط ب  سود پس از سررسير(

نر  منرر  در   ،سود پس از سررسيرمبنري محرسب  کتي برشر، از عقود مشرر قرارداد م ک محرسب چنرنچ   -1 تبصره

 برشر.، ميقرارداد م ک محرسب 

ن يموضدوع ادر محرسدبرا ن زمرن سدررسدير  ييتن يسدررسدير اق درطيقرارداد در قرارداد م ک محرسدب  مبنر -2تبصتره 

 برشر. مي مرده

از ترريخ سدررسدير قرارداد م ک محرسدب  سدود منرر  در  بر نر  ، دوره محرسدب   سدود پس از سدررسدير -3 تبصتره

 :شودمحرسب  مير يب  شرح زو مرا زمرن تمخير  قرارداديط رق ابر اسرس مبلغ اق رطيقرارداد 

 

تنراد روزهري 

 واقني سرل
 ي

 پرداخ خ يتر ترر تنراد روزهر

 ي  نقريبنريت و
* 

نر  

 سود
* 

سررسير  مرنره اصل و سود

 برزپرداخ  نشره شره
= 

 سود پس از سررسير

 دوره محرسب 

 

، بين اجزاي برهي محرسدب  شدره وي مشدتمل بر اصدل، سدود در هر مرحل  پرداخ  مبرلغ پرداختي مشدتري -4 تبصتره

 گردد. قبل از سررسير و سود پس از سررسير ت اليم برلن ب  مي
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، سدود و وج  التزام تمخير تمدي  دين سدود پس از سدررسديرب  طبق مفرد اين دسدتورالنمل، محرسدبرا در   -5تبصتره 

 .گيردنمي تنلق

ن يمشددمول مفرد اک  م ک محرسددب    ير  در قرارداديهر ا منرياصددل ت ددالمجموع مبرلغ سددقف مجرز  -7 ماده

 ،يسد درا اعتبررمؤ يتمرم سدي در    يردولتيغ يو حقوق يقيهر شدخ  حق يبرا ،برشدريم  دسدتورالنمل 

 .شوديم نييتن رلي( ر۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ررديليم   يو ب رلي( ر۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ررديليپنج م ب،يترتب 

ن دستورالنمل يمفرد امشمول    ،شونريمح وب م«  غيردولتي   درخواس   يک  در ترريخ ارااشخر  حقوقي    -1تبصره 

 برشنر.مي

ن مرده برشدر قرارداد مزبور مشدمول مفرد يش از حرود مقرر در ايچنرنچ  مبلغ اصدل قرارداد م ک محرسدب  ب  -2تبصتره 

 برشر.ين دستورالنمل نميا

اصدل قراردادهري مبرلغ مجموع  ،يسد درا اعتبررمؤ يتمرم ا متنرد در سدي  يت دال ياشدخر  دارا يبرا -3تبصتره 

چنرنچ  لحرظ نمودن مبلغ  برشدر.دسدتورالنمل مي نيمشدمول مفرد ا ،در اين مردهحرود مقرر تر  م ک محرسدب 

از حرود مقرر  يمبرلغ اصدل قراردادهري م ک محرسدب  منجر ب  تخي  اصدل قرارداد م ک محرسدب  در مجموع

 برشر.ن دستورالنمل نمييتمرم مبلغ قرارداد مزبور مشمول مفرد ا ،ن دستورالنمل گردديدر ا

( و پس از تميير برنک مرکزي م ک عمل ت دوي  3حرود مقرر در اين مرده بر اسدرس اط عرا موضدوع مرده   -4تبصتره

 گيرد. برهي توس  مشتري قرار مي

از مؤسد درا در حرل   يپول  رمتشدکل يبرزار غ يسدرمرنره  يو در راسدتر يک  بنر ب  نظر برنک مرکز  ي تيت دال -8 ماده

برشر. يدسدتورالنمل م نيمنتقل شدره برشدر، مشدمول احکرم ا ينکربريغ يهر و مؤسد درا اعتبررب  برنک   يتصدف

 يبرنک مرکز يسد درا اعتبررؤهر و م  کل نظررا بر برنکيريتوسد  مر مذکور متنرقب مؤسد درا  فالرسد   

 .شوديماع م 

 ياعم از منرب  داخل يارز ياعيرئ   ايو ت ددال يمؤسدد دد  اعتبرر يهرييدارا  يفروو و واگذار يقراردادهر -9 ماده

  .برشنريم يم تثن دستورالنمل  نيمنرب ، از شمول ا ريو سر يمؤس را اعتبرر

 رييشود، پس از تم رنيمتحمل ز  دسدتورالنمل  نيا ياجرا ج يدر نت  ک يدرصدورت  اسد  مجرز ياعتبرر   مؤسد د  -10 ماده

  يمرل يهرسدرل در صدوراحراکثر ظرف مرا پنج  جيب  بنر ب  ترر ۱۳۹۹مزبور را از سدرل  رنيز ،يبرنک مرکز

الوصدول مربوط ب  ت دالي ا غيرجرري ک  ميربق اين چنرنچ  ذخرير ميرلبرا مشدکوکخود م دتاللک کنر. 

برشدر، مرليرا   نشدرهمؤسد درا اعتبرري، لحرظ     ب شدود، در محرسدب  مرليرا متنلقت دوي  مي  دسدتورالنمل 

 .خواهر شرمنظور  دستورالنمل هري بنر از اجراي اين عنوان مرليرا سرلب  يرداختپ
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در جل د  مور  تبصدره    (11  مرده و  (1۰   در «قانون تستهل  تستويه بي ي بي راران کت ره بانري ر توراجرايي دستوورالعم  »

 .برشرمياالجرا الزماب غ  خيترر ازو ب  تصويب رسير  مرکزيهيما عرمل برنک  1398ي11ي28
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