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  8931در سال  دريالريک ميلياسقف بخشودگي سود تسهيالت تا  ييستورالعمل اجراد
 (کل کشور 8931قانون بودجه سال ( 81)تبصره « ل»موضوع بند )

 
موضوع ) کل کشور 5533قانون اصالح قانون بودجه سال  53تبصره  يين نامه اجراييآ (2)ماده مفاد  ياجرا يدر راستا

قانون بودجه  51تبصره « و»بند و تنفيذ آن طي ( هيات وزيران5533/ 55/ 5هـ مورخ 35255ت / 553393مصوبه شماره 

 درخصوص 5535قانون بودجه سال ( 51)تبصره « ل»و بند  5539قانون بودجه سال  51تبصره « ط»بند  ،5531سال 

متعلق به  يمه هايه جريکلبخشش  الت ويال منوط به بازپرداخت اصل تسهياردريليک ميسقف الت تا يسود تسه يبخشودگ

 : گردد ير اعالم ميبه شرح ز ييدستورالعمل اجرا، هيالت در زمان تسوين تسهيا

 

  :روند يمشروحه به کار م يل در معانين ذين دستورالعمل عناويدر ا -1ماده 
 نرايا ياسالم يجمهور يبانک مرکز :يبانک مرکز -1-1

ران، يتوسعه صادرات ا، صنعت ومعدن، يکشاورزپست بانک ايران، ران، سپه، يا يمل يشامل بانکها :عامل بانک -1-2

 کارگران  ملت، رفاه ران، تجارت،يا  صادرات ، مسکن،توسعه تعاون

 .باشند يمو کمتر از آن ال ير ارديليک ميالت يتسه يکه دارا يو حقوق يقياشخاص حق :نيمشمول -1-3

 .مي باشند ک ميلياردريال و کمتر از آنرقم اصل مندرج در قرارداد تا سقف يبا تسهيالتي  :التيتسه -1-4
 (دياعم از سود قبل و بعد از سررس)  التيتسه ياز اعطا يسود بازپرداخت نشده ناشمانده  :التيسود تسه -1-5

 ن يه دير تاديتا نرخ وجه التزام تاخ التيتسه مابه التفاوت نرخ سود :نيه دير تاديمه تاخيجر -1-6

 کل کشور 5535سال قانون بودجه ( 51)تبصره « ل»بند  :قانون -1-7

 
بازپرداخت مانده بدهي بابت اصل تسهيالت توسط مشـمولين بطـور يکجـا و    درصورت مي تواند بانک عامل  -2ماده 

و همچنين بخشش جريمه تاخير تاديـه ديـن توسـط    ( قانوناز محل اجراي ) نسبت به بخشودگي سود تسهيالتنقدي، 
 :داقدام نمايذيل  "بل پذيرشموارد قا"مشمولين خود بانک عامل، منحصرًا براي 

اي مورد حمايت دولت بابت حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي و همچنين مانده  تسهيالت اعطايي يارانه -2-1

رقم اصل تسهيالت مندرج ) تا سقف يک ميلياردريالمطالبات منتقل شده به حساب دولت بابت موضوع يادشده 

 (در قرارداد
 

قيانون بودهيه    11تبصيره  ( د)ديدگان ناشيي ا  حيوادث غيرمترقبيه مليمول بنيد       يبشده آس تسهيالت امهال -2-2
که تسهيالت آنها به دليل حوادث قهيري امهيال    1131قانون بودهه ( 11)تبصره ( و)و بند  1131و  1131هاي  سال
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ارد ريال تا سقف يک ميليو  براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانک عامل، (و تاکنون تسويه نلده اسيت )شده 
 (رقم اصل تسهيالت مندرج در قرارداد)
 

انيد   تسهيالت طرح هاي پرورش ميگو، صيادان و شيالت که به دلييل حيوادث غيرمترقبيه و بيمياري نتوانسيته      -2-1

 براسواس قورارداد   ،در کليه استانهاي کشورر ( به تلخيص بانک عامل)نسبت به تسويه بدهي خود اقدام نمايند 
 (رقم اصل تسهيالت مندرج در قرارداد)کهاي عامل و تا سقف يک ميلياردريال متقاضي با بان اوليه

 
موضوع )تسهيالت دريافت نموده اند قبل ا  وقوع  لزله ديدگان ناشي ا   لزله شهرستان بم که  تسهيالت آسيب -2-1

رقيم  )ک ميلياردريوال  تا سقف ي( هيأت محترم و يران 1131/    11/    12هي مورخ 11112ت/    111521مصوبه شماره 

 (اصل تسهيالت مندرج در قرارداد
 
بيا تايييد شيموليت    ) 1131به آسيب ديدگان ا   لزله منطقه ارسباران در سيال   قبل ا   لزلهتسهيالت اعطايي  -2-1

رقيم اصيل تسيهيالت منيدرج در     )تا سقف يک ميليوارد ريوال   ( متقاضي ا  سوي ستاد حوادث غيرمترقبه اسيتان 

 (قرارداد
 

حتي باالتر از سقف يوک ميليوارد ريوال    تسهيالت اعطايي به اتحاديه مرکزي تعاوني هاي علايري ايران،  -2-6
 (رقم اصل تسهيالت مندرج در قرارداد)
 

و تسهيالت افرادي که حکم محکوميت آنها به دليل عدم با پرداخت اقساط قطعي گرديده و  نداني شيده انيد،    -2-5
 (صل تسهيالت مندرج در قراردادرقم ا)تا سقف يک ميلياردريال 

درخصوص تسهيالتي که به علت عدم ايفاي تعهدات اشخاص حقوقي در قبال بانک، يکي از مديران شـرکت زنـداني   
، بخشودگي سود تسهيالت براي اينگونه مـوارد نيـز   (اند زنداني شده ،سود که بابت تسهيالت مشمول بخشودگي)باشد 

 .مورد اقدام قرار گيرد( رقم اصل تسهيالت مندرج در قرارداد)تا سقف يک ميلياردريال مي تواند 
 

قانون حمايت ا  حقوق ( 1)ماده ( الف)مطابق با تعريف معلوليت در بند )تسهيالت افراد داراي معلوليت  -2-8

رقم اصل تسهيالت مندرج در ) تا سقف يک ميلياردريالبا معرفي ا  سوي سا مان بهزيستي کلور، (  معلوالن

 (دادقرار
- شخصي است که با تائيد کميسييون پزشيکي   ،ال م به ذکر است براساس ماده قانوني اشاره شده، فرد داراي معلوليت

توانبخلي تعيين نوع و تعيين شدت معلوليت سا مان بهزيستي کليور بيا انيواع معلوليتهيا در اخير اخيتالل و آسييب        
با محدوديت قابل توهيه و مسيتمر در فعاليتهياي رو ميره      ، ذهني، رواني و يا توأم،(بينايي و شنوايي)هسمي، حسي 

 . ندگي و ملارکت اهتماعي، مواهه مي باشد
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صيدور اهرايييه و ييا حکيم قطعي       )آنها اقدام حقيوقي   که ا  سوي بانک عامل در مورد تسهيالت افراد حقيقي -2-3

 (ج در قراردادرقم اصل تسهيالت مندر)ريال  تا سقف يک ميلياردصورت گرفته است، ( دادگاه

 

توا سوقف يوک    مسيکون    ق  و حقوقي صرفْا برای يک واحيد شخصيت حقيتسهيالت مسکن مهر برای هر  -2-11
 (رقم اصل تسهيالت مندرج در قرارداد) ميليارد ريال

 
اي،  هياي گلخانيه   بابت پرورش دهندگان مو  گلخانه اي، پرورش دهنيدگان ميگيو، شيهر     تسهيالت اعطاي  -2-11

 (رقم اصل تسهيالت مندرج در قرارداد)تا سقف يک ميلياردريال  رش ماهيهاي پرو و طرحو خا  طرحهاي آب 

 

کلييه   امکان اهراي بخلي  سيود تسيهيالت بيراي    ، و بانک صنعت و معدن بانک ترسعه صادرات ايران -2-12

م کمتر بيه بيليتر و   ا  ارقا ،(در داخل کلور)ا  سوي آن بانک  اعطايي يک ميليارد ريالو مساوي  کمترتسهيالت 

 .دنتا سقف سهميه ابالغي به آن بانک را دار
 

متعاقبًا از شناسايي عنداللزوم  پس، مشمول اجرای اين قانون ابل پذيرشدر صورت وجود منابع ساير موارد ق -تبصره

 .توسط بانک مرکزي به بانکهاي عامل ابالغ خواهد شد

 
و می باشد قابل اعمال تا سقف يک ميلياردريال  هيالت فقطبخشودگي سود تس،  5535از ابتداي سال  -9ماده 

 . مازاد بر آن قابل بخشش نيست
 

آن بخش از مانده مطالبات بانک عامل که قبل از اجراي بخشش سود تسهيالت، از مشمولين دريافـت شـده    -۴ماده 
تسهيالت غيرجاري کـه   همچنين. است، مشمول مفاد طرح بخشش سود تسهيالت تا سقف يک ميلياردريال نمي گردد

 .دنقباًل به هرنحوي از جمله تمليک وثايق تسويه گرديده باشند، خارج از شمول اين دستورالعمل تلقي مي گرد
 

 ،تسويه می گردد( راهن، ضامن، وارث و يا شخص ثالث)گر بانک عامل در پرونده هايی که توسط طرفهای دي -۵ماده 
بـه نـام تسـهيالت گيرنـده     بايد  تسويهامر  صرفًادر اين حالت . بادرت ورزدمتسهيالت  به بخشش سود می تواند نسبت
 .اصلي ثبت گردد

ن يـي تعسهميه و صرفًا در سقف اعالمي  و ساير شرايط موارد قابل پذيرشت يبانک عامل موظف است با رعا -1ماده 
کامل به شعب مربوطـه   يرساننکه اطالع يضمن ا. ديالت اقدام نمايبخشش سود تسه ي، برايبانک مرکز يشده از سو

 . باشد يبر عهده بانک عامل م
، موارد قابل پذيرش و ساير التيبخشش سود تسهسهميه ت سقف يعدم رعاناشي از ت يهرگونه مسئول -۷ ماده

 4352454/.باشد يبر عهده بانک عامل مشرايط ابالغي بانک مرکزي، 
 
 


