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سرفصل دوره:
جزئیات دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري

بانک مرکزي 1398/06/26مورخ 212681/98(موضوع بخشنامه 
ج.ا.ا) 

مبانی فقهی و شرعی شیوه هاي جدید امهال مطالبات
                  انواع ابزارهاي امهالی از جمله تمدید، تجدید، تقسیط و تبدیل

مطالبات بر اساس اخرین دستورالعمل بانک مرکزي ج.ا.ا
          هاي امهال، مبناي   اجراي شیوه جدید امهال مطالبات اعم از روش

نحوه محاسبه ذخیره مطالبات     بندي تسهیالت امهالی،  امهال، طبقه 
امهالی و شناسایی درآمد تسهیالت امهالی

عقود اسالمی و شیوه امهال مطالبات به تفکیک عقود
                  نحوه طرح و پاسخگویی به دعاوي احتمالی با توجه به ایرادات

هااحتمالی شیوه امهال در بانک

مخاطبان :  
اعضاي محترم هیأت مدیره و هیأت عامل 

مدت : 
ساعت4

نحوه برگزاري :
به صورت اختصاصی و حضوري در محل بانک 

تعداد نفرات هر دوره:
نفر15حداکثر 

هزینه برگزاري به ازاي یک دوره :
صورت خالصتومان به6،000،000

نام اسامی شرکت کنندگان به صورت براي ثبت
کتبی اعالم شود.

22846899نمابر:

آشنایی با اصول و شیوه هاي جدید 
امهال مطالبات بانکی

(با تاکید بر دستورالعمل اجرایی اخیر شوراي پول و اعتبار)

معرفی دوره
رویه مطالبات غیرجاري شبکه بانکی کشور در        یکی از دالیل افزایش بی    
ها به امهال مطالبات در قالبهاي مختلف بـوده          یک دهه اخیر، الزام بانک    

است. عدم وجود سازوکاري مدون و دقیق که ابعاد شرعی، قـانـونـی و                  
حسابداري امهال مطالبات مؤسسات اعتباري را به نحو مطلوب و مناسبی           
مدنظر قرار دهد، موجب تخطی مؤسسات اعتباري از برخی از ضوابـط و              

کشـور  هاي حقوقی را به شبکه بـانـکـی        مقررات شده که نهایتا ریسک    
تحمیل نموده است. عالوه بر این شبهاتی همچون ربح مرکب و عـدم                
رعایت شرایط و ضوابط عقود اسالمی و ربوي بودن آن و مسایلی نظـیـر               

بندي و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویري صحیح از مطالبات           طبقه
غیرجاري که به دلیل فقدان وحدت رویه و دسـتـورالـعـمـل مـدون در                   
خصوص امهال مطالبات مؤسسات اعتباري به وجود آمده و بعضاً از آن به             

شود، از یک سو منجر به تضییـع حـقـوق           عنوان ربح مرکب نام برده می     
ها شده و از سوي دیگر مسایلی را نیز    گیرندگان و اجحاف به آن    تسهیالت

گیرندگان و شبکه بانکی کشور بوجود آورده اسـت. بـر               براي تسهیالت 
همین اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري         
در شوراي فقهی بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار تصویب و در نهایت 

تـوسـط بـانـک       1398/06/26مـورخ    98/ 212681طی بخشنامه    
مرکزي ج.ا.ا به شبکه بانکی ابالغ گردید.
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