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 با سالم؛

عــه و مشــکالت کرونــا در جام وجود آمده ناشی از شيوع ويــروسيط بهارساند؛ به دليل شراحترامًا، به استحضار می

پديد آمده براي فعاالن اقتصادي به ويژه صاحبان کســب و کارهــاي کوچــک در بازپرداخــت تســهيالت دريــافتي، طــرح 

دگان گيرنتســهيالتپيشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران که در اين رابطه و با هــدف مســاعدت و حمايــت از 

 ١٣/١٢/١٣٩٨هزار و دويســت و نــودمين جلســه مــورخ ، در يک(اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی) تهيه شده بود مذکور

  شوراي محترم پول و اعتبار مطرح و به شرح ذيل مورد تأييد قرار گرفت:

با توجه به مشکالت حادث شده براي صاحبان کسب و کارها به ويژه کسب و کارهاي کوچک که به دليــل شــرايط «

 اند:شکالت مالي مواجه شدهناشي از شيوع ويروس کرونا متضرر شده و با م

ه مصاديق آن توســط ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی موظفند در صورت درخواست مشتريان مشمول کالف: بانک

وجود هالحسنه که به دليل شــرايط بــکنندگان قرضدولت محترم تعيين و متعاقبًا اعالم خواهد شد و کليه دريافت

به بازپرداخت اقساط تسهيالت و وام خود در مواعد مقرر نيستند منوط بــه آمده ناشي از شيوع ويروس کرونا قادر 

 ١/١٠/١٣٩٨ها تا تاريخ های مؤسسات اعتباری، بدهي آنبندی دارايیکه در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقهآن

هاي اســفند طی ماه ها کهالحسنه آندر طبقه جاري قرار داشته باشد، اقساط تسهيالت دريافتی و نيز اقساط قرض

شود را پس از پايان دوره بازپرداخــت اقســاط، دريافــت سررسيد مي ١٣٩٩و ارديبهشت  ١٣٩٩، فروردين ١٣٩٨

  نمايند. 

ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی موظفند در مورد تسهيالت و وام دريافتی اشخاص موضوع بنــد (الــف) ب: بانک

لغايــت  ١/١٢/١٣٩٨ي زمــاني هــا در بــازهو سررســيد آن ها به صورت دفعــي بــودهفوق که بازپرداخت آن

قرار دارد، مهلت سه ماهه اعطا نمايند تا پس از سه مــاه از سررســيد تســهيالت، بــدهي خــود را  ٣١/٢/١٣٩٩

  بازپرداخت کنند. 
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الــف) و های (ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی نبايد، از وام گيرندگان و تسهيالت گيرندگان موضوع بنــدج: بانک

التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود (ب) به واسطه تمهيدات يادشده، در دوره مذکور جريمه (مابه

  مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافي دريافت کنند.

چه بدهی اشخاص مشمول مفاد اين مصوبه، در بازه زماني مــذکور، در چــارچوب مفــاد دســتورالعمل د: چنان

هــا و مؤسســات اعتبــاری بندي گــردد، بانکهای مؤسسات اعتباری در طبقات غيرجاري طبقهی دارايیبندطبقه

هاي ناظر بــر اشــخاص داراي بــدهي مشتري يادشده را بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعيت غيربانکی نبايد

  »غيرجاري نمايند.

مــورخ  ١٤٩١٥٣/٩٦د بخشــنامه شــماره خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيــد تســريع و بــا لحــاظ مفــا

مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق و مــؤثر بــه /به تمامي واحدهاي آن بانک ١٦/٥/١٣٩٦

 حف    /٤٦٦٧٢٣٤/عمل آيد.
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