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 تعاليبسمه

 مقدمه:

ماده  ند )الف(  کاليف مقرر در ب ماده 1تبصررره )( و 16)در اجراي ت يد ( »17)(  قانون رفع موانع تول

شوررقابت ستورالعمل» ،هاي آننامهو آيين« پذير و ارتقاي نظام مالي ک سات نحوه د س ي واگذاري اموال مازاد مؤ

 گردد:به شرح زير تدوين مي شود،ناميده مي« دستورالعمل» که از اين پس به اختصار« اعتباري

 

 

 تعاريف و کليات  –فصل اول 

 :روندمي کار به مربوط مشروح معاني در زير اصطالحات و هاواژه ،دستورالعمل اين در -1ماده 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ مرکزي: بانک -1-1

سه اعتباري: -1-2 س هاي دولتي و غيردولتي و مؤسررتررات ارتباري غيربانکي که به موج  ي بانککليه مؤ

 قانون يا مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارند؛

سهام اموال قهري: -1-3 ستثناي  سي، اوراق بهادار مالي شرکت اموال منقول و غيرمنقول )به ا هاي بور

قانون رفع موانع  17ماده « ت»تبصره يک بند « ب»نامه اجرايي جزء آيين» 2، طال و ارز(، مصرح در ماده اسالمي

شورتوليد رقابت مورخ  ه 52027ت /41842نامه شررماره )موضرروت تصرروي « پذير و ارتقاي نظام مالي ک

 هيأت وزيران( شامل: 4/4/1394

 ها از محل رد ديون دولت؛تملک اموال و دارايي -الف

قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  34ها به استناد قراردادهاي رهني موضوت ماده تملک اموال و دارايي -ب

قانون رمليات بانکي بدون ربا  15االجرا موضرروت ماده و همچنين، قراردادهاي داخلي الزم 1310سررال 

 الحاقات بعدي؛ با اصالحات و 1362مصوب سال 

 هاي تکليفي دولت؛مالکيت ناشي از اجراي قانون يا سياست -ج

 المللي بنا به تشخيص بانک مرکزي؛ها و توسعه مالکيت ناشي از تعامالت بينتملک اموال و دارايي -د

 ها با آراي قطعي مراجع قضايي و داوري؛تملک اموال و دارايي -ه

ي ها منوط به قرار گرفتن تتررهيالت غيرجاري در طبقهور تهاتر بدهيها به منظتملک اموال و دارايي -و

 الوصول.مشکوک

مؤسته ارتباري که حت  مورد اموال منقول و غيرمنقول )به استثناي سهام، طال و ارز(  اموال مازاد: -1-4

هاي ثابت فراتر باشد نتبت خالص دارايي در خصوصاز حدود مجاز مقرر در ضوابط ابالغي بانک مرکزي 

 که اموال مزبور به طور ارادي يا قهري به تملک مؤسته ارتباري درآمده باشد.ارم از اين
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ته ارتباري شخص حقوقي شرکت تابعه: -1-5 س تتقيم صورت به که مؤ تتقيم  يا م سطح( غيرم )تا دو 

 .کند تعيين را آن مديره هيأت ارضاي اکثريت يا بوده آن سهام درصد پنجاه از بيش مالک

 . پذيردواگذاري اموال مازاد مؤسته ارتباري از طريق مزايده صورت مي -2ماده 

ته ارتباري بايد  -3ماده  س صلهمؤ ارادي يا ، رمليات واگذاري اموال مازادي که به طور از تملک پس بالفا

از تاريخ پس يک سررال حداکثر ظرف مدت  قهري اموال مازادچنانچه  .قهري تملک نموده را آغاز نمايد

 .شودميهاي قانوني و انتظامي مشمول مجازات واگذار نگردد، تملک

هرگاه مؤسته ارتباري به داليل خارج از اراده، قادر به واگذاري اموال مازاد قهري ظرف مدت يک  -تبصره

شد، بايد حداقل دو ماه قبل از پايان مهلت قانوني فوق، مرات   خذ تأييديه أرا با ذکر دليل، جهت سال نبا

تليم نمايد.  تبت به بانک مرکزي، به آن بانک ت صله بايد ن پس از رفع مانع مزبور، مؤسته ارتباري بالفا

 واگذاري اموال مزبور اقدام نمايد.

 

 شرايط واگذاري  -فصل دوم

نون شررامل کارشررناسرران کا رسررمي کارشررناسرران /مراجعه به کارشررنا تعيين قيمت پايه با  -4ماده 

تتري يا  سمي دادگ سان ر شنا شاوران امور مركزکار سان و وكال حقوقي، م شنا ضاييه قوه كار خارج از  ق

 . پذيردصورت مي مؤسته ارتباري

صره سمي الزامي ميراي تعيين قيمت پايه اموال غيرمنقول، اخذ ب -تب شنا  ر سه کار شد.نظر حداقل   با

شد، أخذ نظر چه مال مازاد در خارج چنان شد و يا قيمت پايه آن حداکثر پنجاه ميليارد ريال با شور با از ک

 نمايد.يک کارشنا  رسمی کفايت می

سط ارتبار  مدت -5ماده  شنا ارزيابي که تو سمي کار شده، ر  ارزيابياز تاريخ شش ماه  حداکثر انجام 

 .است

، به صررورت اجاره به شرررط تمليک رالوه بر روش نقدي واگذاري اموال مازاد مؤسررترره ارتباري -6ماده 

 باشد.مجاز ميو مرابحه فروش اقتاطي 

مت يقاز  درصررد دهپرداخت حداقل ، اجاره به شرررط تمليک، فروش اقترراطي و مرابحهدر روش  -7ماده 

 است.الزامي  ،صورت نقدي بهواگذاري 

تاب کاملپرداخت وجه و مدت  -8ماده  تويه ح تاطي و مرابحهاجاره به در  ت ، شرط تمليک، فروش اق

 تواند دوره تنفس باشد.باشد. يک سال از مهلت پنج ساله فوق ميحداکثر پنج سال مي
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صره تويه حتاب کاملپرداخت وجه و مدت تواند بانک مرکزي ميمعاونت نظارت  -تب شرط در  ت اجاره به 

ها نيازمند مدت مال، واگذاري آناموال مازادي را که حترر  وييگي تمليک، فروش اقترراطي و مرابحه 

 ارتباري ارالم نمايد. هو به مؤست ش دادهيافزا يحت  درخواست موسته ارتباربيشتري است، 

معادل ، اجاره به شرط تمليک، فروش اقتاطي و مرابحههاي نرخ سود در واگذاري اموال به روش -9ماده 

 باشد.مي مذکوررقود ارطاي تتهيالت در قال  براي  «حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول و ارتبار»

حداکثر »ها امکان تعيين نرخ سود کمتر از بانک هاي دولتي، با تصوي  مجمع رموميدر مورد بانک -تبصره

 پذير است.، امکان«نرخ سود مصوب شوراي پول و ارتبار

ته ارتباري به  -10ماده  س تات ارتباري،واگذاري اموال مازاد مؤ س يا ي خود هاي تابعهشرکت ساير مؤ

 است. صرفًا با اجازه بانک مرکزي مجاز ي ساير مؤستات ارتباريهاي تابعهشرکت

چنانچه ملک مسککنیند  ا ایام ملااتام مسهککسککه ا نتاام نااککد ای ا لاسایالا   سکک   م    – 11ماده 

 ع دام،  ملک اده اهت، مسهسه ا نتاام مالای اهت  ا صیام ااایه  اخیاهت کنتد مااک قتلد، ملک 

 شرايط ذيل، در قال  اقاله به وی متترد نمايد:مسنیند اا  ا چااچیب 

 داکثر معا ل ینصد م ل اا  ایال بااد. اایش ا ی ملک مسنیند ح -11-1

 م  اخیاهت فاقد ملک مسنیند  یگرم بااد. ا یمان ااائه قتلدمااک  -11-2

چنانچه ملک مسنیند  ا فرآیند  شریفام مزایده قراا  اانه بااد، مزایده به ا  م برنده منن د  -11-3

 نشده بااد.

نیند  ملک اده  ث قه  س   م  ایافند  یهط ام که ملک مسگ رنده س   م مااک قتلد یا -11-4

اي که در ازاي آن، نشدهتمامي بدهي خود مشتمل بر، مجموت مانده اصل و سود تتهيالت تأديه م بی ه، 

ي دين متعلقه مطابق مصوبات ملک متکونی به تملک مؤسته ارتباري درآمده و وجه التزام تأخير تأديه

روز شده به تشخيص هاي بهشده و ساير هزينهگذاري ملک تملکشوراي پول و ارتبار، تا تاريخ وا

مؤسته ارتباري که مؤسته ارتباري بر اسا  اسناد و مدارک مثبته، براي تملک، نگهداري و استرداد 

ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سي روز از تاريخ ارالم مبلغ بدهي توسط مؤسته 

 عتًا واحده به مؤسته ارتباري پرداخت نمايد.ارتباري به وي، نقدًا و دف

ام که ملک مسنیند  ملک اده گ رنده مامد   ا م ملر حه ای هیم مااک قتلد یا  س   م -11-5

ا نتاام  ا خصیص  س   م مربیط یا ملک  مؤسته ث قه  س   م  ایافند  یهط  م بی ه،  ل ه 

یمان با  اگذاام ملک مسنیند به  م باید لد هممسنیند  ملک اده، مخنیمه گر  . همچن ن مااک قت

نستت به  نظ م هند اهمد صلح   ا م  ا آ د نستت به ملک مسنیند مذکیا    س   م مربیطه به 
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ام ای آن اا به همراه هایر مدااک   مسنندام مربیط به میهسه نفع مسهسه ا نتاام، اقدام   نسخه

 ا نتاام ااایه نماید.  

مسهسه ا نتاام باید ی ملک متکونی به مالک قبلی، ت موافقت مؤسته ارتباری به اقالهدر صور –1تبصره 

ظرف م لت    ماه ای  اایخ  ایافت  اخیاهت مااک قتلد ملک مسنیند  ملک اده، م زان بدهد مااک 

اا به ام که ملک مسنیند  ملک اده  ث قه  س   م  ایافند  یهط  م بی ه، گ رندهیا  س   مقتلد 

صیام مننیب به نشاند منداج  ا  اخیاهت  اگذاام، ای طریق پست هفاااد به مااک قتلد ا  م 

 نماید.

(، اقراا)ا  م( اهمد مااک قتلد   پاهخ اهنع م هایمان 2-11 ا خصیص ارط مقرا  ا بند ) -2 تبصره

 ثتت اهنا    ام ک کشیا م ک  مل خیاهد بی .

ی آن به صیام  الاام، ا اام یا خدما د  ا حال اهنفا ه بی ه   ام ک مسنیند که بخشد ا -3تبصره 

 بااد. ااام یک پ ک ثتند  احد اهت، مشمیل این ما ه مد

هند  اگذاام صرفاً به نام مااک قتلد یا  ا صیام فیم  م به نام  ااث یا قائم مقام قانیند  -4 تبصره

 گر  .مااک قتلد  نظ م مد

ر تط با  نظ م هند  اگذاام ام ک میضیع این ما ه ا م ای ماا ام،  یااض، هام م مامد هزینه -5تبصره 

 بااد.هام مربیط به   ده مااک قتلد مدااثتت   هایر هزینهاانحریر، حقحق

اانفا م م زان ملااتام خی    ق مت ملک مسنیند، ملک هرگاه مسهسه ا نتاام با پر اخت مابه -6تبصره 

، مااک قتلد میظف اهت اایش ا ی آن ه م ای ملک مسنیند که معا ل ایااد مذکیا اا  ملک کر ه بااد

 آن اا  ا یمان  ملک ملک مسنیند  ایافت نمی ه، به مسهسه ا نتاام پر اخت نماید.

مسهسه ا نتاام میظف اهت، مشخصام ام ک مسنیند اقااه اده میضیع این ما ه ای جمله  –7تبصره 

ن،  اایخ  ملک    اایخ  اگذاام ام ک مذکیا   متلغ بدهد ملک پ ک ثتند   هایر مشخصام خاص آ

ام که ملک مسنیند  ملک اده  ث قه  س   م  ایافند  یهط  م بی ه، اا  ا گ رندهقتلد یا  س   م

 هام مااد مسهسه ا نتاام  ا هال  اگذاام به مااک قتلد افشاء نماید. هام پ یهت صیامیا  اات

ها قتل ای اب غ این ضیابط   ل ارایط منداج  ا این ما ه که ملک مسنیند آنااخاص مشمی -8 تبصره

نظر صرف  ا ایام ملااتام مسهسه ا نتاام نااد ای ا لاسایالا   س   م    ع دام،  ملک اده اهت،

ای  اایخ  ملک ملک  یهط مسهسه ا نتاام، حداکثر اش ماه پس ای اب غ آن م لت  ااند که  اخیاهت 

 برام اقااه به مسهسه ا نتاام  سل م نمایند.  خی  اا
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ا نتاام منلف اهت مفا  این ما ه اا به طریق مقنضد، به ماانان قتلد ام ک مسنیند  مؤسسه -9تبصره 

 اده  یهط مسهسه ا نتاام اط ع  هد. ملک

صره  ااچیب ام ک مسککنیند  ملک اککده پس ای اب غ این ضککیابط به مااک قتلد    ا چ اهککنر ا  -10تب

سه  اکرایط مقرا  ا آن، صکرفاً  ا یک هکال پس ای  اایخ  ملک ) اایخ  نظ م هکند اننقال به نام مسهک

 بااد. ا نتاام( آن ام ک مالای مد

صره  ( اا معا ل نرخ ااککد  1-11 یاند  ا ابندام هر هککال، اقم منداج  ا بند )بانک مرکزم مد -11تب

صرفد )نرخ  یام  صییب  ا ه أم ااخص ب ام کاال   خدمام م هط بانک مرکزم( پس ای   ا  مد  ی

 1  امل  عدیل نماید.

ست آگهي مزايده را در پايگاه اطالت -12ماده  ته ارتباري مکلف ا س ته ارتباريمؤ س ساني مؤ حداقل  ،ر

درج و منتشررر نمايد. رالوه بر  «هاسررامانه واگذاري اموال مازاد بانک»هاي کثيراالنتشررار و يکي از روزنامه

ساير روشموارد مذکور، اطالت سيماي جمهوري  نظيرهاي فراگير رساني رمومي از طريق  صدا و  تبليغ در 

 نيز مجاز است. اسالمي ايران

واگذاري اموال مازاد  برايدر سال نتبت به برگزاري مزايده  بارسه حداقل مؤسته ارتباري بايد  –13ماده 

 اقدام نمايد.

 ماه است.ک يهمان مال مازاد، حداقل  قبليي فاصله زماني بين برگزاري هر مزايده با مزايده -تبصره 

ته ارتباري -14ماده  س صورت ردممي مؤ ده با کاهش حداکثر  ،مزايده اول درواگذاري  امکان تواند در 

ي که مال در صورت اقدام نمايد.برگزاري مزايده اموال مذکور  نتبت به دًامجد ،اوليه يدرصد در قيمت پايه

سدفروش به  ته ارتباري ،نر س تت را تا مازاد  مالتواند مي مؤ صد بي  اوليه به يقيمت پايه کمتر ازدر

 . فروش گذارد

 17ماده « پ»نامه اجرايي بند آيين» 9و  2 موادمفاد در اجراي مؤسررترره ارتباري مکلف اسررت  -15ماده 

به بانک مرکزي را خود مازاد فهرست اموال  ،«پذير و ارتقاي نظام مالي کشوررقابتقانون رفع موانع توليد 

به  سه ماهه يدر مقاطع زمان را مزبورگزارش واگذاري اموال  نيز پس از واگذاري اموال مازادارالم نموده و 

 کند.بانک مرکزي ارايه 

 براي واگذاري اموال مازاد مجاز است.« هاسامانه واگذاري اموال مازاد بانک»استفاده از  -16ماده 

ستاقدامات  -17ماده  ستورالعمل نبايد منجر به تعطيلي ارتباري همؤ واحدهاي توليدي  در چارچوب اين د

 . شود

                                                           
  پول و اعتبار یشورا 11/11/1401مورخ جلسه  نیو پنجاه و سوم صدیو س کهزاراساس مصوبه یالحاق شده بر  1
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 ضمانت اجرا – سومفصل 

ته -18ماده  س ستورالعمل  اين مفاد از تخلف صورت در ارتباري مؤ در  و ردم واگذاري اموال مازاد خودد

پذير و ارتقاي نظام قانون رفع موانع توليد رقابت» 17رالوه بر ضمانت اجراهاي موضوت ماده  ،مهلت مقرر

شور شمول ،«مالي ک ضوت ماده انتظامي هايمجازات م ساير قوانين و  بانکي و پولي قانون ٤٤ مو شور و  ک

 .گرددمي مقررات مربوط

 

ستورالعمل » سات اعتبارينحوهد س شتمل بر « ي واگذاري اموال مازاد مؤ صره  (5)ماده و ( 18)م يکهزار و در تب

شرروراي پول و ارتبار به تصرروي  رسرريد. اين  27/03/1399 مين جلترره مورخدويتررت و نود و پنج

 االجرا است.ي بانکي کشور، الزماز تاريخ ابالغ آن به شبکهپس ، دستورالعمل


