
١ 
 

 

مهوري اسالمي ايرانمركزي جبانک   

 

  
  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي

  

  

  

  

نحوه محاسبه ذخيره مطالبات دستورالعمل 

  سسات اعتباريؤم
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  »تعاليبسمه«

  

  »سسات اعتباريؤدستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات م «

  

موظف است به منظور جبران زيان يا خسارت احتمالي ناشي از عدم ايفاي تعهدات  *اعتباريمؤسسه   

مشتريان در رابطه با تسهيالت اعطايي آنان نسبت به احتساب ذخيره عمومي و اختصاصي در چارچوب دستورالعمل 

  هاي مؤسسات اعتباري، به شرح زير اقدام نمايد.بندي داراييطبقه

  

  :عموميذخيره  -١ماده 

درصد کل  ٥/١متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به ميزان بايد الوصول مطالبات مشکوکذخيره عمومي 

هاي بندي داراييدستورالعمل طبقه )١ـ١( تسهيالت اعطايي مؤسسات اعتباري براساس تعاريف مندرج در بند

الوصول) در پايان هر سال مالي شکوکمعوق، م مؤسسات اعتباري (شامل معامالت قديم، جاري، سررسيد گذشته،

  هاي مربوط لحاظ گردد. هاي مالي محاسبه و در حسابيا در مقاطع تهيه صورت

  

  ذخيره اختصاصي: -٢ماده 

هاي مؤسسات بندي داراييدستورالعمل طبقه ٢-٤و  ٢-٣، ٢-٢ميزان ذخيره اختصاصي براساس بندهاي  -٢-١

  شود.اعتباري به شرح ذيل محاسبه مي

 درصد

 ١٠          مانده تسهيالت موضوع طبقه سررسيد گذشته -

 ٢٠            معوق مانده تسهيالت موضوع طبقه -

 ١٠٠تا ٥٠          الوصولمانده تسهيالت موضوع طبقه مشکوک  -

  

  

  

 

  دارد.هاي مؤسسات اعتباري عينًا در اين دستورالعمل نيز کاربرد بندي داراييتعريف اصطالحات مندرج در دستورالعمل طبقه -*
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التزام تأخير تأديه دين که به عنوان اصل تسهيالت به عالوه سود و وجه ،مشتمل بر مانده تسهيالت -١تبصره 

 باشد. التزام دريافتي منظور گرديده ميهاي سود دريافتي و وجهدرآمد شناسايي شده و به حساب

٪ مستلزم ارزيابي ويژه و ٥٠ان بيش از الوصول به ميزهاي طبقه مشکوکاحتساب ذخيره براي دارايي -٢تبصره 

  ارايه داليل قابل قبول طبق استانداردهاي حسابداري است.

سسه اعتباري موظف است به منظور احتساب ذخيره اختصاصي، ارزش وثايق هر مورد را با اعمال ضرايب ؤم -٢-٢

 ذيل از هر فقره از تسهيالت کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخيره ذيربط نمايد.

مدت، گذاري کوتاهانداز، سرمايهالحسنه پسدرصد مبلغ وثايق نقدي نظير سپرده قرض ١٠٠ -٢-٢-١

  گذاري بلندمدت و گواهي سپرده بانکي (اعم از ريالي و ارزي)؛سرمايه

  درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمين دولت يا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزي؛ ١٠٠ -٢-٢-٢

  درصد اوراق مشارکت با تضمين سيستم بانکي کشور؛ ٨٠ -٢-٢-٣

 درصد ارزش بازار امالک و مستغالت؛ ٧٠حداکثر  -٢-٢-٤

شده در بورس اوراق بهادار، اسناد معتبر بانکي نظير  درصد ارزش بازار سهام پذيرفته ٧٠حداکثر  -٢-٢-٥

 هاي بانکي و موارد مشابه؛نامهاعتبارات اسنادي معامله شده، ضمانت

  ؛آالت و تجهيزاتدرصد ارزش بازار ماشين ٥٠حداکثر  -٢-٢-٦

شهر  يآن در شورا بيمنوط به تصو هايصادره توسط شهردار يهانامهنيدرصد مبلغ تضم ٢٠حداكثر  -٢-٢-٧

 .١يشهردار يو درج در بودجه سال آت

سال يا بيشتر از سررسيد پرداخت اصل  ٥به منظور احتساب ذخيره اختصاصي براي کليه تسهيالتي که  -١تبصره 

-٣و سود آنها سپري شده باشد، بايد مانده کل تسهيالت بدون کسر نمودن ارزش وثايق مذکور در بندهاي

مستقيم يا سال بعد از آن (به طور  ٥گيرد. به نحوي که طي مبناي محاسبه قرار  ٢-٢-٦الي  ٢-٢

بدين هاي مربوط منظور شده باشد. ٪ مانده تسهيالت، ذخيره اختصاصي در حساب١٠٠يکنواخت) معادل

-٢-٦الـــي  ٢-٢-٣الذکر، ضرايب ياد شده در بنـدهاي براي محاسبه ذخيره تسهيالت فوق ترتيب که

  گردد.ربط بر اساس مانده کل تسهيالت محاسبه مياعمال نگرديده و ذخيره ذي ٢

فوق، توسط کارشناس واجد صالحيت منتخب  ٢-٢-٦و  ٢-٢-٤هاي ارزيابي وثايق مذکور در رديف -٢تبصره 

گردد. ارزيابي مذکور تا مدت هيأت مديره مؤسسه اعتباري، اعم از داخل يا خارج آن مؤسسه، انجام مي

هاي مالي مؤسسه تسال معتبر خواهد بود مشروط به اين که در پايان سال يا مقاطعي که تهيه صور ٣

                                                
  .شوراي محترم پول و اعتبار ١٥/٩/١٤٠١جلسه مورخ  مينو چهل و نه صدييکهزار و س مصوب ١
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هاي مربوط طبق اعالم بانک مرکزي جمهوري اسالمي اعتباري مورد نظر است بر اساس تغيير شاخص

  ايران، مورد تعديل قرار گيرد.

ها، مؤسسه سال يا بيشتر از سررسيد پرداخت اصل و سود آن ٥براي تسهيالتي كه پس از سپري شدن  -٣تبصره 

باشد، مانده كل اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثايق مأخوذه نمياعتباري بنا به داليل خارج از 

مبناي محاسبه قرار  ٢-٢-٦الي  ٢-٢-٣تسهيالت پس از كسر نمودن ارزش وثايق مذكور در بندهاي 

  ١گيرد.مي

 پرداخت نگردد، ياز محل بودجه شهردار يدر سال آت يصادره توسط شهردار يهانامهنيچنانچه تضم -٤تبصره 

ها منظور محاسبه و در حساب ٢-٢-٧بدون لحاظ بند  ينقد هيمطالبات مذكور تا زمان تسو رهيذخ

  .٢گردديم

پس از احتساب  ،العملطبق اين دستورمؤسسه اعتباري موظف است، مانده تسهيالت اعطايي را که بر  -٢-٣

گردد، ذخيره اختصاصي منظور ميبراي آنها  ،٢-٢-٦الي  ٢-٢-١ارزش وثايق با اعمال ضرايب مذکور در بندهاي 

گونه صورت مانده ايندر غير ايننمايد. از مانده کل تسهيالت، که مبناي احتساب ذخيره عمومي است کسر 

گردد. بدين ترتيب که بر اساس مفاد اين دستورالعمل براي هر پرونده تسهيالت از مانده کل تسهيالت کسر نمي

  يره عمومي يا ذخيره اختصاصي منظور گردد. تسهيالتي بايد ذخ
  

  مطالبات از دولت:ذخيره  -٣ماده 

سسات ؤهاي مبندي داراييدستورالعمل طبقه ٤جهت تسهيالت تحت تضمين دولت (طبق تعريف ارايه شده در ماده 

   شود.اعتباري) ذخيره اختصاصي در نظر گرفته نمي

ها از دولت كه مورد تأييد وزارت امور ها تا سقف مطالبات آنشهرداريدر مورد تسهيالت اعطايي به  –تبصره 

هاي مالي مؤسسه اعتباري باشد و پس از تأييد توسط بانك اقتصادي و دارايي در مقطع تهيه صورت

   .٣مركزي، ذخيره اختصاصي با ضريب صفر درصد محاسبه شود

  

شوراي  ١٦/١٢/١٣٩٠صد و سي و هشتمين جلسه مورخ هزار و يکيکتبصره در  ٤ ماده و ٣اين دستورالعمل در 

  پول و اعتبار به تصويب رسيد.

                                                
 .شوراي محترم پول و اعتبار ١/٧/١٣٩٩جلسه مورخ  صدمينييکهزار و س مصوب١
  .شوراي محترم پول و اعتبار ١٥/٩/١٤٠١جلسه مورخ  مينو چهل و نه صدييکهزار و س مصوب ٢
  .شوراي محترم پول و اعتبار ١٥/٩/١٤٠١جلسه مورخ  مينو چهل و نه صدييکهزار و س مصوب ٣


