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 08/10/1399 تاریخ تهیه گزارش 2دستور جلسه شماره  – قانون شناسه

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 23ماده اجرای کامل  موضوع عنوان

 معادن و کشاورزی بندرعباس دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی، صنایع، مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

بدین « وکارقانون بهبود مستمر محیط کسب»نتیجه ارزیابی اجرای  مجلس یبراساس گزارش مرکز پژوهشها

طور حکم به 10، صرفاً 1396ماده قانون مذکور، تا آبان ماه  29حکم مندرج در  53شرح است که از مجموع 

( در 23حکم تبصره ماده ) .حکم اجرا نشده است 25اجرا شده و  طور ناقصحکم به 18کامل اجرا شده، 

های اخذ ضمانتنامه از های یکنواخت برای نحوه اعطای تسهیالت و همچنین شیوهخصوص تهیه فرم

های خصوصی و تعاونی، متناسب با اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی و تصویب آن در شورای بخش

 .ناقص اجرا شده استطور رکزی جمهوری اسالمی ایران بهپول و اعتبار، توسط بانک م

های یکنواخت قراردادهای تسهیالتی عقود ها و موسسه های اعتباری مکلف شدند ضمن استفاده از فرمبانک

ای  بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه

گذار قرار گیرنده، ضامن و وثیقهارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است در اختیار تسهیالتاز آن را که د

  .دهند

همچنین بانک ها و موسسه های اعتباری موظفند قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیالت بانکی، 

سب کرده و مفاد قرارداد نمونه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کتمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثیقه

  .گذار قرار دهندبه همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه

عالوه بر این چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیالت به تفکیک در هر یک 

گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، از اقساط، چگونگی تسویه تسهیالت، میزان تخفیف تعلق 

میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر مالحظات محاسباتی بایستی در قالب جداول 

  .گذار قرار گیردگیرنده، ضامن و وثیقهپیوست قرارداد تسهیالت بانکی در اختیار تسهیالت

بهبود مستمر »قانون ( ۲۳ماده )اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل بانک مرکزی پیش از این و در راستای 

سازی فرم عقود تسهیالت موضوع لزوم یکنواخت ۱۳۹۰ماه بهمن ۱۶مورخ « محیط کسب و کار مصوب جلسه

های یکنواخت قراردادهای تسهیالتی عقود تسهیالت بانکی را پس از تصویب در شورای پول و بانکی، فرم

 .اعتبار به شبکه بانکی ابالغ کرده است

 داد بهضرورت ارائه نسخه ای از قرارداد اعطای تسهیالت دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرار

و  شماره  05/10/95مورخ  313238/96طی بخشنامه های شماره  گذارگیرنده، ضامن و وثیقهتسهیالت

مجددا  1909/99مورخ  298326/99در بخشنامه شماره و همچنین   13/09/96مورخ  290003/96

 تاکید به ابالغ . رعایت ماده فوق بوده است. 
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ات مسایل با موضوع محل اتاق بازرگانیدر  01/11/98و مورخ  28/08/98جلسه کارشناسی مورخ  همچنین 

در این خصوص با  مکاتباتی نیز است. برگزار گردیده) موضوع شفافیت قراردادهای بانکی ( و مشکالت بانکی 

 صورت گرفته است. 04/09/98مورخ  98ب ب//739شورای عالی بانک ها به شماره 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

بددانکی  قددانون فددوق و عدددم اطددالع فعددالین اقتصددادی و واحدددهای تولیدددی کدده از تسددهیالتعدددم اجددرای 

 باعث بروز مشکالت متعددی گردیده است: داستفاده میکنن

عدم وجود باندک اطالعدات جدامع درخصدوص وثدایق متقاضدیان تسدهیالت نیدز موجدب شدده اسدت کده -1

 ارزیابی دقیقی راجع به وثایق  صورت نگیرد.

 ط شعب یک بانک و به طور کلی بانک ها با یکدیگر در مورد اطالعات وثایق مشتریان عدم ارتبا-2

 عدم رعایت برخی از شعبات از قرادادهای یکنواخت و اقدام به عقد قراردادهای داخلی  -3

عدددم اجددرای قددانون باعددث تخلددف بانددک هددا در محاسددبه سددود و جددرائم میگددردد و باعددث اقدددامات  -4

کننددده و فعددال اقتصددادی ، و همچنددین ظددبط وثددایق و محددل تولیددد و در نهایددت اجرایددی علیدده تولیددد 

 تعطیلی واحد تولیدی میگردد.

عدددم اجددرای قددوانین و دسددتوراالعمل هددا حتددی بددر علیدده ضددامنین نیددز حکددم اجرایددی صددادر و دسددتور  -5

 پرداخت سود و جرائم از حساب ضامنین میگردد.

تدده میشددود در صددورتی کدده براسدداس دسددتورالعمل هددای گددرفتن وثیقدده هددای خددارج از طددرح نیددز گرف -6

 موجود محل واحد تولیدی برای ضمانت کافی می باشد.

 

جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

08/10/99 

شنبه مورخ  سی روز چهار شنا ست کار ش ضوع در ن شورای  03/10/99مو ضور دبیرخانه  در محل اتاق بازرگانی با ح

مقرر گردید  همراه نماینده بانک و یکی دونفر از فعالین اقتصادی برگزار گردید.گفتگوی دولت و بخش خصوصی به 

 مورد بررسی قرار گیرد. ی دولت و بخش خصوصیقانون فوق در جلسه اصلی شورای گفتگو

ها کند. بانکامروزه نظام بانکی، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می ؛جناب آقای صفا ریاست محترم اتاق بندرعباس 

ها را در کنند؛ سپس آنآوری میهای ریز و درشت افراد، خانوارها و مؤسسات را جمعطرف سرمایهاز یک 
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آورند؛ البته این دستان پرتوان فعاالن اقتصادی قرار داده، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می

ارتباط بانک با مشتریان، اعم از  هایدهد که روابط حقوقی، ابزارهای مورد استفاده و شیوهزمانی رخ می

 .های مشتریان باشدگذاران و متقاضیان تسهیالت، منطقی، روان، کارآمد و متناسب با اهداف و انگیزهسپرده

شرکت مینوچهر هرمز: شتکار، مدیرعامل  سات مالی بدنام ترین مجموعه های  جناب آقای ک س بانک ها و مو

با آنها سر و کار دارند البته این بدنامی ناشی از سازو کارهای سیستم  اقتصادی هستند که فعاالن اقتصاد ایران

های تجهیز مالی در کشور است که به رغم رشد فناوری های روز هنوز در ارایه خدمات نمی توانند متناسب با 

شتریان عمل کنند سعهدر حالی که بانک .نیاز م شورهای تو شدیافته از مهمهای بزرگ در ک صر ر و  ترین عنا

ها در کشورهایی که با شوند اما کارکرد نامناسب بانکایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد مردم محسوب می

 . های مردم تبدیل شودمعضل رکود مواجه هستند ممکن است به خطر جدی برای دارایی

سوران دبیر  سیون هماهنگی جناب آقای آب ستانبانک هاکمی برخی  عدم قوانین و مقررات شددفاف در: ی ا

حوزه ها و مسائل بانکی، باعث سردرگمی و ایجاد موانع درارائه خدمات بهتر به مشتریان در بانکها شده است 

که فعاالن حقوقی بانکها با همکاری سدازمانهای مرتبط باید در جهت حل مشدکالت حقوقی گامهای اسداسدی 

صمیم گیری واتعد .بردارند سازمانهای نظارتی موازی در ت ستانها باعث  د نهادها و  عملکرد بانکها به ویژه در ا

مطمئناً با اصالح  .خروج ابتکار عمل از دست آنها و در برخی مواقع توقف اقدامات و تصمیم گیری ها می شود

سازمانهای درگیر و اجرای دقیق آن ستگاهها و  شکالت می تواند از بروز  قوانین و مقررات و همفکری کلیه د م

 جلوگیری کند.

 پیشنهادات

قراردادهددای بددانکی الکترونیددک و بصددورت آنالیددن آنجددام شددود. تمددام ضددمایم نیددز  پیشنننهاد میگننردد -1

بصورت آنالین صورت گیرد کده توسدط یدک کدد رهگیدری تسدهیل گیرندده یدا واحدد تولیددی بتواندد بده 

 آن دسترسی داشته باشد.

ئدده مشدداوره مناسددب در مشدداوران قضددایی مسددتقر در اتدداق در ارا گیددری از کارشناسددان وبهددره  -2

 هنگام عقد قراردادها با بانک

دبیر شورای عالی بانک ها در استان نظارت کامل بر اجرا و استفاده از فرم های بانک مرکزی و  -3

 یکنواخت در اخذ قراردادها داشته باشد.

فعالین با هماهنگی دبیر شورای عالی بانک ها به شعب ابالغ گردد که به تمام واحدهای تولیدی و  -4

اقتصادی یک نسخه از تسهیالت گرفته شده به آن ها بدون انجام بروکراسی پیچیده تحویل داده 

 شود.
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فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 قانون بهبود فضای کسب و کار  23ماده -

و  13/09/96مورخ  290003/96و  شدددماره  05/10/95مورخ  313238/96بخشدددنامه های شدددماره -

 1909/99مورخ  298326/99بخشنامه شماره همچنین  در 

  در محل اتاق بازرگانی 01/11/98و مورخ  28/08/98جلسه کارشناسی مورخ -

  04/09/98مورخ  98ب ب//739ه شورای عالی بانک ها به شمار-

 

 

 

 


