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*

 -3افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی بیه هیر ییک از بانیکهیا و بانیک

به دولت اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایییهیای

مرکزی در پایان سال  1395نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
 -۴بخشودگی سود تسهیال مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیال اسیت و کلییه

خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،پس از کسر منابع الزم برای اجیرای میاده ()۴۶
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصیوب  139۴/2/1و کسیر میازاد

جریمههای متعلق به این تسهیال در زمان تسویه بخشوده میشود.
 -5گزارش اجرای هر مرحلیه از تسیویه مطالبیا و افیزایش سیرمایه بایید در مقیا ع

تسعیر ناشی از منابع ارزی بالوصول و یا بلوکهشده و یا مصادرهشده بانیک مرکیزی جمهیوری
اسالمی ایران و پیشبینی منابع الزم برای تأمین هزینههای یکسانسازی نرخ ارز (در صیور

سهماهه به دیوان محاسبا کشور ،کمیسیونهیای برنامیه و بودجیه و محاسیبا و اقتصیادی

اجراء) ،مطالبا بانک مرکزی جمهوری اسالمی اییران از بانیک هیا را بیرای تسیویه مطالبیا

مجلس شورای اسالمی ارائه ش ود .نظار بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبا

قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی

کشور میباشد.
 -۶وزار امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده ( )103قیانون محاسیبا

سود تسهیال تا یک میلیارد ( )1.000.000.000ریال ،حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هیزار
میلیارد ( )۴50.000.000.000.000ریال به شرح جدول شماره ( )1با رعایت بندهای زیر تسویه

عمومی کشور مصوب  13۶۶/۶/1منابع استفاده شده از محل حساب میازاد حاصیل از ارزییابی

نماید:

خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی اییران را در صورتحسیاب عملکیرد
بودجه درج کند.

 -1افزایش پایه پولی از این محل به هر صور ممنوع است.

 -7نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آییننامهای است که به پیشینهاد مشیترو وزار

 -2تسویه مطالبا بانکها از دولت ،تنها پس از احراز قیانونیبیودن مطالبیا و تأییید

امور اقتصادی و دارایی ،سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی اییران

سازمان حسابرسی قابل انجام است.

به تصویب هیأ وزیران میرسد.
* بر اساس قانون اصالح قانون بودجه سال  1395کل کشور مصوب  ،1395/۶/3این تبصره و اجزاء آن به ماده واحده
قانون بودجه سال مذکور ،الحاق شده است.

( -1قسمت دوم)
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( )100.000.000.000.000ریال اقدام نمایند.

تفریغ تبصره ()35

ج) مطییابق جییدول شییماره ( )1پیوسییت تبصییره ،حییداقل یکصیید هییزار میلیییارد

قبل از ارائه عملکرد این تبصره ،بیان توضیحا مندرج در بندهای (الف) لغایت (ج) زییر

( )100.000.000.000.000ریال بابت افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن اختصیا

ضروری میباشد:

یافتیه،

الف) مطابق مفاد حکم این تبصره ،به دولت اجازه داده شده است کیه از محیل حسیاب

لیکن در آیین نامه اجرایی تبصره مبلغی بابت افزایش سیرمایه بانیک مزبیور تعییین نگردییده و

مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکیزی جمهیوری اسیالمی اییران تیا

هیأ وزیران بر اساس اصالحیه مورخ  139۶/1/28آییننامه مذکور ،مبل پنجاه هیزار میلییارد

سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ( )۴50.000.000.000.000ریال ،مطالبا بانیک مرکیزی

( )50.000.000.000.000ریال بابت افزایش سرمایه بانک مسکن تعیین نمیوده کیه بیا مییزان

جمهوری اسالمی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبیا قیانونی ایین بانیکهیا از دولیت و

حداقل تعیینشده در جدول مذکور مغایر بوده و در تاریخ  139۶/2/17مورد ایراد هیأ بررسیی

افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشیودگی سیود تسیهیال  ،بیه شیرح

و تطبیق مصوبا مجلیس شیورای اسیالمی قیرار گرفتیه و بیر اسیاس تصیویبنامیه شیماره

جدول شماره ( )1پیوست تبصره تسویه نماید ،لیکن در جدول مذکور بابت بخشودگی تسهیال

5۴29۴ /25۶1۴هی مورخ  139۶/3/۶هیأ وزیران ،افزایش سرمایه بانیک مسیکن بیه مبلی

سهمیهای پیشبینی نگردیده و همچنین سقف تسویه مطالبا بانک صدرالذکر از محل تسویه

یکصد هزار میلیارد ( )100.000.000.000.000ریال اصالح شده است.
دولت در اجرای مفاد این تبصره ،از محل حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی خیالص

مطالبا بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکها مبلی چهارصید و پنجیاه هیزار و

داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نسبت بیه تسیویه مطالبیا قیانونی

سیصد میلیارد ( )۴50.300.000.000.000ریال تعیین شده است.
ب) مطابق جدول شماره ( )1پیوست تبصره ،بابت بخشیودگی سیود تسیهیال مبلغیی
پیش بینی نشده ،لیکن در آییننامه اجرایی تبصره با کاهش مبل تسویه مطالبیا بانیکهیای

بانکها از دولت ،افزایش سرمایه دولیت در بانیکهیای دولتیی و همچنیین بخشیودگی سیود
تسهیال  ،پس از کسر موارد مذکور در تبصره به شرح جدول شماره ( )1اقدام نموده است:

عامل از دولت ،به بانکها اجازه داده شده که نسبت بیه بخشیودگی سیود تسیهیال تیا ییک
میلییییارد ( ) 1.000.000.000رییییال و حیییداکثر تیییا سیییقف یکصییید هیییزار میلییییارد
( -2قسمت دوم)
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جدول شماره ()1
مانده حساب مازاد حاصل
از ارزیابی خالص داراییهای
خارجی بانک مرکزی در ابتدای
سال  1395طبق دفاتر
*

()1
7۴1.0۶9.500

(مبال به میلیون ریال)
موارد قابل کسر

مانده حساب ذخیره تسعیر
دارایی و بدهیهای ارزی
بانک مرکزی در پایان
سال  1395طبق دفاتر
**

جمع حساب مازاد حاصل از ارزیابی
خالص داراییهای خارجی و حساب
ذخیره تسعیر دارایی و بدهیها ارزی ()1+2
**

منابع الزم برای اجرای ماده ()46
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالی کشور

مازاد تسعیر ناشی از منابع
ارزی خارج از دسترس

()2
۴3۶.097.000

()3
1.177.1۶۶.500

()۴
25۶.800.000

()5
3۶5.500.000

پیشبینی منابع الزم برای تأمین
هزینههای یکسانسازی نرخ ارز
***

()۶
0

جمع کسور

()۴+5+۶

مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص
داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران و حساب ذخیره تسعیر داراییها
و بدهیهای ارزی پس از لحاظ کسور

()7

()3-7
()8

622.300.000

554.866.500

* بر اساس ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مصوب  ،1392/7/21تفاو ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران کیه از تغیییر نیرخ برابیری ارز ،یال و جیواهرا ایجیاد
میشود ،صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحققیافته تلقی نمیشود و مشمول مالیا نیست و مابهالتفاو آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوختهها در ترازنامه منعکس و گیزارش
میشود.
** عالوه بر مبل مندرج در سرفصل مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،قبل از تصویب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بیرای تسیعیر دارایییهیا و بیدهیهیای ارزی از
سرفصل جداگانهای با عنوان «ذخیره تسعیر دارایی و بدهیهای ارزی» بانک یادشده استفاده مینمود ،لیکن پس از تصویب قانون مذکور بانک یادشده عالوه بر ایجاد سرفصل مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی ،همچنان از سرفصل قبلی نیز اسیتفاده میینمایید ،بیدین نحیو کیه
سرفصل مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی صرفاً نشاندهنده تفاو بین نرخ ارز مبادلهای در پایان سال  1392و نرخ ارز مرجع در پایان سال  1391بوده است و مابهالتفاو نرخ ارز مبادلهای در پایان سال  1392با نرخهای ارز رسمی در سالهای پیس از سیال  1392را همچنیان
در سرفصل تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی گزارش مینماید .با توجه به استاندارد حسابداری شماره ( )1۶با عنوان تسعیر ارز ،ماهیت این دو سرفصل یکسان است ،لذا میبایست مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال  ،1395به حسیاب میازاد حاصیل از ارزییابی
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اضافه گردد که در جدول فوق منظور شده است.
*** بق اعالم بانک مرکزی مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،مبل هشتاد و چهار هزار میلیارد ( )8۴.000.000.000.000ریال منابع الزم جهت تأمین هزینههای یکسانسازی نرخ ارز پیشبینی گردیده ،لیکن وفق مفاد تبصره ،منابع الزم برای اجرای یکسانسازی نیرخ ارز در صیور اجیرای
آن ،قابل اعمال خواهد بود و در سال  1395یکسانسازی نرخ ارز انجام نشده ،مبل موصوف در کسور مندرج در جدول فوق لحاظ نگردیده است.

میزان تسویه مطالبا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از محل منابع موضوع این
تبصره پس از اجرای مفاد آن به شرح جدول شماره ( )2میباشد:
جدول شماره ()2
مازاد حاصل از ارزیابی خالص
داراییهای خارجی بانک مرکزی

تسویه

جمهوری اسالمی ایران و حساب

مطالبات قانونی

افزایش

بخشودگی سود

سرمایه

تسهیالت موضوع جمع ستونهای
( )3( ،)2و ()4

دولت در

این تبصره

بانکها

توسط بانکها

()1

()2

()3

()4

55۴.8۶۶.500

131.200.000

38.000.000

7.81۴.۶09

ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای بانکها از دولت
ارزی پس از لحاظ کسور

(* )5

با عنایت به اینکه آیین نامه اجرایی تبصره در تاریخ  1395/11/3ابالغ گردیده و فرصت
زمانی اندکی جهت اجرای مفاد این تبصره در سال مزبور وجود داشیته ،صیرفاً مبلی یکصید و

(مبال به میلیون ریال)

شصت و نه هزار و دویست میلیارد ( )1۶9.200.000.000.000ریال از مطالبا بانیک مرکیزی

درصد ستون

جمهوری اسالمی ایران از محل حسابهای فوق الذکر با اجرای مفاد تبصره ،تسویه شده است.

تسویه مطالبات
بانک مرکزی
از بانکها
(* )6

169.200.000 177.014.609

( )6به ()1

شایان ذکر است ،مفاد این تبصره در بند (و) تبصره ( )1۶ماده واحده قانون بودجیه سیال 139۶

()7

30/5

* مطابق مفاد بند ( )5تبصره ،مسئولیت نظار بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دییوان محاسیبا کشیور مییباشید ،از
آنجاییکه در انجام بخشودگی سود تسهیال  ،برخی از مفاد تبصره و دستورالعمل ماده ( )2آییننامه اجرایی تبصره ،رعاییت
نگردیده (که در انتهای گزارش شرح آن درج شده است) ،مبل بخشودگی مندرج در جدول شماره ( )2مورد تأیید این دییوان
قرار نگرفته ،لذا تا تاریخ تهیه این گزارش مبل مذکور در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از محل حسیابهیای
فوقالذکر کسر و ثبت نشده است.

کل کشور جهت ادامه فعالیت ،تنفیذ شده است.
میزان تسویه مطالبا قانونی بانکهای عامل از دولت در پایان سیال  1395بیه شیرح
جدول شماره ( )3میباشد:

( -3قسمت دوم)
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جدول شماره ()3
مبلغ مطالبات حداکثر مبلغ قابل تسویه طبق حداکثر مبلغ قابل تسویه طبق آییننامه
مبلغ تسویهشده
نام بانک عامل
اجرایی و اصالحیههای آن
جدول ( )1پیوست تبصره
از دولت
53،۶00،000
53،۶00،000
80،200،000
7۴،80۶،000
کشاورزی
5،200،000
5،200،000
5،200،000
۶،752،000
رفاه کارگران
20،000،000
20،000،000
25،000،000
59،238،000
صادرا ایران
7،000،000
7،000،000
31،500،000
11،81۴،000
سپه
۴00،000
۴00،000
۶00،000
57۴،000
صنعت و معدن
800،000
800،000
93،800،000
138،17۶،000
ملی ایران
17،200،000
17،200،000
17،200،000
39،078،000
ملت
27،000،000
27،000،000
35،900،000
10۴،53۶،000
تجار
0
0
1،۴00،000
0
توسعه صادرا ایران
0
0
0
12،000
توسعه تعاون
0
0
0
112،3۴2،000
مسکن
131،200،000
131،200،000
290،800،000
547،328،000
جمع

مطابق مفاد تبصره ( )1ماده ( )3آیین نامه اجرایی این تبصره ،افزایش سرمایه دولیت در

(مبال به میلیون ریال)

مبل تسویهشده مطالبا قانونی بانکهای عامل از دولت در کلیه بانیکهیای موضیوع

بانکهای عامل به شرح جدول فوق صرفاً تا سقف بدهی بانکهای مزبور بیه بانیک مرکیزی
جمهوری اسالمی ایران تا تاریخ  ،1395/9/30محاسبه و اعمال شده است.
وزار امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تشکیل مجامع عمومی
فوقالعاده بانکهای موضوع جدول شماره ( )۴و تصویب افزایش سرمایه آنها مطیابق جیدول
فوقالذکر ،مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم نمودهاند .بانیک اخیرالیذکر
نیز به استناد مصوبا مذکور ،گواهی ثبت افزایش سرمایه بانکهای مندرج در جیدول فیوق را
به مرجع ثبت شرکتها اعالم نموده است.

تبصره ،کمتر از مبل مطالبا آنها از دولت بوده و سیقف مقیرر در جیدول شیماره ( )1پیوسیت
تبصره در تسویه مطالبا بانکهای مذکور رعایت شده است.

مغایر بین مبل ثبت شده در دفاتر بانک ملی ایران بابیت افیزایش سیرمایه دولیت در
بانک یادشده با مبل ثبتشده در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسالمی اییران در سیال ،139۶

میزان افزایش سرمایه دولت در بانکهای عامل در پایان سال  1395بیه شیرح جیدول

ناشی از اختالف موجود بین بانکهای مذکور در خصو

شماره ( )۴میباشد:

نحوه تسویه خط اعتباری میباشد.

الزم به ذکر است ،پس از تصویب افزایش سرمایه بانک توسعه صیادرا اییران توسیط

جدول شماره ()۴

(مبال به میلیون ریال)

نام بانک عامل

حداقل افزایش
سرمایه دولت
مطابق جدول
( )1پیوست تبصره

افزایش سرمایه دولت
در بانکهای عامل
طبق آییننامه اجرایی
و اصالحیههای آن

میزان افزایش سرمایه دولت
در بانکهای عامل طبق
صورتهای مالی بانک مرکزی
منتهی به پایان اسفندماه 1395

میزان افزایش سرمایه
دولت طبق صورتهای
مالی بانکهای عامل منتهی
به پایان اسفندماه 1395

میزان افزایش سرمایه
دولت در بانکهای
عامل طبق دفاتر بانک
مرکزی در سال 1396

کشاورزی
سپه
صنعت و معدن
ملی ایران
توسعه صادرا ایران
توسعه تعاون
مسکن
جمع

1۶.۴00.000
13.500.000
19.800.000
0
8.800.000
1.000.000
100.000.000
159.500.000

38،000،000
35،500،000
20،000،000
88،000،000
10،000،000
1،000،000
100،000،000
292،500،000

38،000،000
0
0
0
0
0
0
38،000،000

38،000،000
35،500،000
20،000،000
88،000،000
0
1،000،000
50،000،000
232،500،000

0
35،500،000
20،000،000
۴۴.178.15۴
۶.800.000
1.000.000
50،000،000
157.478.154

مجمع عمومی فوقالعاده و ارسال گواهی ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها به مبلی
ده هزار میلیارد ( )10.000.000.000.000ریال ،در بررسی مجدد توسط بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،مشخص گردید که میزان بدهی بانک توسعه صادرا اییران بیه بانیک مزبیور
صرفاً شش هزار و هشتصد میلیارد ( )۶.800.000.000.000ریال بوده و امکان افزایش سیرمایه

( -۴قسمت دوم)

تبصره ()35
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به مبل یادشده مقدور نمیباشد ،لذا مبل اخیرالذکر در دفاتر بانک مرکیزی جمهیوری اسیالمی

الزم به ذکر است ،مطابق مفاد بند ( ) ماده ( )1آییننامه اجرایی این تبصره ،مطالبیا

ایرا ن ثبت و موضوع جهت اصالح مصوبه در مجمع عمومی بانک موردنظر اعالم گردیده لیکن

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از بانکهیای عامیل شیامل اضیافه برداشیت ،اعتبیارا

تا زمان تحریر این گزارش ،مصوبه مذکور اصالح نشده و افزایش سرمایه در دفاتر بانک توسعه

اعطایی ،سود و وجه التزام سپردهگذاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی اییران نیزد بانیکهیا

صادرا ایران ثبت نگردیده است.

میباشد.

مطابق تبصره ( )2ماده ( )3آییننامه اجرایی این تبصیره ،افیزایش سیرمایه بانیکهیای

بر اساس بررسیها ،مبل تسویهشده مطالبا بانک مرکیزی جمهیوری اسیالمی اییران

عامل با اخذ گواهی اعمال حساب از بانک مرکزی جمهوری اسالمی اییران و تصیویب مجمیع

از بانکهای عامل کمتر از مبل مطالبا بانک یادشده از آنهیا بیوده و سیقف مقیرر در جیدول

عمومی فوقالعاده بانکهای عامل با تأیید وزار امور اقتصادی و دارایی صور پذیرفتیه و ییا

شماره ( )1پیوست تبصره در تسویه مطالبا مذکور رعایت گردیده است.
بر اساس مفاد ماده ( )2آییننامه اجرایی تبصره ،به بانکهای عامل اجازه داده شیده در

در حال انجام میباشد.
میزان تسویه مطالبا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از بانکهای عامل از محل
حسابهای مذکور در سال  ،1395به شرح جدول شماره ( )5میباشد:
جدول شماره ()5
نام بانک عامل
کشاورزی
رفاه کارگران
صادرا ایران
سپه
صنعت و معدن
ملی ایران
ملت
تجار
توسعه صادرا ایران
توسعه تعاون
مسکن
جمع

بخشودگی سود تسهیال تا یک میلیارد ( )1.000.000.000ریال و حیداکثر تیا سیقف یکصید
(مبال به میلیون ریال)

مبلغ مطالبات
98،2۴1،000
27،182،000
107،328،000
۴2،2۶۴،000
23،939،000
9۶.5۴۶.000
۶1،1۴2،000
72،۴98،000
9،775،000
2،000،000
۴۴۴،۶۶۶،000
985،581،000

حداکثر مبلغ قابل تسویه طبق جدول ( )1پیوست تبصره
9۶،۶00،000
5،200،000
25،000،000
۴5،000،000
20،۴00،000
93،800،000
17،200،000
35،900،000
10،200،000
1،000،000
100،000،000
450،300،000

چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی جمهوری اسالمی اییران تهییه میینمایید ،نسیبت بیه

مبلغ تسویهشده
91،۶00،000
5،200،000
20،000،000
7،000،000
۴00،000
800،000
17،200،000
27،000،000
0
0
0
169،200،000

هییزار میلییارد ( )100.000.000.000.000رییال اقییدام نمایید .در اییین راسییتا بانییک موصییوف
دستورالعمل ماده ( )2آییننامه اجرایی این تبصره را در تاریخ  1395/11/21به بانکهای عامل
ابالغ نموده است.
از آنجایی که میزان مطالبا تسهیال کمتر از یک میلییارد ( )1.000.000.000رییال
سیستم بانکی ،با مانده اصل بدهی بال بر دو میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هیزار میلییارد
( )2.۴78.000.000.000.000ریال و سود متعلقه به میزان بییش از چهارصید و سیی و هشیت

( -5قسمت دوم)
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هزار میلیارد ( )۴38.000.000.000.000ریال میباشد ،لیذا بانیک مرکیزی جمهیوری اسیالمی

تسهیال موضوع این تبصره ،مواردی به شرح زیر را رعایت ننمیودهانید؛ بیا عناییت بیه مفیاد

ایران جهت اجرای ماده ( )2آییننامه اجراییی تبصیره بیا عناییت بیه محیدودیت منیابع ،یی

بند ( ) 5تبصره مبنی بر نظار بر حسن اجرای این تبصره توسط دیوان محاسبا کشور ،اقیدام

دستورالعمل ماده مذکور نسبت به اولویتبندی مشمولین جهیت بخشیودگی سیود تسیهیال ،

بانکهای عامل در بخشودگی سود تسهیال مورد تأیید این دیوان قرار نگرفته ،لیذا تیا تیاریخ

اقدام نموده است.

تهیه این گزارش مبال مذکور در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ثبت نشده است.

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بق دستورالعمل فوقالذکر ،سهمیه بانیکهیای
عامل را جهت بخشودگی سود تسهیال  ،به شرح جدول شماره ( )۶ابالغ نموده است:
جدول شماره ()۶
نام بانک عامل 
کشاورزی 
صادرا ایران 
سپه 

سهیمه 
 5.000.000
 5.000.000
 2.500.000

عملکرد بانکهای عامل در خصیو

نام بانک عامل 
ملی ایران 
تجار 
جمع 

تبصره سود تسهیالتی که اصیل آن از ییک میلییارد ( )1.000.000.000رییال بیشیتر بیوده را

(مبال به میلیون ریال)
سهیمه 
 5.000.000
 5.000.000
22.500.000

بخشیودگی سیود تسیهیال  ،بیه شیرح جیدول

شماره ( )7میباشد:
جدول شماره ()7
تعداد مبلغ اصل تسهیالت
نام
بانک عامل  پرونده  مندرج در قرارداد 
 
 
تجار 
   
کشاورزی 
 
 
سپه 
 
صادرا ایران   
 
 
ملی ایران 
   
جمع 

مبلغ مانده اصل
تسهیالت تسویهشده 
 
 
 
 
 
 

مبلغ بخشودگی سود
(در تعهد دولت) 
 
 
 
 
 
 

 -بانکهای عامل در تعدادی از موارد به شرح جدول شماره ( ،)8در راستای اجیرای ایین

(مبال به میلیون ریال)
مبلغ وجه التزام
بخشودهشده 
 
 
 
 
 
 

همانگونه که قبالً نیز اشاره گردید ،بانکهای مندرج در جدول فوق در بخشودگی سود

بخشیدهاند که
جدول شماره ()8
نام
بانک عامل
تجار
کشاورزی
صادرا ایران
ملی ایران
جمع

مبين عدم رعايت مفاد اين تبصره و ماده ( )2آييننامه اجرايي آن ميباشد.

تعداد
پرونده
 
 


 

مبلغ اصل تسهیالت
مندرج در قرارداد
 
 
 
 
 

مبلغ اصل مانده
تسهیالت تسویهشده
 
 
 
 
 

مبلغ بخشودگی سود
(در تعهد دولت)
 
 
 
 
 

(مبال به میلیون ریال)
مبلغ وجه التزام
بخشودهشده
 
 

 
 

 بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بانکهای عامل مکلیفشدهاند که در سیقف سیهمیه ابال یی و بیه ترتییب اولوییتهیای اعالمیی عمیل نماینید .در
دستورالعمل مذکور تعداد بیست و دو ( )22اولویت تعیین گردیده و بانیکهیا مییبایسیت پیس
از اجرای اولویت اول (مانده مطالبا

ی اعم از جاری و یرجاری ی تسهیال اعطایی یارانیهای

مورد حمایت دولت برای حوادث یرمترقبه و مسکن روستایی) و اولویت دوم (مانیده مطالبیا

( -۶قسمت دوم)
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ی اعم از جاری و یرجاری ی امهالشده آسیبدییدگان ناشیی از حیوادث یرمترقبیه مشیمول

ابال ی ،سایر اولویتها را اجرا نمایند.

بنیدهییای (د) تبصییره ( )11مییاده واحییده قییوانین بودجییه سییالهییای  1393و  139۴و بنیید (و)
تبصره ( )13ماده واحده قانون بودجه سال  1395کل کشور) و در صیور بیاقیبیودن سیهمیه

عملکرد بخشودگی سود تسهیال بر اساس اولویتها به تفکیک بانکهای عامیل ،بیه
شرح جدول شماره ( )9میباشد:
(مبال به میلیون ریال)

جدول شماره ()9

عملکرد بخشودگی سود تسهیالت باقیمانده بار مالی ناشی از هزینههای مبلغ قابل قبول بخشودگی سود سایر
عملکرد بخشودگی سود
عملکرد بخشودگی
بار مالی ناشی از
اولویتها در صورت پرداخت کامل بار مالی
امهال موضوع اولویت دوم تا
این تبصره پس از کسر اولویت اول
عملکرد بخشودگی سود
عملکرد بخشودگی سود
تسهیالت موضوع این
هزینههای امهال موضوع سود تسهیالت در
ناشی از هزینههای امهال اولویت دوم تا
پایان سال 1395پس از کسر
و دوم پرداختشده تا پایان
تسهیالت در اولویت تسهیالت در اولویت اول و دوم
نام بانک عامل
تبصره در کلیه اولویتها
اولویت اول تا
اولویت دوم تا
پایان سال ** 1395
بخشودگی اولویت مذکور
سال 1395
تا پایان سال 1395
دوم تا پایان سال 1395
تا پایان سال 1395
پایان سال  * 1395پایان سال 1395
()7-8
()2-4
()6-5
( )9
( )8
( )7
( )6
( )5
( )3
( )2
()1
( )۴

تجار
کشاورزی
سپه
صادرا ایران
ملی ایران
جمع

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 




 

* رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ی نامه مورخ  1395/11/17به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ،هزینههای امهال موضوع بندهای (د) تبصره ( )11ماده واحده قوانین بودجه سالهای  1393و  139۴کل کشور و بند (و) تبصره ( )13میاده
واحده قانون بودجه سال  1395کل کشور موضوع اولویت دوم را جهت تامین بار مالی ناشی از این امهال به تفکیک بانکهای عامل به شرح مندرج در ستون ( )2جدول شماره ( )9اعالم نموده است.
** مانده مندرج در این ستون ،به استثناء بانک تجار برای سایر بانکها منفی میگردد ،لذا مانده مزبور صفر درج شده است.

بر اساس اعالم بانکهای عامل مندرج در جدول شماره ( ،)9در راستای اجرای مفاد این

دستورالعمل ماده ( )2آييننامه اجرايي تبصره ميباشد.

مطابق مفاد ماده ( )3دستورالعمل ماده ( )2آییننامه اجرایی این تبصره ،مشمولین صرفاً

تبصره ،سود تسهیال موضوع اولویت اول ،برای تمامی مشمولین مراجعهکننده به ور کامیل

میتوانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیال بهرهمند گردند ،لییکن مشیمولین

بخشیده شده است.
بانکهای تجار  ،کشاورزی ،سپه ،صادرا ایران و ملی ایران قبل از اتمیام مشیمولین
بخشودگی سود تسهیال اولویت دوم ،اقدام به بخشیودگی سیود تسیهیال مشیمولین سیایر
اولویتها از محل منابع موضوع این تبصره نمودهاند کیه

مبين عددم رعايدت مفداد مداده ()2

یکصد و نود و یک ( )191پرونده در بانکهای کشاورزی و سپه به شرح جدول شیماره ( )10از
بخشودگی سود و وجه التزام بیش از یک فقره تسهیال استفاده نمودهاند که
مفاد ماده ( )3دستورالعمل ماده ( )2آييننامه اجرايي تبصره ميباشد.

( -7قسمت دوم)

مبين عدم رعايت

تبصره ()35

گزارش تفريغ بودجه سال 1395
(مبال به میلیون ریال)

جدول شماره ()10
نام بانک عامل تعداد پرونده
کشاورزی
سپه
جمع

مبلغ اصل تسهیالت

مبلغ مانده

مبلغ سود

مبلغ وجه التزام

مندرج در قرارداد

تسهیالت تسویهشده

(در تعهد دولت)

بخشودهشده

 18۶
5

 58.598
2۴8

191

58.846

 ۴7.7۴7
158

47.905

 12.331
197

12.528

 1.۶08
۶9

1.677

الزم به ذکر است ،بق ماده ( )۴دستورالعمل ماده ( )2آییننامه اجرایی این تبصیره ،آن
بخش از مطالبا بانک عامل که قبل از تاریخ ابالغ این دستورالعمل از مشمولین دریافت شده،
مشمول مفاد این دستورالعمل نمیباشد.

مطابق مفاد بند ( )۴این تبصره ،بخشودگی سود تسهیال مذکور ،منوط به بازپرداخیت
اصل تسهیال بوده و همچنین بق ماده ( )2دستورالعمل ماده ( )2آییننامیه اجراییی ،بانیک
عامل مکلف است در صور بازپرداخت مانده اصل تسهیال توسط مشمولین به ور یکجیا و
نقدی تا پایان سال  ،1395نسبت به بخشودگی سود تسهیال در سقف سهمیه ابال ی بانیک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وجه التزام اقدام نماید ،لیکن برخی از بانکهیای دولتیی بیه
شرح جدول شماره ( )11سود تسهیالتی که مانده اصل آنها صفر بوده را مورد بخشودگی قیرار
دادهاند که

مبين عدم رعايت مفاد بند ( )4تبصره و ماده ( )2دستورالعمل مداده ( )2آيديننامده

اجرايي تبصره ميباشد.
جدول شماره ()11
نام
بانک عامل

(مبال به میلیون ریال)
تعداد پرونده

مبلغ اصل

مانده اصل

تسهیالت

تسهیالت

مبلغ اصل

مبلغ سود

مبلغ وجه التزام

تسویهشده

(در تعهد دولت)

بخشودهشده

پرداختی

پرداختی

کشاورزی

 

 

0

0

 

 

ملی ایران

 

 

0



 

 

 

 

0

0

 

 



 





 

 

تجار
جمع

( -8قسمت دوم)

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

بند ()1

تبصره ()35

تفریغ بند ()1
با توجه به اینکه تهاتر مطالبا بانکها از دولت ،افزایش سرمایه دولیت در بانیکهیای

افزایش پایه پولی از این محل به هر صور ممنوع است.

دولتی و بخشودگی سود تسهیال کمتر از یک میلیارد ریال در بانکهای موضوع این تبصیره
با مطالبا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از بانکهای دولتیی ،از محیل حسیاب میازاد
حاصل از تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سبب افزایش بدهی
بانکها به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نشده ،لیذا پاییه پیولی از محیل ایین تبصیره
افزایش نیافته و حکم این بند رعایت گردیده است.

( -9قسمت دوم)
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تفریغ بند ()2

بند ()2
تسویه مطالبا بانکها از دولت تنها پس از احراز قانونیبودن مطالبا و تأیید سازمان
حسابرسی قابل انجام است.

تسویه تمامی مطالبا مذکور پیس از احیراز قیانونیبیودن مطالبیا و تأییید سیازمان
حسابرسی انجام شده ،لذا حکم این بند رعایت گردیده است.

( -10قسمت دوم)

تبصره ()35

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

تفریغ بند ()3

بند ()3
افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در
پایان سال  1395نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

با توجه بیه اجرایییشیدن ایین تبصیره در پاییان سیال  ،1395مانیده بیدهی دولیت و
شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در پایان سال
 1395نسبت به ارقام پس از اجرای این تبصره افزایش نیافته ،لذا حکم این بند رعایت گردییده
است.

( -11قسمت دوم)
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تفریغ بند ()4

بند ()4
بخشودگی سود تسهیال مذکور منوط به بازپرداخت اصیل تسیهیال اسیت و کلییه
جریمههای متعلق به این تسهیال در زمان تسویه بخشوده میشود.

به استثناء موارد عدم رعایت که در جدول شماره ( )11گزارش تفری صیدر تبصیره درج
شده است ،در سایر موارد بانکهای عامل با دریافیت مانیده اصیل تسیهیال تسیویهنشیده از
مشمولین ،نسبت به بخشودگی سود و کلیه جریمههای متعلق به این تسهیال اقدام نمودهاند،
لذا حکم این بند رعایت گردیده است.

( -12قسمت دوم)
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تفریغ بند ()5

بند ()5
گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبا و افزایش سرمایه باید در مقا ع سهماهه به

بر اساس ماده ( )7آییننامه اجرایی تبصره ،ردیف ( )1جیدول شیماره ( )3تبصیره ()3۶

دیوان محاسبا کشور ،کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبا و اقتصادی مجلس شیورای

ماده واحده قانون بودجه سال  1395کل کشور و اصالحیههای آییننامیه میذکور ،وزار امیور

اسالمی ارائه ش ود .نظار بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبا کشور میباشد.

اقتصادی و دارایی موظف به ارائه گزارش موضوع این بند در مقا ع سهماهه به مراجع ذیربط
بوده است.
از آنجایی که ارائه گزارشا در مقا ع سهماهه ،منوط به دریافت ا العا مربیوط بیه
عملکرد تبصره ،از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده ،وزار امور اقتصیادی و داراییی
در اجرای ماده ( )7آیین نامه فیوقالیذکر در تیاریخهیای  1395/11/30و  1395/12/2۴ضیمن
ارسال یک نسخه از اصل صورتجلسیه مجیامع عمیومی فیوقالعیاده بانیکهیای ملیی ،سیپه،
کشاورزی ،صنعت و معدن ،توسعه صادرا ایران و مسکن به بانیک میذکور ،درخواسیت ارائیه
گزارش اقداما موضوع حکیم ایین بنید را نمیوده اسیت؛ وزارتخانیه یادشیده در تیاریخهیای
 139۶/۶/8و  139۶/۶/12نیز مجدداً دریافت عملکرد این بنید را از بانیک مرکیزی جمهیوری
اسالمی ایران پیگیری کرده است .الزم به ذکر اسیت ،سیازمان برنامیه و بودجیه کشیور یی
ابال یههای مورخ  1395/12/1۴در خصو

ارسال صورتجلسا تسویه بدهی مسیجل دولیت

به بانکها ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانکهای ذیربط را مکلف به ارائه گزارش

( -13قسمت دوم)
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عملکرد مربوط به وزار امور اقتصادی و دارایی نموده است .علیر م اقداما و پیگیریهیای
فوقالذکر ،گزارش موضوع این بند تا پایان سال  1395به مبادی ذیربط ارائه نشده است.
با عنایت به تأخیر در تهیه و ابیالغ آیییننامیه اجراییی تبصیره و اصیالحیههیای آن و
همچنین ارائه گزارش عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  139۶/۶/2۶بیه
وزارتخانه فوقالذکر ،گزارش موضوع این بند از قانون بودجیه در مقیا ع سیهماهیه بیه مراجیع
اخیرالذکر ارسال نگردیده که

مبين عدم رعايت مفاد حکم اين بند ميباشد.

دیوان محاسبا کشور جهت حسن اجرای این تبصره ،نظار خود را اعمال و گیزارش
نظارتی خود را در ارتباط با عملکرد این تبصیره در تیاریخ  139۶/2/۴بیه کمیسییون برنامیه و
بودجه و محاسبا مجلس شورای اسالمی ارسال نموده است .شایان ذکر است ،نتیای نظیار
بر عملکرد این تبصره در گزارش تفری صدر تبصره و بندهای ذیل آن ،ارائه شده است.

( -1۴قسمت دوم)
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تفریغ بند ()6

بند ()6

مطابق صورتحساب عملکرد بودجه (موضوع ماده ( )103قانون محاسبا عمومی کشور)

وزار امور اقتصادی و دارایی مکلیف اسیت در اجیرای میاده ( )103قیانون محاسیبا
عمومی کشور مصوب  13۶۶/۶/1منابع استفادهشده از محل حسیاب میازاد حاصیل از ارزییابی

ارائهشده از سوی وزار امور اقتصادی و دارایی ،منابع استفادهشده از محل حساب مازاد حاصل

خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی اییران را در صورتحسیاب عملکیرد

از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهیوری اسیالمی اییران در صورتحسیاب

بودجه درج کند.

مذکور درج شده است.

( -15قسمت دوم)

تبصره ()35

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

تفریغ بند ()7

بند ()7
نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترو وزار امور

هیأ وزییران در جلسیه میورخ  1395/10/29بنیا بیه پیشینهاد مشیترو وزار امیور

اقتصادی و دارایی ،سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسیالمی اییران بیه

اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی اییران و سیازمان برنامیه و بودجیه کشیور

تصویب هیأ وزیران میرسد.

آییننامه اجرایی تبصره ( )35ماده واحده قانون بودجه سال  1395کل کشور را تصویب نمیوده
که ی شماره 53۴88 /135579هی مورخ  1395/11/03ابالغ شده است.
شایان ذکر است ،مواد ( )3و ( )۴آییننامه فوقالذکر بنا به پیشنهاد مشترو وزار امیور
اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی اییران و سیازمان برنامیه و بودجیه کشیور،
توسط هیأ وزیران اصالح گردیده و ی شماره 53۴88 /1۶7133هیی میورخ 1395/12/28
ابالغ شده است.
همچنین پس از اعالم هیأ تطبیق مصوبا دولت بیا قیوانین در تیاریخ ،139۶/2/17
مبنی بر مغایر مبلی پییشبینییشیده در ردییف ( )7جیدول میاده ( )3تصیویبنامیه شیماره
53۴88 /1۶7133هی مورخ  1395/12/28با مبلی تعییینشیده در جیدول شیماره ( )1قیانون
اصالح قانون بودجه سال  1395کل کشور ،هیأ وزییران بنیا بیه پیشینهاد سیازمان برنامیه و
بودجه کشیور در جلسیه میورخ  139۶/2/31مبلی مزبیور را اصیالح نمیوده کیه یی شیماره
5۴292 /25۶1۴هی مورخ  139۶/3/۶ابالغ شده است.
در محدوده رسیدگیها ،اجرای این تبصره به استثناء موارد عدم رعایت کیه در گیزارش
( -1۶قسمت دوم)

تبصره ()35

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

تفری صدر تبصره درج شده است ،بر مبنای آییننامه اجرایی فوقالذکر و اصالحیههای آن بوده
است.

( -17قسمت دوم)

