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Article Info Abstract 

Original Article The conclusion of a secondary contract with a debtor customer is one of the solutions 

foreseen in the banking system to reduce the volume of non-performing exposures. 

However, the incorrect perception of the nature of these contracts and their confusion with 

the concept of forbearance in some laws and regulations have left adverse legal 

consequences. In recent years, several decisions have been issued in the judicial courts 

regarding their invalidity. Examining the substantive differences between the concepts of 

forbearance and secondary contract shows the incorrect interpretation of forbearance 

compared to the mentioned contracts and the need to amend related instructions. The 

solution of secondary contracts has been created to create benefits for credit institutions 

and for the customer to be able to pay his debt with a reasonable and logical increase in a 

more extended period, A subject that is entirely different from the philosophy of Islamic 

forbearance. Forbearance is an opportunity that is given to the debtor without any change 

in the legal relationship, and it does not bring any benefit to the creditor, and he may also 

suffer losses; Meanwhile, the renewal and conversion of contracts as two clear examples 

of the defined bank's forbearance the legal relationship of the parties are fundamentally 

changed. In addition, a designated bank's forbearance is not detrimental to the credit 

institution. Still, in all its assumptions, it increases the debtor's debt over an extended 

period. Eliminating the suspicion of the intention and realisation of abduction from 

secondary contracts, the absence of the need to prove the debt, and the failure to realise 

double damages and compound interest in these contracts are among the legal fruits of the 

separation of these two natures. 
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 بدهکار   ان ی با مشتر ی مؤسسات اعتبار   ی به قراردادها کاربست »امهال« نسبت   ی حقوق   ل ی نقد و تحل 
 * 2جواد خدادادی ،  1بهزاد پورسید 

 ران یو حقوق دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ا یمعارف اسالم  ۀدانشکد اری استاد 1
 رانیا تهران، ،دانشگاه تهران یاس یحقوق و علوم س  ۀدانشکد ،یحقوق خصوص  ی دکتر  یدانشجو 2

 چکیده  اطالعات مقاله 

در نظام    یرجاریکاهش حجم مطالبات غ  یاست که در راستا  ییبدهکار از راهکارها  یبا مشتر  هی انعقاد قرارداد ثانو پژوهشی مقالۀ  
و    نیاز قوان  یقراردادها و خلط آن با مفهوم امهال در برخ  نیا  تینادرست از ماه  یشده است؛ اما تلق  ینی بشیپ  یبانک

بر بطالن    یمبن  ییدر محاکم قضا  یمتعدد  یآرا  ریاخ  انیسال  رگذاشته و د  یرا برجا   ینامطلوب  یمقررات ثمرات حقوق 
امهال را    ریکاربردن تعببه  ینادرست  هیدو مفهوم امهال و قرارداد ثانو   یماهو  یهاتفاوت   یها صادر شده است. بررس آن
دستورالعمل  یقراردادها  یبرا اصالح  لزوم  و  به  یهامزبور  را  م  یخوبمرتبط  حقدهدینشان  در    کار راه  قت،ی. 

بتواند   یشود و هم  مشتر  جادیا  یمؤسسات اعتبار  یبرا  یآن، هم منافع  ۀلیوسشده است تا به   جادیا  هی ثانو  یقراردادها
افزا  یبده با  و منطق   یشی خود را  به   یبپردازد؛ موضوع  یتریدر مدت طوالن  یمعقول    ی امهال شرع  ۀبا فلسف  یکلکه 

طلبکار به   یرا برا  ی و سود  شودیاده مبه بدهکار د  یحقوق   ۀدر رابط  رییاست که بدون تغ  یمتفاوت است. امهال فرصت
دو    ۀمنزل قرارداد، به  لیو تبد  دیاست که در تجد  یدر حال  نیمتحمل شود. ا  ز یرا ن  ییهاانی ز  یبسا وهمراه ندارد و چه

بانک بارِز امهاِل مصطلح  امهاِل . به شودیدگرگون م  نیطرف   یحقوق   ۀ اساسًا رابط  ،یمصداق  بانک  عالوه،  به    یمصطلح 
. شودیمنجر م  افتهیشیبدهکار در مدت افزا  یبده   شیفروض آن به افزا  یبلکه در تمام  ستین  یاعتبار   ۀضرر مؤسس
عدم لزوم اثبات اعسار و عدم تحقق خسارت مضاعف   ه،ی ثانو  یاز قراردادها  یجاهل  یقصد و تحقق ربا  ۀزدودن شبه

 است.  تیدو ماه نیا کیتفک یق قراردادها از ثمرات حقو  نیو سود مرکب در ا

 :تاریخ دریافت 
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 مقدمه 

  ی المللنیبر اساس استانداردها و عرف ب  این نسبت   . است  ی بانک  نظام  ی اب ی مهم ارز  یهااز شاخص  التیتسه کل    به  یرجاریمطالبات غ  نسبت
مطابق    ران،یاما در ا  .(277  ، ص1400)سزاوار و همکاران،    پرخطر است  سکی ر  ۀ دهند نشان  درصد 5از    بیشتردرصد باشد و   5تا    2  ن یب  باید 

آمارهاانجام  هایپژوهش اساس  بر  سویمنتشرشده    یگرفته  مرکز  از  ب  نیا  ،یبانک  همواره  است  18تا    9  نینسبت  بوده  نوسان  در  درصد 
  ن یبر هم.  (14-18  ، ص1399  ،ی اسالم  یمجلس شورا   یها؛ مرکز پژوهش275  ، ص1400؛ سزاوار و همکاران،  132  ، ص1394  ،ی )محراب

(  1396-1400)  رانیا  ی اسالم  یجمهور  ی و فرهنگ  ی اجتماع  ،یاقتصاد  ۀششم توسع  ۀسالپنج  ۀقانون برنام  14  ۀ اساس است که در بند ث ماد
  ۀداد   گاهیپا  ۀو توسع  لیکند که با تکم  یزی ربرنامه  ینحوبه  ربط،یذ  یها دستگاه  ریو سا  هی قضائۀ  قو  یبا همکار  ،مکلف شده است  یبانک مرکز

سا  ی اعتبارسنج  ی مل اجرا   ریو  نظارت  یی اقدامات  تسه  ،ی و  تسه  یرجاری غ   التینسبت  کل  ر   ی)ارز  التیبه  ساالن ی الی و  درصد    کی  ه(  واحد 
 .ابد یکاهش 

بینی شده است که انعقاد قرارداد جدید با مشتریان بدهکار، در راستای کاهش حجم مطالبات در شبکۀ بانکی، راهکارهای متعددی پیش
یاد می  ثانویه  قرارداد  عنوان  با  آن  از  از مهم که  فراوانی که در روابط ترین و مؤثرترین راهکارها است.  شود،  آثار حقوقی  و  این راهکار  اهمیت 

و    ی پول   نیاز قوان  ی ککند مستلزم این است که ابعاد آن، با رعایت تمامی جوانب فقهی و حقوقی، در یایجاد می   1اشخاص و مؤسسات اعتباری 
 موضوع نشده است. نیبه ا یااشاره  چیحوزه ه نیمربوط به ا نیقوان ریبدون ربا و سا ی بانک اتیشود، اما در قانون عمل  نییکشور تع ی بانک

و در سال قابل طرح است  فقهی و حقوقی  ثانویه شبهات متعدد  قراردادهای  به دربارۀ  موارد متعددی محاکم قضایی رأی  اخیر در  های 
متن    ی و حت  یمقررات مصوب بانک مرکزاند. از نظر نگارندگان این مقاله، تلقی نادرست از این قراردادها، که بعضًا در  بطالن این قراردادها داده

افتد و کاربست تعبیر نمود یافته است، منشأ مشکالت پدیدآمده است. خلط مفهوم امهال با آنچه در قراردادهای ثانویه اتفاق می  نیاز قوان ی برخ 
ا درخصوص  آن»امهالی«  شبهات  این  طرح  است؛  فراوانی  شبهات  پدیدآمدن  منشأ  خود  قراردادها  نهایت  ین  در  که  بود  شده  فراگیر  به  قدر 

  مصلحت نظام  صیمجمع تشخ  از سوی  20/09/1398  خی کشور« در تار  ی بدهکاران شبکه بانک  ی بده  هیتسو   لیعنوان »تسه  با   ی قانون   بیتصو
  ان یخود را تا پا  ۀشد د یسررس   ی از بده  یبخش  ای  ی که تمام   ی رندگانیگ التیتسه  درخصوص   هیثانو  یعماًل قراردادها  ون،قان  ن ی. در اشد   منتهی 
نکرده  1397سال   تلقبی اند  پرداخت  مبنا  ی اعتبار  و  اول   ی مشتر  ی بده   ۀمحاسب  یشده  بند  است  هیقرارداد  مطابق  قانون،    نیا  ۀ واحد   ۀ ماد  2. 

امهال شده باشد، اگر   ای  د ی تجد   ن،ی گزیجا  التیتسه  یبا اعطا  د ی نامه، قرارداد جد مانند انعقاد توافق   ی نوبت از طرق   چند   ای  کی که    یی قراردادها
خواهد بود و اگر قرارداد    ی مشتر  یبده   ۀ ماند   ۀمالک محاسب  مزبور  خی قرارداد قبل از تار  ن ی منعقد شده باشد، آخر  1/1/1393  قبل از  ه یقرارداد اول 

 .استشده  ادی خی قرارداد بعد از تار نیمنعقد شده باشد، مالک محاسبه اول  1/1/1393بعد از   هیاول 
، ابتدا  بدهکار انی با مشتر یمؤسسات اعتبار ی قراردادها درخصوص »امهال«   ریکاربست تعب ی حقوق  لینقد و تحلدر این نوشتار، با هدف 

این دو ماهیت و    کیآثار تفکاین قراردادها پرداخته شده و در نهایت  مفهوم »امهال« با    ۀسیمقاثانویه تبیین شده، سپس به  مفهوم و انواع قرارداد  
 عنوان ثمرۀ بحث مطرح شده است. زدودن تعبیر »امهال« از این قراردادها به

 
که    یربانکیغ   یاعتبارۀ  ایاعم است از بانک    یاعتبار  ۀمؤسس،  پول و اعتبار  یشورا  1398/ 15/5مصوب    «ینحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتبار  یی»دستورالعمل اجرا  1مادۀ    2. مطابق بند  1
  ز ین  یربانکیغ   یمؤسسات اعتبار  یهاتیاز فعال  یابخش عمده  ،یقانون   ارات یاختبا  مطابق    ،ازآنجاکهاست.    یشده و تحت نظارت بانک مرکز   سیتأس  یمرکز  بانک با مجوز    ایموجب قانون  به

بانک  به تخص همچون  ن  از سوی   ییاعطا   الت یتحقق مطالبات درخصوص تسه  ابد،ییمنابع اختصاص م  صیها  ا  نیبر هم  ؛استصادق    زیمؤسسات مزبور  به جا  نیاساس، در   ی نوشتار، 
  ی قابل تسر  زین  یربانک ی غ   یمؤسسات اعتبار  درخصوصها،  بر بانکعالوه   رد،یگ یقرار م  یتا آنچه مورد بحث و بررس   است  استفاده شده  یمؤسسات اعتبار   ری»بانک« از تعب  ۀ استفاده از واژ

 باشد.
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 . مفهوم و انواع قرارداد ثانویه 1

ها غیرجاری شده باشد، در این قسمت ابتدا این نوع  درخصوص مشتریانی قابل تحقق است که مطالبات آنازآنجاکه انعقاد قرارداد ثانویه فقط  
 از مطالبات تعریف شده و سپس ماهیت قرارداد ثانویه و انواع آن بیان شده است.

 . مفهوم مطالبات غیرجاری 1-1

بانکی، مطالبات به چند دسته تقسیم می  ادبیات  های مؤسسات اعتباری«، که پیوست بندی دارایی »دستورالعمل طبقه  2شوند. مادۀ  در 
بانک مرکزی است، تسهیالت اعطایی را به چهار طبقۀ جاری، سررسید گذشته، معوق و    5/12/1385به تاریخ    2823نامۀ شمارۀ مب/  بخش

 1الوصول تقسیم کرده است. مشکوک 
ها از مشتریان ، مطالبات بانک10/6/1394اعتباری )ریالی و ارزی(« مصوب  نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات  »آیین  1در مادۀ  

این ماده، به    7-1است. مطابق بند    بندی ذکرشده در دستورالعمل مزبور، به دو دستۀ »جاری« و »غیرجاری« تقسیم شدهخود، بر اساس طبقه
شده در طبقات سررسید بندی، به مطالبات طبقه7-2مطابق بند  شود و  شده در طبقۀ جاری »مطالبات جاری« اطالق می بندیمطالبات طبقه

مشکوک  و  معوق  می گذشته،  اطالق  غیرجاری«  »مطالبات  در  الوصول  غیرجاری  مطالبات  درخصوص  تعریف  همین  »دستورالعمل  شود. 
اعتبار  یی اجرا  مؤسسات  مطالبات  امهال  اعتبار  یشورا   15/5/1398مصوب    « ینحوه  و  ب  پول  است.  شده  ارائهتکرار  تعریف  به  توجه  شده،  ا 

ها  آن  د یسررس   خی تار  مطالباتی هستند که از  معوق  مطالبات   ،گری د  انیبه ب  دهد.مطالبات معوق فقط بخشی از مطالبات غیرجاری را تشکیل می 
از    ششاز    شتریب کمتر  تا  باشد   هجدهماه  گذشته  ازاینماه  کلیۀ  .  برای  موارد  از  بسیاری  در  عرفًا  هرچند  تعبیر  رو،  از  بانکی  شبکۀ  مطالبات 

های علمی باید از تعبیر »مطالبات غیرجاری« شود، اما این تعبیر منطبق بر تعاریف قانونی نیست و در پژوهش»مطالبات معوق« استفاده می 
 استفاده شود.

ی« قابل تصور است، مطابق با  ازآنجاکه اساسًا انعقاد قراردادهای ثانویه مطابق ضوابط و مقررات بانکی درخصوص »مطالبات غیرجار
ها بیش از  تعاریف مزبور، باید گفت در این نوشتار فقط آن دسته از مطالباتی مدنظرند که از مدت سررسید اصل و سود یا بازپرداخت اقساط آن

 الوصول(. دو ماه گذشته باشد )اعم از مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک 

 . انعقاد قرارداد ثانویه 2-1

دلیل پدیدآمدن شرایط خاص اقتصادی یا سایر دالیل غیرارادی، علت عدم تمایل، بلکه بهری از مشتریان بدهکار شبکۀ بانکی، نه بهبسیا
بدهی  بازپرداخت  بازماندهاز  اعمال محدودیتهای خود  از طریق  اقتصادی  بنگاه  دارایی  وثایق  اند. در چنین شرایطی، جداکردن  و وصول  ها 

مطا تسویۀ  نهبرای  کرد.  لبات،  خواهد  مواجه  اختالل  با  را  کشور  تولیدی  نظام  نهایت  در  بلکه  شود،  منجر  بنگاه  تعطیلی  به  است  ممکن  تنها 
اجتنابازاین و  با وجود  رو، ضروری  که،  مشتریانی  چنین  فعالیت  استمرار  به  بتوان  آن  از  استفاده  با  تا  راهکاری طراحی شود  که  است  ناپذیر 

 . (107 ، ص1391 ان،ی )السان و نوروزاند کمک کرد  های خود را از دست دادهبازپرداخت بدهی تمایل، موقتًا توان 

 
( طبقه سررسید 2-2..ماه گذشته است.2گرفته و یا حداکثر از سررسید آن    پرداخت اصل و سود تسهیالت و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت   الف:( طبقۀ جاری:  2-1...: »2. مادۀ  1

اقساط  الف:گذشته:   تاریخ قطع پرداخت  یا  و  تاریخ سررسید اصل و سود تسهیالت  از   از  ت  2بیش  از  أماه گذشته است، ولي  بازپرداخت، هنوز  این  ن  ماه تجاوز  6خیر در  نموده است. در 
ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع    18ماه و کمتر از    6ف: اصل و سود تسهیالتی که بیش از  ( طبقه معوق: ال3-2…شودطبقه منتقل مي  صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیالت به این

ت شده  سررسید  مانده  صورت  این  در  است.  ننموده  اعتباری  مؤسسه  مطالبات  بازپرداخت  برای  اقدامی  هنوز  مشتری  و  است  شده  سپری  اقساط  منتقل  پرداخت  طبقه  این  به  سهیالت 
مشک2-4شود...می از  وک (  بیش  که  تسهیالتی  سود  و  اصل  تمامی  الف:  آن  18الوصول:  اقساط  پرداخت  قطع  تاریخ  از  یا  و  سررسید  از  به ماه  اقدام  هنوز  مشتری  و  است  شده  سپری  ها 

 بازپرداخت بدهی خود ننموده است«. 
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سرمایه طرح  در  مشارکت  ادامۀ  یا  مشتری  مجدد  مالی  حیات گذاری تأمین  ادامۀ  به  کمک  اعتباری، ضمن  مؤسسه  سوی  از  وی  با  شده 
می  فراهم  وی  برای  را  مشتری، شرایطی  ضمن  اقتصادی  تا  بهسازد  سود،  بدهی تحصیل  بتواند  مجدد  تدریج  مالی  تأمین  بپردازد.  را  خود  های 

کند و بدهی جدیدی  مشتری به این معناست که مؤسسۀ اعتباری، از محل اعطای تسهیالت جدید، مطالبات غیرجاری مشتری را تسویه می 
رابطه بر  ایجاد می مبتنی  برای مشتری  این  ای جدید  به  نیز  ادامۀ مشارکت  برآوردهای الزم،  شود.  انجام  از  اعتباری، پس  که مؤسسۀ  معناست 

وجود آمده  کند تا با تحصیل سود در ادامه، مطالباتی که سابقًا بهگذاری کرده تمدید می زمان مشارکت خود را در طرحی که سابقًا سرمایهمدت
یقینًا برای مشتری بدهکار مزایای بس این راهکار  بازپرداخت شود.  به دنبال خواهد داشت؛ چرا که جداکردن سرمایۀ  از سوی مشتری  یاری را 

 ، ی)عبادهای قبلی و دریافت تسهیالت جدید مشکالت بسیاری را به دنبال دارد و سخت و پرهزینه است  فعالیت اقتصادی برای تسویۀ بدهی 
دارد   (.1  ، ص1396 به همراه  را  مزایایی  نیز  اعتباری  برای مؤسسات  این موضوع  افزایش ذخیرۀ  در طرف مقابل،  به  زیرا مطالبات غیرجاری  ؛ 

می  منجر  می مطالبات  کاهش  را  اعتباری  مؤسسات  ساالنۀ  سود  و  بانکشود  شرایطی،  چنین  در  آمار  دهد.  طریق،  هر  به  که،  دارند  تمایل  ها 
صورت  در  را  مزبور  تمطالبات  یا  بدهکار  مشتری  مجدد  مالی  تأمین  از  استفاده  با  دهند.  کاهش  خود  مالی  اواًل  های  وی،  با  مشارکت  مدید 

از طبقۀ غیرجاری خارج می  از مشتری  بانک  آن    1شود،مطالبات  از  یا بخشش بخشی  به دریافت بدهی سابق  اعتباری مکلف  ثانیًا مؤسسات 
 (.15 ، ص1399 ،ی اسالمشورای   مجلس یهاپژوهش مرکزتوانند سود جدید نیز دریافت کنند )نیستند و می 

از    ،یزمان مشارکت با و  د یتمد   ایبدهکار    ی به مشتر  د ی جد   التیتسه  یاعطا  یبه معنا   ،هیگفته شد، انعقاد قرارداد ثانوبا توجه به آنچه  
از بروز هرگونه   ی ریجلوگ   یدر راستا  زیآمصورت مسالمتوصول مطالبات خود به  برای  توانند ی م  یاست که مؤسسات اعتبار  ی مؤثر  داتیتمه

 (.222 ، ص1399و همکاران،  شیرعالی ) رند یار گکبه ی مشتر یبرا  یادمشکل اقتص

 . صور قراردادهای ثانویه 3-1

یابد یا منحل و عقد جدیدی با همان ماهیت تشکیل  انعقاد قرارداد ثانویه از سه حالت خارج نیست؛ یا قرارداد اولیه بین طرفین ادامه می 
اول  می  قرارداد  از  متفاوت  ماهیتی  با  جدیدی  قرارداد  یا  و  می شود  نشده  منعقد  یا  شده  منحل  اول  قرارداد  است  ممکن  اخیر  حالت  )در  شود 

 پردازیم: ها می شود که در ادامه به تبیین آنباشد(. به هریک از این حاالت در اصطالح بانکی »تمدید«، »تجدید« و »تبدیل« قرارداد گفته می 

 . تمدید قرارداد 1-3-1

د، قراردادهای موقت منعقد کنند. عامل زمان در قراردادهایی که ماهیتی ذاتًا موقت دارند از چنان  توانند، بنا به ارادۀ خوطرفین قرارداد می 
  ی با انقضا  یی،قراردادها  نیدر چن(.  352، ص  1400شود )کاتوزیان،  اهمیتی برخوردار است که عدم ذکر و تعیین آن باعث بطالن قرارداد می 

ح پا  اتیمدت،  م  .رد یپذ ی م  ان یعقد  بسیاری  زمان  در  دارند  تمایل  و  هستند  خود  قراردادی  رابطۀ  استمرار  نیازمند  موقت  عقد  طرفین  وارد، 
تر شود. در این شرایط، طرفین یا باید قرارداد جدیدی ببندند یا اصطالحًا همان رابطۀ قراردادی سابق خود را تمدید  شدۀ اولیه طوالنی بینی پیش

رارداد سابق انجام گرفته است و رابطۀ حقوقی طرفین، با حفظ ذات و ارکان اساسی آن، برای مدت  به قکنند. بر این اساس، توافقی الحاقی نسبت
ماهه در  (. برای مثال، اگر در قرارداد مشارکت مؤسسۀ اعتباری با مشتری مدتی دوازده114  ، ص 1391  ان،ی السان و نوروزیابد )دیگری ادامه می 

 کنند که این مدت به بیست ماه تغییر یابد.طرفین توافق می قرارداد اولیه درنظر گرفته شده باشد، 
و   نیست  تمدید  قابل  با مشتریان  اعتباری  قراردادهای مؤسسات  از  بسیاری  که  است  مبرهن  گفته شد،  که  و شرایطی  تعریف  به  توجه  با 

 وشتار است.ها ممکن نخواهد بود که تفصیل آن خارج از موضوع اصلی این ناستفاده از این راهکار برای آن

 
  یی »دستورالعمل اجرا  35موجب مادۀ  شد، اما اکنون بهانویه باید سرفصل تسهیالت عوض می، با انعقاد قرارداد ثکل کشور  1391سال    ۀقانون بودج   29موجب مقررات سابق نظیر بند  به  .1

اعتبار به 20کم  ، مؤسسۀ اعتباری صرفًا در صورت وصول دست15/5/1398مصوب    «ینحوه امهال مطالبات مؤسسات  از مطالبات و  بازپرداخت منظم میدرصد  تواند  ازای هر شش ماه 
 یک طبقه باالتر منتقل کند.مطالبات مذکور را به 
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 د قراردا   د ی تجد . 2-3-1

  هیبا قرارداد اول   کسانی  تیبا ماه   ید ی منحل و قرارداد جد   نیاقاله توسط طرف   ایفسخ    ۀلیوسبه  ه یمعناست که قرارداد اول   نیقرارداد بد   د ی تجد 
مجلس   یهاپژوهش )مرکز    شودی قد ممنع  د ی جد   د یبا اقساط و سررس   ی همان موضوع قرارداد اول ول   با  هی. قرارداد ثانو دشوی ها منعقد م آن  نیب

  (.27 ، ص1399 ،ی اسالم یشورا 
از بازپرداخت اقساط    ی مشتر  ی. در اثر ناتوانشودی اعطا م   یقالب عقد فروش اقساط  ی در به مشتر  ی مبلغ  ه،یاول   التیمثال، در تسه  برای

اقاله،   ن یو در اثر ا شود ی اقاله م هی قرارداد اول  ،ی و مشتر یاعتبار ۀ. با توافق مؤسسشودی م یرجاریغ یاعتبار ۀبه مؤسس ی و ی بده  الت،یتسه نیا
اما با   ی موضوع قرارداد را در قالب همان عقد فروش اقساط دوباره  یاعتبار ۀمؤسس ،. حالگرددی باز م  یاعتبار ۀمؤسس تیقرارداد به ملک وضوع م

 .کند ی واگذار م ی است به مشتر د ی جد  التیو سود تسه ی قبل التیاز تسه ی ناش ی که معادل جمع بده  ید یثمن جد 

 قرارداد   ل ی تبد . 3-3-1

قراردادها  لی تبد  سوم  وجه  هنگام   هیثانو  ی قرارداد  بدهی است.  مؤسس  ی مشتر  یکه  مؤسس  یرجاریغ  یاعتبار  ۀبه  باشد،   یاعتبار  ۀشده 
 ن یو از محل ا  کند اعطا    ی را به مشتر  ید ی اعتبارات جد   ،ی با مشتر  هیمتفاوت از قرارداد اول   شرایطی با    ی گر ی انعقاد قرارداد د  ۀواسطبه  ،تواند ی م

متفاوت    هیبا قرارداد اول   ی کلبه  هیقرارداد ثانو  شرایط  د،ی برخالف تجد   ،قرارداد  لی . در تبد د ینما  هیرا تسو  یو   یرجاریغ  ی بده  د،ی جد   تاعتبارا 
 (.105 ، ص1396 ،ی می و مالکر انی)موسوو ممکن است قرارداد اولیه منحل شده یا نشده باشد  است

بده  مثالً  است  تسه  ی ناتوانعلت  به  ی،مشتر  ی ممکن  بازپرداخت  اقساط  التیدر  باشد   یرجاریغ  ،ی فروش  چن  .شده    ی، طیشرا   نیدر 
  یو بده دهد  قرار    یو  ار یرا در اخت  ید یاعتبارات جد   ن،ی د  د ی در قالب عقد خر  ،ی مشتر  یاز اسناد بده  ی کی  لی با تنز  تواند ی م  یاعتبار  ۀمؤسس

  کند. هیمحل تسو نیرا از ا یو یرجاریغ

 . مقایسۀ مفهوم »امهال« با قراردادهای ثانویه 2

»امهال مطالبات« اطالق شده  در مقررات مصوب بانک مرکزی و متن برخی از قوانین، به انعقاد قرارداد توسط مؤسسات اعتباری با مشتریان  
بانکی »امهالی« گفته می  قراردادهایی در اصطالح  به چنین  اساس،  بر همین  و  برای مثال، در بخشاست  به    431353/98نامۀ شمارۀ  شود. 

،  20/9/1398کشور مصوب   ی بانک   ۀبدهکاران شبک  یبده  ۀیل تسوی قانون تسهماده واحدۀ    2و    1بانک مرکزی و بندهای    12/12/1398تاریخ  
بانک عمل  انعقاد  این  سازوکار  مقرره،  آخرین  طبق  بر  نیز،  اکنون  و  است  شده  نامیده  امهال  بدهکار(،  مشتری  با  ثانویه  قرارداد  )انعقاد  ها 

به تصویب    15/5/1398  در تاریخ  « ینحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتبار  یی »دستورالعمل اجرا قراردادهای ثانویه طی دستورالعملی با عنوان  
 رسیده است.  پول و اعتبار یشورا 

کنندگان  افتد ناشی از تلقی نادرستی است که در اذهان تدوینکاربست تعبیر »امهال مطالبات« برای آنچه در قراردادهای ثانویه اتفاق می 
ای جز پدیدآمدن قراردادهای فاقد قصد، ظهور ربای است. چنین نگرشی به قراردادهای ثانویه نتیجه  قوانین و مقررات حوزۀ بانکی وجود داشته

ها در محاکم قضایی به دنبال نخواهد داشت. اثبات این نظر مستلزم این است که ابتدا معنای واژۀ امهال با  جاهلی و صدور رأی به بطالن آن
افتد ادراک شود تا در نهایت، ضمن مقایسه و تطبیق دو  پس آنچه در قراردادهای ثانویه اتفاق می تتبع در لغت، شرع و قانون دانسته شود و س

 موضوع، امکان استنتاج آنچه مدنظر است ممکن شود. 

 . معنای امهال 1-2

 شود:صورت مجزا بررسی می منظور تبیین معنای امهال، مراد از آن در لغت، شرع و نظام حقوقی ایران بهبه



 ی حقوق   ی ها و چالش   ی ست ی پور / متاورس؛چ داراب 

101 

 لغت   در   مهال ا .  1-1-2

  شناسیاصطالح (. در 3383 ،1377)دهخدا،  است دادنو فرصت ، مهلتکردن  مدت دی ، تمد دادنزمان ی معنا به ی در لغت فارس  امهال
  در .  دهد ی م   دادگاه  ایرا بستانکار او و    ؛ مهلتتعهداتش  یبدهکار در اجرا   به  است  دادنمهلت  ونی مد   »امهال  واژه آمده است:  نیا  لی ذ  زیحقوق ن

که    ی به عمل کس  طرف مقابل،  در(.  649  ، ص1382،  یلنگرودجعفری  « )است  ضامن  به  امهال  مستلزم   ی اصل  ونی مد   امهال  ی تضامن  ضمان
فارس   کند ی درخواست مهلت م استمهال در لغت   طلب   ،خواستن، درنگخواستن، زمانخواستنمهلت  یبه معنا  ی استمهال گفته شده است. 

زمانکردن  مهلت )دهخدا،    دنیطلب،  است  آمده  استنظار  در  2182  ،1377و  ن  شناسی اصطالح (.  درن   خواستنمهلت  زیحقوق    خواستن گو 
 (.  353 ، ص1382، یلنگرودجعفری ) اند شده ی واژه معرف  ن یا ی معان

 شرع   در   امهال .  2-1-2

کار رفته است. این آیه یکی از مستنداتی است که مفسران  دادن بهصورت مستقیم و با معنای مهلتبه  1سورۀ مبارکۀ طارق   86امهال در آیۀ  
 (.140، ص 1394کنند )فرزندوحی و همکاران، می  های الهی ذکرعنوان یکی از سنتدر باب امهال به

. گفته شده است که موضوع این آیه امهال بدهی  2اندرا امهال ترجمه کرده  بقره   لمبارک  ۀسور  280در آیۀ    »انظار« براین، مفسران واژۀ  عالوه  
بدهکار از  ه اگر  ای کگونهبدهکار است و در این آیه امهال با مادۀ »انظار« آمده است. در این آیه به یکی از حقوق بدهکار اشاره شده است؛ به

داد تا    او مهلت  به  ی بده   اصل   در پرداخت  د یبا  ، بلکهگرفت   ی ادتری ز  از او مبلغ   تیجاهل  رسم  به  د یتنها نباعاجز باشد، نهخود    ی بده  پرداخت
شریفه بر وجوب امهال به بدهکار  (. آیۀ  166-167، ص  1381د )بخش فرهنگی جامعۀ مدرسین حوزۀ عملیه قم،  بپرداز   یی توانا  در زمانآن را  

، 1395  ی،دریاز سود آن )ح  ی کسب درآمد و پرداخت بده  ینه مهلت برا   ،است  نی پرداخت د  یدادن فرصت برا و منظور از مهلت  داللت دارد 
   إعساره   الدائن  ی عل  حرم ی  األداء،  الُمعسر  ی عل  جبی  ال  »کما:  است  آمده  ی نیخم  امام  ۀلیرالوس ی تحر  در  که   است  اساس  نی هم  بر.  (32  ص

  است   حرام  طلبکار  یسو  از  یو  الزام  ست،ین  واجب  نی د  یادا   معسر  بر  که  طور همان  ی عنی  سار«؛یال  ی إل  نظره یُ   أن  جبی  بل  واالقتضاء،  بالمطالبة 
 .(693 ص  ،1392 ،ی نیخم)

مطابق آیۀ شریفۀ مزبور، از حقوق بدهکاران است الله مکارم شیرازی، اعطای مهلت )امهال( به بدهکار از سوی طلبکار،  بنا بر نظر آیت
این نه  بر عهدۀ طلبکار است،  تکلیفی است که  امهال  باشد،  ادای دین خود عاجز  از  بدهکار  که مطابق رسم جاهلیت سود  و در صورتی که 

« در قسمت اخیر ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُموَن »  الله جوادی آملی ناظر به تعبیر(. آیت439، ص  1387مضاعفی را از بدهکار دریافت کند )مکارم شیرازی،  
می  شریفه  )جوادیآیۀ  است  تصدق  و  امهال  به  تکلیف  مدیون  تنگدستی  از  آگهی  پیامد  الهی فرمایند  و  ص  1389زاده  آملی  عالمه 763،   .)

سره  یسره مهلت دهد و مید او را تا میطلبکار باافت شود  ی  ی ریان بدهکاران فقیاگر در مدارند: » طباطبائی نیز درخصوص این آیۀ شریفه بیان می 
معنا است  یبه  داراشدن  و  مقابل؛  تمکن  معنا  ،در  به  که  تنگدست  ی عسرت  و  معنا  ی فقر  و  ایاست  آنیش  که  است  بان  تا  یقدر  دهد  مهلت  د 

منطبق با مورد ربا است، چون   کن قهراً یست ول ین  د به مورد ربایه هرچند مطلق است و مقی ن آیخود متمکن شود و ا  ی بدهکاربه پرداخت بده
ا بود که وقتیرسم  بده  ایمدت قرض    ی ن  پای د  یهر  به  م ی د رباخوار گریرس ی ان میگر  (. 650، ص1374« )طباطبائی،  گرفتی بان بدهکار را 

رفتاح در یالطالب، مة  یدر من  ی ن ینائ  یرزا یه، میدر کفا  ی در مکاسب و رسائل، مرحوم آخوند خراسان  یخ انصاریشبسیاری از فقها نیز، ازجمله  
اند ) موگویی وکشوری،  بر لزوم اعطای مهلت به مدیون اشاره نموده و معیار عسر و حرج را شخصی دانسته ام ی در عوائد األ ی ن و نراق یکتاب عناو

 (.44، ص 1390

 
ْیًدا » .1 ِل اْلَکاِفِریَن َأْمِهْلُهْم ُرَو  .فرا رسد( فرشانیها را فرو گذار )تا وقت ککافران را مهلت ده و آن  یپس اندک«: َفَمِهِّ

ُقوا َخْیٌر َلُکْم ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُموَن: و  فه یشر  یۀآ  ن یدر ا.  2 ِإْن َکاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلی َمْیَسَرٍة َوَأْن َتَصَدِّ که   یو )در صورت   دیمهلت ده  ییدست بود، او را تا هنگام توانااگر )بدهکار( تنگآمده است:»َو
 (.444 ، ص1378 ،ی)قرائت د«یآن را( بدان جیاگر )نتا شما بهتر است، یابر دیواقعًا توان پرداخت ندارد(، اگر ببخش



 1402  بهار و تابستان ،  7، شمارۀ  4دورۀ    ، های نوین دوفصلنامۀ علمی حقوق فناوری 

102 

تمام عالوه  در  تأکید شده که  بدهکار  به  انظار  لزوم  بر  آنچه گفته شد، در روایات متعددی  ترجمه شده  بر  امهال  به  انظار  این روایات  ی 
همکاران،  1است. و  )توکلی  است  شده  اشاره  بدهکار  به  امهال  وجوب  بر  روایات  این  همۀ  ترجمۀ  ص1395  در  در  36-35  ،  همچنین،   .)

  را در مقابل   و آناست    شده  ترجمه  طلب  ریخ أانظار و ت  امهال به  ،است  ی که به بیان معنای واژگان مورداستفادۀ فقها پرداختهفقه   واژگان  فرهنگ 
 2اند.ادهقرار د ل یتعج

ترجمه   امهال  به  را  دیگری  تعابیر  مفسران  و  مترجمان  که  مواردی  و  کریم  قرآن  در  امهال  واژۀ  استعمال  موارد  در  مذکور،  مراتب  به  نظر 
 اند، مراد همان معنای لغوی این واژه بوده است.کرده

 ران ی ا   ی حقوق   نظام  در   امهال .  3-1-2

مواد   در  مندرج  احکام  مدنی،    652و    277از  مست  روابط  قانون  27  ۀمادقانون  و  مادۀ  1356مصوب    جرأموجر  تجارت   269،  قانون 
و... نهاد حقوقی امهال در نظام حقوقی ایران استنباط شده است   1394های مالی مصوب قانون نحوۀ اجرای محکومیت  11، مادۀ 1311مصوب 

ص  1379)کاتوزیان،   حقوق162،  ا(.  گاه  را  امهال  قضا  ا ی  مهلت  گاه  ، یی قضا  جلدانان  )جعفری  خوانده  عادله  مهلت  گاهو  یی  موعد  اند 
 (.351، ص 1379؛ جعفری لنگرودی، 179، ص 1372؛ جعفری لنگرودی، 179، ص 1378لنگرودی، 

و با هدف تخفیف و   تی نبا حسن  وِن ی مد   حال  تیمنظور رعابه  ی قاض  که  است  یموعدقانون مدنی ایران،    277امهال دین، موضوع مادۀ  
 Laکند. این نهاد حقوقی از مفهوم »طور مطلق و بدون لحاظ محدودیت دیگری، اعطا می با رعایت اوضاع و احوال، به  ی از فشار مال  کاستن

delai de grace  ص 1379ی است )جعفری لنگرودی،  ترحم  ای  ی لطف  ،ی ارفاق  مهلته به معنای  سه اقتباس شده است کفران   ی مدن  قانون« در ،
اند )حسینی سورۀ مبارکۀ بقره دانسته   280دانان مبنای فقهی امهال در قوانین موضوعه را همان آیۀ  (. حقوقBenabeut, 1991, p. 244؛  228

 (.29، ص 1398پهنه کالیی، 
  ی، اجتماع یاقتصاد  ۀششم توسع  ۀسالپنج  ۀ قانون برنام  33  ۀبند خ مادو    27مادۀ    بند الف  10امهال در جزء  بر قوانین مذکور، واژۀ  عالوه 

  ،1394سال    ۀقانون بودج   2  ۀبند ن تبصر  ،1393قانون بودجۀ سال    11، بند د تبصرۀ  1392سال    ۀقانون بودج   24بند  ،  1395مصوب    ی و فرهنگ
  2  ۀبند ز تبصر  ،1398سال    ۀقانون بودج   16  ۀبند هـ تبصر،  1396سال    ۀقانون بودج   1  ۀبند و تبصر  ،1395سال    ۀقانون بودج   13  ۀبند و تبصر
بینی چگونگی  کار رفته است. پیشعینًا و با همان معنای اعطای فرصت به بدهکار به  1401  ۀ قانون بودج   1  ۀبند ح تبصرو    1400  ۀقانون بودج 

کاربردن واژۀ امهال در معنای لغوی و شرعی آن است؛ چرا که در غیر های مربوط به آن مؤید بهنامهتأمین بار مالی امهال در این قوانین یا آیین
 بینی بار مالی این امر نخواهد بود.کردن سود در قرارداد امهال، نیازی به پیشصورت، با لحاظ این

 ایران همان معنای لغوی و فقهی این واژه است.بر این اساس باید گفت مراد از امهال در قوانین موضوعۀ نظام حقوقی 
بنا بر آنچه درخصوص معنای لغوی، فقهی و قانونی امهال گفته شد، باید گفت امهال به معنای مهلت و فرصتی است که به بدهکار داده  

صتی که همراه با زیاده باشد اساسًا  شود تا توان پرداخت بدهی خود را پیدا کند. هدف از امهال رعایت حال بدهکار و تخفیف به اوست و فرمی 
کاربردن این تعبیر برای آنچه در شدن معنای امهال، برای اظهارنظر درخصوص درستی یا نادرستی بهشود. حال، پس از روشنامهال تلقی نمی 

 شود.افتد، فرایند قراردادهای ثانویه مختصرًا بررسی می شبکۀ بانکی اتفاق می 

 
ُه« )سنن الترمذی، ج  اکرم )ص( آمده است: امبریاز پ یاتیمثال، در روا  . برای1 ه ُ َتعالی َتحَت ِظلِّ َعرِشِه َیوَم ال ِظلَّ إالِّ ِظلُّ ُه اللِّ ا  (، »َمن أقَرَض ُمؤمن 385، ص 2»َمن أنَظَر ُمعِسرا أو َوَضَع َلُه أَظلَّ

َیُه إَلیِه« )ثواب   اٍة،َقرضا َینَتِظُر بِه َمیسوَرُه کاَن ماُلُه في َزک  ی ُیَؤدِّ ه ِ في کلِّ َیوٍم َصَدقٌة بِمثِل ما َلُه عَلیِه  166، ص  1االعمال، جو کاَن هو في َصالٍة ِمن الَمالئکِة حتِّ ( و »َمن أنَظَر ُمعِسرا کاَن َلُه عَلی اللِّ
ُه« ) ی َیسَتوِفَي َحقَّ  .(412، ص13مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، جحتِّ

 (.124هـ ق، ص  1424« )جمعی از نویسندگان، لیالتعج  ینافی و االمهال لیاالنظار و التاج یبمعن کذلک ستعملیو عندالفقها  الطلب  ریاالنظار و تاخ» .2
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 کی . امهال در اصطالح بان 2-2

بند   اعتبار  یی »دستورالعمل اجرا   1مادۀ    4مطابق  امهال مطالبات مؤسسات  اعتبار  یشورا   15/5/1398مصوب    « ینحوه  توافق    1، پول و 
با مشتری به اولیه، تقسیط مجدد، تمدید، تجدید،  مؤسسۀ اعتباری  ترتیباتی متفاوت از قرارداد  با  بیشتر برای بازپرداخت  منظور اعطای مهلت 

قرار بهتبدیل  و  است  گرفته  نام  امهال  مرکزی  بانک  تشخیص  به  آن  نظایر  و  مادۀ  داد  از    2موجب  دسته  آن  فقط  اعتباری  مؤسسۀ  دستورالعمل، 
 تواند امهال کند. مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده باشد می 

 پردازیم:می  1مادۀ   4عناصر مذکور در تعریف بند  منظور تبیین امهال در اصطالح بانکی، به تعریف و توضیح هریک ازدر ادامه، به

 . تقسیط مجدد  1-2-2

دستورالعمل مزبور تقسیط مجدد را به وصول مطالبات مؤسسۀ اعتباری از مشتری در قالب اقساط مشخص جدید در ادامۀ    1مادۀ    8بند  
، تعبیر 1391قانون بودجۀ سال    29و بند    1390ودجۀ سال  قانون ب  28قرارداد فعلی تعریف کرده است. سابق بر این دستورالعمل نیز، در بند  

کار برده شده بود. با توجه به مراد از تقسیط در قوانین ی و خدماتی بهکشاورز  ی،معدن  ،ی صنعت  ید یتول   یواحدهاهای  تقسیط درخصوص بدهی 
آمده است، باید گفت تقسیط همان اعطای مهلت و فرصت به مشتری بدهکار است    شده و تعریفی که از آن در دستورالعمل مزبور به عملگفته 

دستورالعمل(. بر این اساس، تقسیط که   13تری بپردازد )مادۀ  زمان طوالنی گونه افزایشی در مدتتا بتواند همان میزان بدهی خود را بدون هیچ
است، منطبق بر همان معنای لغوی، شرعی و قانونی امهال است. با وجود آنچه  دستورالعمل آمده    1مادۀ    4عنوان مصداقی از امهال در بند  به

 گیرد:گفته شد، به دو دلیل باید گفت امهال در اصطالح بانکی تقسیط مجدد بدهی را دربر نمی 
  ۀ ماد لیذ ۀح در تبصرعقود مصر، مطالبات امهالی آن دسته از مطالباتی دانسته شده است که در چارچوب دستورالعمل  1 ۀ ماد 5بند . در 1

طور که گفته شد، در تقسیط مجدد، رابطۀ قراردادی مؤسسۀ اعتباری و که هماندرحالی   .شودمی   بدون ربا )بهره( امهال  ی بانک  اتیقانون عمل  3
تغییری نمی  ایجاد می مشتری  قبلی  قرارداد  ادامۀ  اقساط جدید در  فقط  بلکه  تقسیط مجدد شدهیابد؛  ازآنجاکه در  شود. پس مطالباتی که  اند، 

 گیرند.اند، مطالبات امهالی نام نمی قانون عملیات بانکی بدون ربا نبوده 3چارچوب یکی از عقود مصرح در تبصرۀ ذیل مادۀ 
همان2  .« قانون  در  امهال  شد،  گفته  مبحث  این  ابتدای  در  که  بانک  ی بده   هیتسو  لیتسهطور  شبکه  مصوب کشور  یبدهکاران   »

ماده واحدۀ قانون مزبور، که با هدف حذف سود مرکب و تسهیل تسویۀ   1کار رفته است. بند  ای مصطلح بانکی خود به، در معن20/06/1398
اعتبار  ایبا بانک    رندهیگالتیقرارداد تسه  کهی  صورت   دردارد: » بدهی بدهکاران بانکی به تصویب رسیده است، مقرر می    ا ی   د ی تجد   یمؤسسه 
که در متن این قانون  «. نظر به اینقانون خواهد بود  ن یبر اساس ا  رندهیگالتیتسه  یامهال نشده باشد، همان قرارداد، مالک محاسبه مانده بده

 گذار اساسًا از امهال تغییر رابطۀ قراردادی را مدنظر داشته است. دهد که قانونکار برده شده است، نشان می تعبیر »همان قرارداد« به
گذار بدانیم و تقسیط مجدد را مصداقی از امهاِل مصطلح بانکی تلقی کنیم. در البته ممکن است ایرادات مزبور را ناشی از تسامح قانون

درستی منطبق  ای وارد نیست و تقسیط مجدد بهدستورالعمل ذکر شده است خدشه  1مادۀ    4این صورت، باید گفت به اولین مصداقی که در بند  
 اژۀ امهال بوده است و تا اینجا تعریف مصطلح بانکی با ایرادی مواجه نیست.بر مدلول و

 د ی تمد .  2-2-2

 دهیکه موضوع آن به اتمام نرس   ی مفاد قرارداد فعل  یمدت اجرا   شی »افزا   قرارداد آمده است:  د ی تمد   فیدر تعر  ،دستورالعمل  1  ۀماد   9بند    در
قابل تصور است    یعقود  درخصوص   فقط  دی شد، تمد   ان یب  زینوشتار ن  ن یطور که در فصل اول ا. همان« ی و مشتر  یاست با توافق مؤسسه اعتبار

  ،ی قرارداد مشارکت مدن  د ی دستورالعمل، در تمد   16  ۀمطابق ماد  ،اساس  نیآن باشد؛ بر هم  ی از ارکان اساس  ی کیو عنصر زمان    باشد که موقت  

 
 . 15/5/1398مصوب  «ینحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتبار یی»دستورالعمل اجراکار رفته است، مراد در ادامۀ متن، هرجا واژۀ »دستورالعمل« به  .1
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مشتر  یراعتبا  ۀمؤسس د   توانند ی م  ی و  مفاد  م  گری درخصوص  ازجمله  تقس  ،ی پرداخت  ۀالشرک سهم  زانیقرارداد  وثا  مینسبت  و  مأخوذه   قیسود 
 .کنند  د ی توافقات جد 

  .آن وجود دارد   ۀامکان ادام  ی تیاست که به لحاظ ماه  یقرارداد  ی حقوق   اتیح  ۀ به ادام  میقرارداد تصم  د یبا توجه به آنچه گفته شد، تمد 
  ی در حال  نیا  .بدهکار افزوده شود  ی مشتر  یبر بده  ممکن است  مدت  ن یپابرجاست و در طول ا  زیقرارداد ن  طیشرا   ریمدت سا  ن یدر ارو،  ازاین

را    یبه او مدت بازپرداخت بده   فیتخف  یحال بدهکار و اعطا  تی رعا  برای  فقطو طلبکار    افتیی ادامه نم   یقرارداد  ۀ رابط  ل،است که در امها 
افزا   ی حقوق   ت یماه  رو،ازاین  .دادی م  شیافزا   یاادهی ز  گونهچیبدون ه افزا   د ی تمد   ۀواسطبه  افتهیشیمدت  امهال اساسًا    ۀواسطبه  افتهیشیبا مدت 

 .از امهال دانست ی قرارداد را مصداق د ی تمد  توانی و نم  استمتفاوت 

 د ی تجد .  3-2-2

که  همان گفته شد،طور  قرارداد  تجدید  اول   نیبد   د ی تجد   درخصوص  قرارداد  که  توسط طرف   ایفسخ    ۀلیوسبه  هیمعناست  و   نیاقاله  منحل 
  ن ییسازوکار تع  لعملدستورا   7و    6دستورالعمل(. مواد    1  ۀماد  10)بند  شود  می ها منعقد  آن  نیب  هیبا قرارداد اول   کسانی  تیبا ماه  ید ی قرارداد جد 

مطالبات پس از    ینشده و جارد ی مطالبات، بخش سررس   یرجاریبر بخش غمواد، عالوه   ن ی. مطابق با اکرده است  ن ییرا تع  دی مبلغ قرارداد جد 
  ن ییاز تع  سپ  ،بابت اصل و سود مترتبه  یاعتبار  ۀمشمول امهال خواهد بود و مطالبات مؤسس  زیمرتبط با آن ن  ۀنشد د یکسر سود اقساط سررس 

تأخ   فیتکل التزام  امهال    ،نی د  یۀ تأد  ریوجه  مؤسس  ی،عنی  ؛ استقابل  اول،  قرارداد  انحالل  از  )بدون    تواند ی م  یاعتبار  ۀپس  خود  مطالبات 
به    ،اول  دادو با احتساب نرخ سود قرارداد دوم، در قالب همان عنوان قرار  کند شده را محاسبه  ( بابت قرارداد منحلهی تأد  ریاحتساب خسارت تأخ 

موضوع   مالک  دوباره   یاعتبار  ۀمؤسس  ه،یاول   غیرمشارکتی خواهد آمد، با انحالل عقود    لیسوم به تفص  بخشطور که در  . همانبپردازد   ی مشتر
با    ه،یول با همان قالب و موضوع قرارداد ا  ،را   د ی از آن است قرارداد جد   ی بخش  ی قبل  التیکه اصل و سود تسه  بیشتری و با مبلغ    شود می قرارداد  

 .سازد ی منعقد م ی مشتر
تجد   شود ی م   حظهمال در  به  دی که  اول   ۀ واسطقرارداد،  قرارداد  رابط  نیطرف   ه،یانحالل  انحالل  شوند ی م   ید ی جد   یقرارداد  ۀ وارد  با  اساسًا   .
حالت    ن ی. اشودی م   جادیا  ی مشتر  ی برا   دی جد   طی با زمان و شرا   ید یجد   یو بر اساس قرارداد دوم، بدهشود  می   یمنتف  ه یاول   یبده  ه یقرارداد اول 

امهال    ی و قانون   ی شرع   ،یلغو  فی در شمول تعروجه  چیهقرارداد به  د یتجد رو،  ازاین  .آنچه درخصوص امهال گفته شد متفاوت است   با   ی کلبه
 .شود نمی  یاز آن تلق یو مصداقنیست 

 ل ی تبد .  4-2-2

قرارداد گفته شد،همان تبدیل  اعتبار  طور که درخصوص  اول   یبا حفظ  ب  بامتفاوت    یطیبا شرا   ید ی قرارداد جد   ه،یقرارداد  اول    نیقرارداد 
 :برشمرده شده است   لی تبد  یدستورالعمل، سه حالت برا  1  ۀماد 11. در بند شودی منعقد م  نیطرف 

 همان موضوع قرارداد؛ درخصوص  ی و مشتر یاعتبار ۀمؤسس  نی ب ی قرارداد فعل بامتفاوت   ید ی( انعقاد قرارداد جد الف
 متفاوت؛ ی موضوع  درخصوص  ی و مشتر یاعتبار ۀمؤسس  ن یب ی از همان نوع قرارداد فعل ید ی ( انعقاد قرارداد جد ب
 .متفاوت  ی موضوع   درخصوص  ی و مشتر یاعتبار ۀمؤسس نیب ی اد فعلد قرار  بامتفاوت  ید ی ( انعقاد قرارداد جد ج
  د ی و تجد   لی تفاوت تبد رو،  ازاین  .پابرجا بماند   ای  شودمنحل    ن یطرف   ن یاقاله ب  ایفسخ    ۀواسط قرارداد، ممکن است قرارداد اول به  لی تبد   در

قرارداد    بادر موضوع    ا ی  ه یقرارداد ثانو  اً یو پابرجا بماند و ثاننشود  منحل    ه یقرارداد ممکن است قرارداد اول   لیاست که اواًل در تبد   ن یقرارداد در ا
 .تیدر ماه ا یمتفاوت خواهد بود  هیاول 

شده در تبدیل قرارداد، با انعقاد قرارداد ثانویه، اگر قرارداد اولیه منحل شده باشد، به لحاظ حقوقی بدهی جدیدی  با توجه به تعاریف ارائه
شوند.  های سابق از محل تسهیالت ثانویه تسویه می جا بماند، بدهی شود و اگر قرارداد اولیه پابربا زمان و شرایط جدید برای مشتری ایجاد می 
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شود و این حالت نیز منطبق بر مدلول لغوی، شرعی و  بنابراین، همانند تجدید قرارداد، در تبدیل قرارداد نیز رابطۀ قراردادی طرفین عوض می 
قرا  که  قرارداد  تبدیل  از  فروضی  و  تجدید  در  همچنین،  نیست.  امهال  می قانونی  منحل  اولیه  حقوقی  رداد  لحاظ  به  انحالل  لحظۀ  در  شود، 

شود؛ چرا که اساسًا قرارداد معتبری دیگر وجود ندارد و تعهد طرفین بازگرداندن عوضین قراردادی به وضعیت  های سابق مشتری تسویه می بدهی 
بدهی  تسویۀ  حقوقی،  لحاظ  به  تصمیمی،  چنین  مستقیم  اثر  نتیجه  در  است؛  مادۀ  سابق خود  در  هرچند  آن.  امهال  نه  است،  سابق    35های 

سوء  از  جلوگیری  و  حسابداری  اهداف  با  صورت دستورالعمل،  در  فقط  خود،  مطالبات  ذخیرۀ  میزان  کاهش  برای  اعتباری  مؤسسات  استفادۀ 
به 20دریافت   و  امهالی  داده شده است. محدودرصد کل مطالبات  تغییر طبقۀ مطالبات  ماه مجوز  این  ازای هر شش  از وضع  پیش  که  دیتی 

ثانویه منجر خواهد شد )مرکز پژوهش انعقاد قرارادهای  انگیزۀ مؤسسات اعتباری برای  های  دستورالعمل وجود نداشت و وضع آن به کاهش 
 (.  26-27، ص 1399مجلس شورای اسالمی، 

پوشی از  ، بر امهال شرعی منطبق است )با چشم نظر به آنچه گفته شد، صرفًا تقسیط مجدد، عنوان یکی از مصادیق امهاِل مصطلح بانکی 
آن در  بانکی  مصطلح  امهال  تعریف  که  مقرراتی  و  نمی ها  قوانین  دربر  را  مجدد  می تقسیط  زمانی  فقط  دیگر،  عبارت  به  گفت  گیرند(.  توان 

اقدامات حقوقی و وصول وثایق، برای   به  امهال شده است که، بدون توسل  اعتباری  مبلغ بدهی  قراردادی توسط مؤسسات  بازپرداخت همان 
زمان جدیدی به مشتری بدهکار اعطا شود. بنابراین، تمدید و تجدید و  گونه افزایشی و بدون تغییر در رابطۀ قراردادی طرفین، مدتبدون هیچ

اند، امهال شرعی  آمده  دستورالعمل در شمول امهاِل مصطلح بانکی   1مادۀ    4عنوان سه مصداق از چهار مصداقی که در بند  تبدیل قرارداد، به
طور که درخصوص معنای امهال شرعی گفته شد، امهال فرصتی است که بدون تغییر در رابطۀ حقوقی به  که، همانشوند. توضیح اینتلقی نمی 

تجدید و تبدیل قرارداد،   هایی را نیز متحمل شود. اما دربسا به این واسطه زیانشود و سودی را برای طلبکار به همراه ندارد و چهبدهکار داده می 
های سابق مشتری مبنای محاسبۀ تسهیالت جدید است و ازآنجاکه در قالب عقد جدیدی  عنوان دو مصداق بارز امهال مصطلح بانکی، بدهی به

مچنین، در  دستورالعمل(. ه  7شود )مادۀ  های سابق از سوی مؤسسۀ اعتباری از مشتری گرفته می شود، سود جدیدی بر روی بدهی واگذار می 
شده نسبت تقسیم توانند در مدت اضافهدستورالعمل داده شده است، مؤسسات اعتباری می   16فرض تمدید، با توجه به مجوزی که در مادۀ  

به   یسود را افزایش دهند. بنابراین، امهاِل مصطلح بانکی لزومًا به ضرر مؤسسۀ اعتباری نیست و در هر سه حالت تمدید و تبدیل و تجدید، منته
 شود.یافته می افزایش بدهی بدهکار در مدت افزایش

ها ایجاد شود و هم مشتری بتواند بدهی خود  وسیلۀ آن هم منافعی برای بانکدر حقیقت، راهکار قراردادهای ثانویه ایجاد شده است تا به
کلی با فلسفۀ امهال شرعی  ی که به(؛ موضوع 69  ص  ،1400و صحرانورد،    ی باقر)  بپردازد   ی تری در مدت طوالن  ی منطقرا با افزایشی معقول و  

 متفاوت است.
کار گرفته شده است. افتد بهدهد که تعبیر »امهالی« به اشتباه دربارۀ آنچه در قراردادهای ثانویه اتفاق می روشنی نشان می مراتب مذکور به

بهچه بهبسا  واژه  این  وا کاربردن  مستقیم  ترجمۀ  واژه   forbearanceژۀ  واسطۀ  باشد؛  غربی  بانکی  حقوق  ادبیات  شیوه در  عنوان  در  که    1نامۀ ای 
کار رفته و به معنای مدارا با بدهکار است. قرارداد بدهی با نرخ بهرۀ ثابت از رویکردهای متعارف نظام  )بال( به  بازل   ینظارت بر بانکدار  ۀتیکم

است   غربی  همکاران،    ی )توسلبانکی  از    ؛(87  ص   ، 1399و  برخی  هرچند  ندارد؛  معنایی  زیاده  با  امهال  ربا،  بدون  اقتصادی  نظام  در  اما 
 (.10، ص 1399؛ باقری، 37و  43، ص 1396 ،اند )عبادیکار بردهنویسندگان چنین تعبیری را به
قانونی آن در قوانین متعدد مربوط به حوزۀ درستی در معنای لغوی، شرعی و  شود که استعمال واژۀ امهال بهتر می این ایراد زمانی روشن

کار رفته است. ارائۀ تعریفی مغایر با معنای صحیح امهال  ( به1397تا    1391های  سالۀ ششم و قوانین بودجۀ سالبانکی )نظیر قانون برنامۀ پنج
  12/12/1398به تاریخ    431353/98  ۀمارش   ۀنامبخشبه ایجاد دوگانگی در برداشت از این لفظ منجر شده است. به همین خاطر است که در  

 
1. Prudential treatment of problem assets - definitions of non-performing exposures and forbearance. 
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مرکز تبصره بانک  طی  دوگانگی،  و  ابهام  رفع  برای  اعتباری،  مؤسسات  به  امهال  مجوز  اعطای  از  پس  و  ی،  شده  تبیین  امهال  از  مراد  ای 
 1دستورالعمل نحوۀ امهال مطالبات غیرجاری مالک دانسته شده است. 

 ویه . آثار تفکیک ماهیت امهال و قراردادهای ثان 3

افتد فقط بحثی لغوی و نظری نیست. تغییر نگرش و اصالح قوانین و مقررات ناظر  تفکیک ماهیت امهال از آنچه در قراردادهای ثانویه اتفاق می 
کند. برخی  به این قراردادها در عمل آثار حقوقی فراوانی را به دنبال دارد و بسیاری از شبهات فقهی و حقوقی پیرامون این قراردادها را برطرف می 

 از آثار این تفکیک به شرح ذیل است:

 . زدودن شبهۀ فقدان قصد 1-3

 شود. کاربست تعبیر امهالی درخصوص قراردادهای ثانویه به ایجاد مشکالت اساسی در تفسیر قصد طرفین از انعقاد قرارداد منجر می 
بند   بودج   28در  بودج   29بند  و    1390سال    ۀقانون  مؤ1391سال    ۀقانون  به  که  ،  است  شده  داده  اجازه  اعتباری   ی های بده سسات 

طور که گذشت، تقسیط بدین معناست  کنند. همان  طیتا پنج سال تقس  بار  کی  یبرا ی را  و خدمات   یکشاورز  ،ی معدن  ،ی صنعت  ید یتول   یواحدها
بپردازد. مادۀ    ی شی افزا   گونهچیخود را بدون ه  ی سابقبده  زانیبتواند همان م  که مؤسسۀ اعتباری باید به مشتری فرصت بیشتری اعطا کند تا وی

بودن  درستی تقسیط را به همین شکل معنا کرده است. اما، با وجود روشننیز به یامهال مطالبات مؤسسات اعتبار ۀ نحو یی دستورالعمل اجرا  13
»دستورالعمل    10 ۀ ماد و  1390/ 15/08ب « مصو1390قانون بودجه سال   28»دستورالعمل اجرایی بند  7معنای تقسیط، بانک مرکزی در مادۀ  

، با ارائۀ تفسیری نادرست، واژۀ »تقسیط« را کاماًل متفاوت از معنای لغوی، عرفی و قانونی آن معنا  « 1391قانون بودجه سال    29بند    یی اجرا 
م اعتباری  به تضرر مؤسسات  تورمی، عماًل  در شرایطی  آن،  معنای صحیح  در  بدهی  تقسیط  که  است؛ چرا  تقسیط نجر می کرده  با  اما  شود، 

می  ثانویه  قرارداد  انعقاد  طریق  از  بدهی قرارداد  از  کسب سود  ضمن  بانک  توان،  اصلی  هدف  و  شد  چنین ضرری  تحقق  از  مانع  سابق،  های 
پیش  از  می مرکزی  پیش  ثانویه  قراردادهای  در  قصد  فقدان  شبهۀ  که  اینجاست  است.  بوده  موضوع  همین  سازوکاری  چنین  در  آید؛  بینی  زیرا 

آن حال  گیرد.  قرار  طرفین  قصد  مورد  عقود  این  مقتضای  باید  ثانویه  دستورالعملقراردادهای  مطابق  انشای که،  قصد  اساسًا  مزبور،  های 
قراردادهای ثانویه مدنظر نیست؛ زیرا، در آِن واحد، قصد تقسیط و قصد تحقق مقتضای عقد قابل جمع نیست. وقتی طرفین فقط قصد تقسیط  

ساختن محتوای عقود ثانویه نخواهند بود. به عبارت دیگر، مفهوم تقسیط بدهی با قرارداد  های سابق را داشته باشند، یقینًا به دنبال محققبدهی 
درنظر   را  خود  جدید  تعهدات  و  قراردادی  رابطۀ  تغییر  هرگز  یعنی  باشند،  داشته  مدنظر  را  بدهی  تقسیط  طرفین  وقتی  است.  متفاوت  ثانویه 

قرارداد   یو محتوا   شوددور نگه داشته    نیاز نظر طرف   باید   ه،یثانو  داز انعقاد قراردا  ی عنوان غرض اصلبه  ،موارد، قصد امهال   نیدر اند.  انداشته
تغ  یاعتبار  ۀبا مؤسس  ی مشتر  یقرارداد  ۀکه رابط  ،هیثانو اراد   د یبا  کند،ی م  راتییرا دچار  قرار گآن  ۀمورد قصد و  از ماهیترد یها    . فهم درست 

تفاوت  و  ثانویه  امهال شرعی و پیشقراردادهای  با  آن  به بینی راهکارها و سازوکارهایی که، عالوه های ماهوی  بیشتر  تقنینی، هرچه  نیاز  بر رفع 
 کند. تر می رنگشدن قراردادهای ثانویه منجر شود از موضوعاتی است که شبهۀ فقدان قصد در این قراردادها را کمعملیاتی 

 زدودن شبهۀ تحقق ربای جاهلی .  2-3

نشان می  تفسیری  و  تاریخی، حدیثی  متون  ربا در جزیرة بررسی  رایج  اشکال  از  یکی  بدین  دهد که  اعراب عصر تشریع  میان  العرب در 
  ن ی ا   .شد ی افزوده م  ی مدت، بر مبلغ بده  د ینداشت، در قبال تمد   د یخود را در سررس   ی پرداخت بده  توانبدهکار  صورت بوده است که وقتی  

 
چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در    -. »الف1

 درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید.  7/ 5یک بار و حداکثر به مدت پنج سال با اخذ میزان 
 باشد.«های امهال مقرر در دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری میارچوب روش سازوکار اجرایی امهال موضوع این مصوبه، در چ -1تبصره 
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؛ فخر رازی، 235، ص  1392)موسویان،    نام گرفته است  ی جاهل  ی ربا  هو صدر اسالم داشت  تیکه در عصر جاهل  جی روا   علتنوع از ربا به
 .(93هـ ق، ص   1420

یشی در  گونه افزا ، در وضعیت اقتصادی ناپایدار و تورمی، مؤسسات اعتباری تمایلی نخواهند داشت که مطالبات خود را بدون هیچقاعدتاً 
تر دریافت کنند. در چنین شرایطی، هرچند ممکن است غرض طرفین افزایش مبلغ بدهی در قبال افزایش مدت بازپرداخت  زمانی طوالنی مدت

 عنوان قالب و پوشش رابطۀ خود برگزینند.شده را بهاند یکی از قراردادهای تعریف باشد، اما مکلف
تردی این  همواره  مسلمًا  شرایطی،  چنین  قالبدر  از  یکی  انتخاب  وجود  با  ثانویه،  قرارداد  طرفین  آیا  که  داشت  خواهد  وجود  های  د 

داشته مدنظر  را  مدت  افزایش  قبال  در  بدهی  بازپرداخت  مدت  افزایش  خود  ذهن  در  کردهقراردادی،  اراده  را  معین  عقد  مقتضای  یا  اند؟  اند 
های صدور رأی به بطالن  ها زمینهامهال، کاربست تعابیری نظیر »امهال با زیاده« دربارۀ آنرو، با وجود تفاوت ماهوی قراردادهای ثانویه با  ازاین

 سازد. بودن فراهم می علت ربویها را بهآن

 . عدم نیاز به احراز اعسار مشتری 3-3

ند امهال شرعی مستلزم شناسایی  افتد، باید گفت هرچ نظر به تفاوت ماهوی امهال شرعی و قانونی با آنچه در قراردادهای ثانویه اتفاق می 
  ییشناسااعسار در بدهکار است اما در قراردادهای ثانویه مؤسسات اعتباری تکلیفی به احراز اعسار مشتری بدهکار ندارند. در نتیجه، لزوم  

سورۀ مبارکۀ بقره و   280آیۀ اند، ارتباطی به مستندات شرعی امهال )ازجمله  دارای مشکل موقت، برخالف آنچه برخی نویسندگان گفتهاِن ی مشتر
و  )السان  دانست  غیرجاری  مطالبات  حجم  کاهش  جهت  در  درست  سیاستی  را  آن  باید  صرفًا  و  ندارد  موضوع(  این  با  مرتبط  روایات  سایر 

 (.120، ص 1391نوروزیان، 

 بودن محاسبۀ وجه التزام قرارداد سابق در مبلغ قرارداد ثانویه . بالمانع 4-3

مواد  به اجرا   8و    7موجب  اعتبار  یی »دستورالعمل  مؤسسات  مطالبات  امهال  نمی « ینحوه  اعتباری  مؤسسۀ  از  ،  ناشی  التزام  وجه  تواند 
به کند.  ثانویه محاسبه  تسهیالت  مبلغ  در  را  اولیه  بدهی قرارداد  از مجموع  را  التزام  مبلغ وجه  باید  اعتباری  مقررات، مؤسسۀ  این  های  موجب 

نظر برسد  جدای از بدهی ناشی از اصل و سود تسهیالت اولیه تعیین نماید. در نگاه اول ممکن است چنین بهمشتری کسر کند و تکلیف آن را  
که تصویب این مقرره مبنای فقهی و حقوقی داشته و احتمااًل مربوط به ممنوعیت دریافت خسارت از خسارت )جریمۀ مضاعف( یا ربح مرکب  

 1باشد.
مبلغ    ن،ی به اصل د  هی تأد  ریگرفتن خسارت تأخ معناست که پس از تعلق   نی مضاعف بد   ۀمی جر  ایخسارت مرکب    ایخسارت از خسارت  

،  1318  ی مدن  ی دادرس  نییبا نسخ قانون آ  کهنیا  به  با توجه   2. رد یتعلق گ  یخسارت   دوباره   زانیم  نیو به مجموع ا  شود جمع    نیخسارت با اصل د
  یآن در نظام حقوق   تیعدم ممنوع   ای  تیممنوع   دربارۀ  هایی نظر، اختالفاست  موضوع ساکت  نیا  درخصوص   ی فعل  طیموضوعه در شرا   نیقوان

-290  ، ص1383  ان،ی ، کاتوز27-28  ، ص1372  ،یلنگرود  ی جعفراند )های متعددی را ارائه نمودهدانان تحلیلداشته و حقوقوجود    رانیا
  ن ی موضوع، مطمح نظر ا   نیا  تیممنوع   یشده برا مطرح   ی و فارغ از مبان   هانظراختالف  ن یفارغ از ا  اما  (.270-271  ، ص1386  ،ید ی، شه289

بررسی و تطبیق    ر؟یخ  ایدارد    ی بحث ارتباط موضوع   نیبا ا  هیدر مبلغ قرارداد ثانو  هیمبلغ وجه التزام قرارداد اول   ۀمحاسب  تیممنوع   ای آکه  است  
 سازد. ارتباط موضوعی این دو بحث را به خوبی نمایان می گانۀ انعقاد قراردادهای ثانویه، عدم حاالت سه

 
 دانان آمده است، درست نیست.که در عرف و حتی ادبیات برخی از حقوق ها، چناناند و خلط آن . »خسارت از خسارت« و »ربح مرکب« دو موضوع مجزا با تعاریف متفاوت 1
 . ستیمضاعف( ممکن ن ۀمیوجه التزام از وجه التزام )جر دریافتقابل وصول است و   ی، وجه التزام صرفًا از اصل بده1361/ 11/12 در تاریخ گهبانن   یشورا یۀموجب نظربه. 2
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اعتباری می  باشد، مؤسسۀ  بر عهدۀ مشتری تعلق گرفته  التزامی  ثانویه وجه  قرارداد  انعقاد  تا زمان  اگر  قرارداد،  به  در فرض تمدید  تواند، 
ز وجه التزام سابق را از این طریق تهاتر کند. در این  الشرکۀ خود در عقد مشارکت را افزایش دهد و مطالبات ناشی امیزان مطالبات خود، سهم

این به  با توجه  افزایش سهمکه مؤسسۀ اعتباری و مشتری وارد رابطۀ قراردادی جدیدی نمی حالت،  الشرکه از محل مطالبات  شوند، حتی عدم 
 ناشی از وجه التزام مشکلی را از بابت جریمۀ مضاعف ایجاد نخواهد کرد.  

 هیاز قرارداد اول   ی ناش  ونی ازآنجاکه د  شوند وتبدیل قرارداد، مشتری و مؤسسۀ اعتباری وارد رابطۀ حقوقی جدیدی می در فرض تجدید و  
التزام در میزان بدهی سابق اساسًا ارتباطی با بحث جریمۀ مضاعف واسطۀ پرداخت تسهیالت ثانویه تهاتر و تسویه می به شود، محاسبۀ وجه 

 کند.پیدا نمی 
آنچ با  بهمطابق  شد،  گفته  می ه  محاسبهنظر  بر  مبنی  مرکزی  بانک  تکلیف  از  رسد  ناشی  باید  را  ثانویه  تسهیالت  در  التزام  وجه  نکردن 

بسا بتوان ادعا کرد که وضع این مقرره بدون  های پولی و مالی بانک مرکزی دانست، نه مبانی فقهی و شرعی مرتبط با این موضوع. چهسیاست
کنندگان این دستورالعمل  ردادهای ثانویه و تغییر رابطۀ حقوقی مؤسسۀ اعتباری و مشتری بوده است؛ بلکه تصویبتوجه به ماهیت حقوقی قرا 

اند و از این بابت دریافت هرگونه سود یا وجه التزام از وجه التزام  امهال را افزایش مدت بازپرداخت در قبال دریافت سود مجدد از بدهی دانسته
 ند.اسابق را مجاز ندانسته

 . عدم تحقق ربح مرکب 5-3

بوده    هیثانو  ی قراردادها  درخصوص   همواره   که  ی مسائل  از  گری د  ی کی )ربح(   سود  حذف  لزوم   بر  اصرار.  است  مرکب)ربح(    سودمطرح 
در    مثالً )  خورد ی م  چشمبه  ریاخ   یهاسال  در  شدهبیتصو  مقررات  و  نیقوان  ی برخ   ی حت   و  ی قیتحق  یهانوشته  در  هیثانو  یقراردادها  از  مرکب

نبودن معنای  مشخص(. 20/06/1398کشور مصوب  ی بانک ۀبدهکاران شبک یبده یۀتسو لیدر قانون تسه  و یاسالم یطرح بانکدار 123 ۀ ماد
درستی تشخیص داده نشود و حتی بعضًا  ربح مرکب در ادبیات حقوق بانکی سبب شده است که مبنای مخالفت با آن در نظام بانکی ایران به

 به اشتباه در ترادف با مفاهیم دیگر تلقی شود.  این تعبیر
صورت نسبتی از اصل مبلغ پرداختی به مشتری در تسهیالت پرداختی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، در صورتی که  محاسبۀ سود به

ما گاهی ممکن است در محاسبۀ  شدۀ بانکی باشد، موضوعی مبرهن و فاقد ایراد و ابهام است. اقرارداد در قالب یکی از عقود معین و تعریف 
سازی یافته نیز لحاظ شود. به سودی که از این طریق محاسبه شود سود مرکب یا روش سرمایهبر اصل تسهیالت، سود سابقًا تعلقسود، عالوه 

می   1سود )خلعتگفته  ص  1371بری،  شود  می 276،  تعلق  سودها  خود  به  که  سودی  مرکب،  سود  در  دیگر،  عبارت  به  محاسبه (.  نیز  گیرد 
 شود.می 

درصد اعطا شود، با روش سود ساده، بعد   20ساله با نرخ سود صورت سهمیلیون تومان به100برای مثال، در فرضی که تسهیالتی به مبلغ 
به  100از سه سال،   تبدیل  تومان  اول  160میلیون  پایان سال  در  تسهیالت  با روش سود مرکب،  تومان خواهد شد.  تومان  میلی120میلیون  ون 

میلیون تومان و در پایان سال سوم  144شود. یعنی تسهیالت در پایان سال دوم  به این مبلغ محاسبه می درصد نسبت 20شود و در سال دوم  می 
 میلیون تومان خواهد بود.172حدودًا 

تلقی کرده و دریافت آن را ممنوع دانسته از خسارت  نویسندگان ربح مرکب را همان خسارت  از  ؛ 193، ص  1388اند )رنجبر،  برخی 
ص  1385شعبانی،   درحالی 272،  به(؛  باید  را  مفهوم  دو  این  خسارت،  از  خسارت  مفهوم  از  ذکرشده  معنای  به  توجه  با  با  که،  متفاوت  کلی 

ذشت، ربای طور که گ(. همان88، ص  1385اند )مکارم شیرازی،  یکدیگر دانست. برخی از فقها نیز ربای جاهلی را همان سود مرکب دانسته
شیوه  حقیقت  در  مرکب  سود  اما  است،  آن  میزان  افزایش  قبال  در  بدهی  بازپرداخت  مدت  تمدید  معنای  به  در  جاهلی  است.  محاسباتی  ای 

 
1. capitalization of interest 
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،  نبودن، بدون انطباق بر هریک از عقود معین، با محاسبۀ سود دوباره امهال شودرغم ربوی مواردی که قرارداد اولیه تسهیالتی ربوی باشد یا به
 توان این دو مفهوم را کاماًل یکسان دانست و حکم به حرمت سود مرکب داد.  یقینًا هم ربای جاهلی و هم سود مرکب تحقق یافته است؛ اما نمی 

دهد که مخالفت با دریافت هرگونه سود مرکب در نظام بانکی ناشی از حرمت شرعی آن نیست، بلکه خوبی نشان می آنچه گفته شد به
بدهکاران شبکه    ی بده   هیتسو  لی»تسهگذار، در قانون  گیرد. در همین راستاست که قانونهای پولی و اقتصادی نشئت می ز سیاستاین موضوع ا

فقط  1398مصوب  کشور«    ی بانک را  مرکب  سود  حذف  و  قانون  اجرای  بلکه  است؛  ندانسته  باطل  را  مرکب  سود  دارای  قراردادهای  مطلقًا   ،
از   مبلغ مشخص محدود کرده درخصوص بعضی  با سقف  اسفندماه    1قراردادها  پایان  تا  را  قانون  این  مزایای  از  استفاده    1398و حتی مهلت 

توان قراردادهای ثانویه را مصداقی از تحقق سود مرکب دانست که ماهیت  توجه اینجاست که فقط زمانی می نکتۀ اصلی و شایان  2دانسته است.
کنندگان قانون مذکور همین نگاه را به قراردادهای ثانویه داشته و از این جهت هال با زیاده« بدانیم. باید گفت تصویباین قراردادها را همان »ام

  ، در تعارض است  ناً یقی  یافتهنگاه با آنچه در متن قانون تحقق    نیااند.  قراردادهای ثانویه را مصداقی از قراردادهای بر مبنای سود مرکب دانسته
این قراردادها باطل خواهند بود؛ حال آنم  چرا که اگر یافته است و کلیۀ  با زیاده باشد، ربای جاهلی تحقق  ثانویه امهال  که اگر  اهیت قرارداد 

فرض   )در  تسویه شده  حقوقی  لحاظ  به  مشتری  بدهی سابق  اساسًا  باشد،  منعقد شده  اقتصاد  واقعی  بخش  بر  مبتنی  و  ثانویه درست  قرارداد 
شوند و چنین حالتی یقینًا با آنچه در سود مرکب گفتیم  رفین وارد رابطۀ قراردادی جدیدی بر مبنای ماهیت قرارداد ثانویه می تجدید و تبدیل( و ط

 متفاوت است.

 و ارائۀ پیشنهاد   گیری نتیجه 

  یقراردادها  در  آنچه  به   امهال   اطالق  که   دهدی م  نشان  یخوب به  امهال  یحقوق   و  ی شرع   ،یلغو  یمعنا  با  یبانک   مصطلِح   امهاِل   فی تعر  ۀسیمقا
  بدون   یبده   یادا  یبرا   ون ی مد   به  شتریب  مهلت   یاعطا  جز   یزیچ  امهال  یقانون   و   ی شرع   ،یلغو  یمعنا.  است  ج یرا   ی اشتباه  دهدی م  رخ  هیثانو

 .ستین یو حال تیرعا و فیتخف هدف با ی شیافزا  گونهچیه

  در   ی اساس  مشکالت  جادیا  به  هیثانو  یقراردادها  درخصوص   « یامهال»  ریتعب  کاربردنبه  میابیی درم  که  شودی م  ترروشن  ی زمان  مذکور  رادیا
  رو نیازا .  اند شده  بطالن  به  محکوم   یی قضا  محاکم  در   قراردادها  نیا  بارها  و  بارها  ریاخ  انیسال  در  که  یاگونه به  شود،ی م  منجر  قراردادها  نیا  ریتفس

  آن   مفاد  و  عنوان  از  امهال  ۀ واژ  ی کل  طوربه  « یاعتبار  مؤسسات  مطالبات  امهال  نحوه   یی اجرا   »دستورالعمل  ی آت  اصالحات  در  شودی م  شنهادیپ
 :است ه یثانو یقراردادها تیماه از امهال مفهوم  کیتفک جینتا  از لی ذ موارد  ن،یبرا عالوه . شود حذف

 ی محتوا   و   شود  داشته   نگه  دور   نیطرف   نظر  از  دیبا  ه، یثانو  قرارداد  انعقاد   از  ی اصل  غرض   عنوانبه  امهال،   قصد   ه،یثانو  یقراردادها  در   ـ
گاه   شیافزا .  رد یگ  قرار  هاآن  ۀاراد  و  قصد   مورد   د یبا  کند ی م  راتییتغ  دچار  را   یاعتبار  ۀمؤسس  با  ی مشتر  یقرارداد  ۀرابط  که  یاهیثانو  قرارداد   یآ

 ان ی مشتر  کیتفک  و  انی مشتر  ی تمام   با  کسانی  برخورد   از  زیپره  ،ی شرع   امهال  با  آن  یماهو   یهاتفاوت   و   هیثانو  یقراردادها  تیماه  از  نیطرف 
 منجر  ه یثانو  یقراردادها  شدن ی اتیعمل  به   شتریب  هرچه  ،ی نیتقن  از ین  رفع   برعالوه   که   یی سازوکارها  و   راهکارها  ینیبشیپ  و  رمتخلفیغ  و  متخلف

 . کند ی م تررنگکم را  قراردادها ن یا در قصد فقدان ۀشبه که  است یی راهکارها از شود،

 
بند  1 از  ر: »کشو  یبانک  ۀبدهکاران شبک  یبده  یۀتسو  ل یتسهقانون    4.  به  سقف مجاز برای برخورداری  این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی،  مزایای 

 «.شود( ریال )اصل مندرج در قرارداد مالک محاسبه( تعیین می000/000/000/20( ریال و بیست میلیارد )000/000/000/5) ترتیب، پنج میلیارد
دارند درخواست خود را به  مهلت    1398اسفندماه    انیقانون حداکثر تا پا  نیمشمول استفاده از ضوابط ا  رندگانیگالت یکشور: »تسه  یبانک  ۀ بدهکاران شبک  یبده  یۀتسو   ل یقانون تسه  6بند    .2

 «. موردنظر ارائه کنند یها با مؤسسات اعتباربانک
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 تیماه   داشتننگه  دور  با.  است  افتهی  تحقق  ی جاهل  یربا  باشد،  ادهی ز  با  امهال  قتیحق  در  هیثانو  یقراردادها  تیماه  که  یموارد   در  ـ
 هرگونه  وجود  توانی م  آن،  تیماه  بهنسبت  نیطرف   قصد   وحدت  و  ی بانک  ۀشبک  در  شدهف ی تعر  نیمع  عقود  قالب  در  هیثانو  قرارداد  انعقاد  امهال،

 . کرد  برطرف  را هیثانو یقراردادها در  ربا ۀشبه

افتد، برخالف امهال شرعی و حقوقی، مؤسسات اعتباری برای انعقاد  ـ نظر به تفاوت ماهوی امهال و آنچه در قراردادهای ثانویه اتفاق می 
 قرارداد ثانویه الزامی به احراز اعسار مشتری نخواهند داشت.

  منع   بحث  با  ی ارتباط   اساساً   هیثانو  التیتسه  مبلغ  در   التزام  وجه  از   یناش  یبده  زانیم  ۀ محاسب  که   دهد ی م  نشان   پژوهش  ن یا  یهای بررس   ـ
  التزام  وجه   نکردنمحاسبه  بر   ی مبن  یمرکز  بانک  فیتکل  رسدی م  نظربه  گر، ی د  عبارت   به.  ندارد   مضاعف  ۀم ی جر  ا ی  خسارت   از  خسارت   افتی در
  ن یا  وضع .  موضوع   ن یا  با  مرتبط  یشرع   و  یفقه  ی مبان   نه  دانست،  یمرکز  بانک   ی مال   و  یپول   یهااستیس  از  یناش  دیبا  را   هیثانو  التیتسه  در

  ن یا  کنندگانبیتصو  بلکه  است؛  بوده  ی مشتر  و  ی اعتبار  ۀمؤسس  ی حقوق   ۀ رابط  رییتغ  و   هیثانو  ی قراردادها  یحقوق   ت یماه  به  توجه   بدون   مقرره 
  التزام  وجه   ای   سود   هرگونه  افتی در   بابت   ن یا  از   و   اند دانسته  یبده  از   مجدد  سود  افتی در  قبال   در   بازپرداخت  مدت  شیافزا   را  امهال   دستورالعمل

  در   توانی م  ه،یثانو  یقراردادها  انعقاد  یبرا   یاعتبار  مؤسسات  ۀ زیانگ  شیافزا   جهت  در  رو،نیازا .  اند ندانسته  مجاز  را   سابق  التزام  وجه  از
 . کرد  اعطا  را  هیثانو التیتسه در التزام وجه مبلغ  ۀمحاسب مجوز دستورالعمل، ی آت اصالحات

 سود  حذف  یبرا   تالش .  ندارد   شودی م  گفته  ی جاهل  یربا  درخصوص   آنچه  بر  ی انطباق  و  است  ی محاسبات  یاوه یش  قتیحق  در  مرکب  سود  ـ
  از   ی ناش  خورد ی م   چشمبه   ریاخ  یها سال  در  شدهبی تصو  مقررات  و  نیقوان  ی برخ   ی حت  و  ی قیتحق  یهانوشته  در  که  هیثانو  یقراردادها   از  مرکب

  ی مصداق  را   ه یثانو  یقراردادها  توان ی م  یزمان  فقط.  رد یگی م   نشئت  یاقتصاد   و   یپول   یها استیس  از  موضوع   نیا  بلکه  ست،ین   آن   یشرع   حرمت
  بخش   بر  ی مبتن   و  درست  هیثانو  قرارداد  اگر  کهآن  حال  م؛یبدان  اده« ی ز   با   امهال»  همان  را  قراردادها  نیا  تی ماه  که   دانست  مرکب  سود  تحقق  از

  ۀ رابط  وارد   نیطرف   و(  لی تبد   و  د ی تجد   فرض   در)  شده  هیتسو  ی حقوق   لحاظ  به  ی مشتر  سابق  ی بده   اساساً   باشد،  شده  منعقد   اقتصاد  ی واقع
 .است متفاوت  می گفت مرکب  سود  در آنچه  با ناً یق ی ی حالت  ن یچن و شوند ی م  هیثانو قرارداد تیماه یمبنا بر ید ی جد  یقرارداد
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