
 

 

 

 

ی،١٣٩١سال  « ید  و ی م، سال  ا رما ا ما از کار و    « 
 

 بانک و مؤسسه  ي پستدولت هاي دولتي، غيردولتي، شرکت  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

 .اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

 با سالم

هـا مجـاز     قانون پولي و بـانکي کـشور، بانـک       ٣٤ ماده   ٤گونه که استحضار دارند وفق بند         هماناحتراماً؛  

هـاي خـاص تعيـين        نامـه   ها يا آيين    چه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به موجب دستور          باشند بيش از آن     نمي

نيک مستحضرند که فلـسفه وجـودي ايـن         .  به اشخاص حقيقي يا حقوقي، تسهيالت يا اعتبار اعطا نمايند          نمايد،  مي

امکان تخـصيص منـابع بـانکي بـه تعـداد           باشد،    حکم قانوني که کمابيش در جمله کشورهاي دنيا مورد توجه مي          

هـاي ناشـي از       ساندن زيـان  ها و به حداقل ر      بيشتري از آحاد جامعه، تنوع بخشي بيشتر به سبد اعتباري بانک          

 حول يک شخص يا گروهي از اشخاص مرتبط با يکديگر که به تعبيـري ذينفـع واحـد تلقـي                     ها  تمرکز منابع بانک  

ايجـاد  /نمايند اوالً تسهيالت و تعهدات قابل اعطا        بر همين اساس، مراجع نظارت بانکي مراقبت مي       . شوند، است   مي

 باشد و ثانياً مجموع تسهيالت و تعهداتي که از حـد مشخـصي بيـشتر                به هر ذينفع واحد حد و سقف معيني داشته        

هـا را بـه       باشند، بخش محدودي از منابع بانـک        هستند و در ادبيات بانکي موسوم به تسهيالت و تعهدات کالن مي           

 .خود تخصيص دهد

عنـوان   مقرراتـي تحـت      ١٣٨٢با استناد به مراتب مذکور، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، از سال             

ها موظف شـدند تـا سـقف مشخـصي از             تدوين و ابالغ نمود که طي آن بانک       " نامه تسهيالت و تعهدات کالن      آيين"

 در حـال    . به تسهيالت و تعهـدات کـالن تخـصيص دهنـد           - چه به لحاظ فردي و چه از حيث جمعي         -منابع خود را  

 ناشي از اجراي قريب يک دهه مقررات حاضر، اين بانک با عنايت به تغيير شرايط و اقتضائات و حصول تجربه

نامه تسهيالت و تعهـدات کـالن نمـوده           نامه مذکور و تدوين نسخه جديد آيين        مذکور، اقدام به بازنگري آيين    

 .است

 ١٢٢٣٤٢/٩١  

 ١٠/٠٥/١٣٩١  
 دارد 



 

 

 

هزار و    مصوب يک " نامه تسهيالت و تعهدات کالن      نسخه جديد آيين   "با عنايت به مراتب فوق، به پيوست        

. شـود    شوراي پول و اعتبـار عينـاً جهـت اجـرا ايفـاد مـي               ٢٣/٣/١٣٩١ صد و چهل و يکمين جلسه مورخ        يک

مؤسسه اعتباري موظف اسـت ظـرف       / نامه مزبور، آن بانک       آيين  ٢١ و   ٢٠سازد به استناد مواد       خاطرنشان مي 

بـديهي اسـت پـس از    . نامه، وضعيت خود را با مفـاد آن تطبيـق دهـد    ماه پس از تاريخ ابالغ آيين       مدت شش 

نامـه تـسهيالت و       ، نسخه جديـد آيـين     ١٠/١١/١٣٩١گذشت دوره زماني مذکور و به طور مشخص از تاريخ           

 ١٩٦٨/ موضوع بخشنامه شماره مـب     »نامه تسهيالت و تعهدات کالن      آيين «االجرا خواهد بود و       تعهدات کالن الزم  

 ٧٨٤٠٠/٨٨ موضوع بخشنامه شماره »نامه تسهيالت و تعهدات کالن   آيين١-٣اصالحيه بند   «،  ٢٩/١١/١٣٨٢مورخ  

 ١٣٩٠هاي پولي، اعتبـاري و نظـارتي نظـام بـانکي کـشور در سـال                    سياست ١٧ و  ماده     ١٣/٤/١٣٨٨مورخ  

 .يکن تلقي خواهد گرديد لم هاي يک و دو ذيل آن، منسوخ و کان و تبصره) ٢٠/١٠/١٣٩٠مصوب (

ربط ابالغ و بـر حـسن         واهشمند است دستور فرماييد، مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي           خ

 /غ١٢٥٩٩٠٧ / .اجراي آن نظارت به عمل آيد

 

 

 

  

 
 
 

  برگ١٢ :پيوست

 

 

 مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت کل

 اداره مطالعات و مقررات بانكي

 آبادي حميدرضا غني آزاد اميرحسين امين

 ٣٨٣١  ـ٥ ٣٢١٥ ـ ٠٢
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 »کالن تعهدات و تسهيالت نامه آيين«
و ) ٥(بنـدهاي   بـه  استناد باولي و بانکي کشور و پ قانون) ٣٤( ماده) ٤( بنددر اجراي  اعتبار و پول شوراي

ساله  قانون برنامه پنج ٩٧ماده ) د(از بند ) ١(و نيز بر اساس رديف  قانون همان) ٤٤( همادو ) ١٤(ماده ) ٦(

پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و با هدف امکان تخصيص منابع بانکي به تعـداد بيشـتري از آحـاد    

هـاي ناشـي از    جامعه، تنوع بخشي بيشتر به سبد اعتباري مؤسسات اعتباري و به حداقل رسـاندن زيـان  

کـه از ايـن پـس بـه اختصـار       را »کـالن  تعهـدات  و تسهيالت نامه آيين«سات اعتبـاري،  تمرکز منابع مؤس

 :نمود تصويب ذيل شرح بهشود،  ناميده مي »نامه آيين«

 

 تعاريف -  اول فصل

 :روند هاي مربوط بکار مي نامه عناوين ذيل به جاي عبارت در اين آيين -١ ماده

 ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک :مرکزي بانک -١-١

بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون و يـا بـا مجـوز     :اعتباري مؤسسه -٢-١

 شـعبه  نامه آيين اين در .داردبانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانک قرار 

 .گردد مي محسوب اعتباري مؤسسه نيز خارجيبانک 

نامه اجرايي  آييندر چارچوب  که خارجي بانک يک از عملياتي واحد :خارجيبانک  شعبه -٣-١

مصـوب جلسـه مـورخ    » هاي خـارجي در ايـران   نحوه تأسيس و عمليات شعب بانک«

 .دارد فعاليت ايران اسالمي جمهوري در ،هيأت وزيران ٢٨/١٢/١٣٨٧

 شـخص  چنـد  يا دو«و يا » يک شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل«: واحد ذينفع -٤-١

، کنترلي و مالي ،مديريتي مالکيتي،برخورداري از روابط  واسطه به که حقوقييا  حقيقي

ـ  قرار دهند، ريسک معرض درتوانند مؤسسه اعتباري را  يا به هر نحو ديگري مي دين ب



 

٢ 

 عـدم  بـه  منجـر  و يابـد  تسـري  ديگـري  بـه  بتواند ها آن از يکي مشکالت کهترتيب 

 .»شود ها آن تعهدات يا و تسهيالت موقع به ايفاي يا بازپرداخت

 فاقـد  كـه  صورتي در اناث انفرزند و سالگي ١٨ سن تا ذکور فرزندان :تکفل تحت افراد -٥-١

 .ندباش و همسر شغل

کـه بـه    اعتباري مؤسسه ترازنامه خطو پايين  باال اقالمآن دسته از  :تعهداتتسهيالت و  -٦-١

اعتبـاري   مؤسسـه  بـه  واحد ذينفع طرف از ريسک تحميلطور بالفعل يا بالقوه موجب 

 .شود مي

ها به ثبت رسـيده   مؤسسه اعتباري که در مرجع ثبت شرکت سرمايه: شده پرداخت سرمايه -٧-١

 .است

 .ها اندوخته ساير و قانوني اندوخته: اندوخته -٨-١

ايجـاد شـده   /مجموع خـالص تسـهيالت و تعهـدات اعطـايي     :کالن تعهدات و تسهيالت -٩-١

پرداخـت   سرمايه مجموع درصد ١٠که ميزان آن حداقل معادل  واحد ذينفع هربراي /به

 درصـد  ٣ ،خـارجي بانـک   شعبه براي حد ناي .دشده و اندوخته مؤسسه اعتباري باش

 .باشد  مي شعبه هاي دارايي مجموع

 حـق  داراي  سـرمايه  يا و سهام درصد ٥٠ از بيش که است شخص حقوقي :تابعه واحد -١٠-١

 .است ديگر خصش به متعلقطور مستقيم و يا غيرمستقيم  به آن راي

درصد سـهام يـا    ٥٠درصد و حداکثر  ٢٠است که حداقل  شخص حقوقي :وابسته واحد -١١-١

ـ  بـه  متعلـق طور مستقيم و يا غيرمستقيم  سرمايه داراي حق رأي آن به  ديگـر  خصش

 .است

 هـاي  همکـاري  سـازمان  کامـل  عضـويت  به که کشورهايي شامل :الف گروه کشورهاي -١٢-١

 المللي بين صندوق با که کشورهايي همچنين و اند درآمده) OECD( توسعه و اقتصادي

 ازمشروط به اينکه کشورهاي مذکور،  دان نموده منعقد وامي اعطا ويژه قراردادهاي پول

مرجـع اعـالم    .باشـند  نكرده استمهال را خود دولتي ارزي هاي بدهي گذشته سال پنج

 .فهرست کشورهاي مزبور، بانک مرکزي است

وام، کمـک   يالمللي هستند که از طريق اعطا بين نهادهاي: چندجانبه اي توسعه هاي بانک -١٣-١

کشورها به  ياجتماعو  ياقتصادو نظاير آن، به توسعه  يگذار ههاي سرماي هورامش، يفن

هـاي مزبـور    برخي از مصـاديق نهـاد  . نمايند کمک مي توسعه حال در يکشورهاويژه 



 

٣ 

 توسـعه  بانك آسيايي، توسعه بانك آن، به وابسته واحدهاي و جهاني بانك: عبارتند از

 توسـعه  بانـك  توسـعه،  و ترميم اروپايي بانك اروپايي، گذاري سرمايه بانك آفريقايي،

 و اجتمـاعي  توسعه براي عرب صندوق المللي، بين توسعه براي اوپك صندوق اسالمي،

 بانـك  آفريقـا،  در اقتصـادي  توسـعه  بـراي  عرب بانك عرب، پولي صندوق اقتصادي،

مرجع اعالم فهرسـت   .کنوردي گذاري سرمايه بانك و )کارائيب( غربي نيمكره توسعه

 .نهادهاي مزبور، بانک مرکزي است

 

 واحد ذينفع - دوم فصل

ؤسسه اعتباري موظف است در اعطاي تسهيالت يا ايجاد تعهدات، نسبت به شناسايي ذينفع م  -٢ ماده

 :باشد به شرح زير مي واحد نفعيذ مصاديق. واحد اقدام نمايد

 مستقل؛ طور به حقوقي يا حقيقي شخص -١-٢

 :شامل مالکيتي، روابط داراي حقوقي و حقيقي اشخاص -٢-٢

تابعه و ) هاي(شخص حقيقي به اتفاق همسر و افراد تحت تکفل وي با واحد -١-٢-٢

 ها؛ يا وابسته آن

 تابعه و يا وابسته آن؛) هاي(شخص حقوقي با واحد -٢-٢-٢

وقي با يکديگر مشروط حقواحدهاي تابعه و يا وابسته يک شخص حقيقي يا  -٣-٢-٢

 .درصد باشد ٢٠ها توسط شخص مزبور، حداقل  ضرب درصد تملک آن که حاصل بر آن

 

 :شامل مديريتي، روابط داراي حقوقي اشخاص -٣-٢

 تهيأ اعضاي سوم دو حداقلشخص حقوقي با شخص حقوقي ديگري که  -١-٣-٢

 باشد؛ مي مشترکها  آن مديره

ها  آن مديره تهيأ رييسشخص حقوقي با شخص حقوقي ديگري که  -٢-٣-٢

 .باشد مي مشترک

 

 :شامل مالي، روابط داراي حقوقي و حقيقي اشخاص -٤-٢

 ؛وي تکفل تحت فرادا و همسر با حقيقي شخص -١-٤-٢



 

٤ 

 ٧٥ معادل، حداقل ضمانت ميزان که  آن بر مشروطعنه  مضمون با ضامن -٢-٤-٢

 که دارد مصداق صورتي در فوق رابطه عکس .باشد ضامن دارايي/ساليانه درآمددرصد 

 باشند؛ متقابل ضمانت داراي مزبور اشخاص

 درآمد درصد ٥٠ از بيش که مشروط بر آن )ب( شخص با) الف(شخص  -٣-٤-٢

 فوق رابطه عکس .شود  مينتأ )ب(شخص  توسط) الف(شخص  ساليانه ناخالص

 .مصداق ندارد

 .باشند از شمول قاعده فوق، مستثني مي استخدامي روابط داراي اشخاص - تبصره

 حق داراي سرمايه يا سهام از درصد ٢٠ حداقل داراي يک هر که اشخاصي -٤-٤-٢

 باشند؛ حقوقي شخص يک رأي

ها از منبع  درصد درآمد ناخالص ساليانه هريک از آن ٥٠بيش از  که اشخاصي -٥-٤-٢

 .درآمد واحدي باشد

داراي چنين ويژگي هستند، مشمول قاعده  استخدامي روابطي که به واسطه اشخاص - تبصره

 .باشند فوق نمي

 

 :شامل کنترلي، روابط داراي حقوقي و حقيقي اشخاص -٥-٢

 که حقوقي شخص با وي تکفل تحت افراد و همسر اتفاق به حقيقي شخص -١-٥-٢

 باشند؛ مي حقوقي شخص آن آراي درصد ٢٠ از بيش راي حق داراي نحوي هر به

 راي حق داراي نحوي هر به که ديگري حقوقي شخص با حقوقي شخص -٢-٥-٢

 باشد؛ مي آن آراي درصد ٢٠ از بيش

  يراهبر  به قادر که ديگري حقوقي شخص با حقوقي يا حقيقي شخص -٣-٥-٢

 باشد؛ مي آن سود تقسيم به مربوط تصميمات جمله از  عملياتي و  مالي  هاي سياست

 به قادر نحوي هر به که ديگري حقوقي شخص با حقوقي يا حقيقي شخص -٤-٥-٢

 .باشد مي آن  مديره  تيأه  اعضاي  اكثريت  عزل و  نصب

 

 مصاديق ساير -٦-٢

ماده  اين ٥-٢ الي ١-٢ هاي رديفمصاديق مذکور در  مشابه ماهيتاً کهروابط ديگري 

 .باشند مي
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 تعهدات و تسهيالت - سوم فصل

ايجاد شـده  /مؤسسه اعتباري موظف است در محاسبه مجموع خالص تسهيالت و تعهدات اعطا -٣ ماده

 .مربوط به ذينفع واحد، اقالم زير را مشمول محاسبه قرار دهد

 

 :زير شرح، به اعتباري مؤسسه ترازنامه خط باالي اقالم، مشتمل بر تسهيالت -١-٣

سود و وجـه التـزام تـأخير    اصل و  شامل ارزي و ريالي از اعم اعطايي، تسهيالت -

  ؛)با توجه به ماهيت عقود موضوع تسهيالت(تأديه دين 

 ؛ملي توسعه صندوق و ارزي ذخيره حساب محل از اعطايي تسهيالت -

 اعتباري؛ مؤسسات ساير به اعطايي تسهيالت -

 شده؛ واخواست ريالي بروات و اسناد -

 شده؛ پرداخت اسنادي اعتبارات بابت بدهكاران -

 شده؛ پرداخت هاي نامه ضمانت بابت بدهكاران -

 شده؛ پرداخت اعتباري هاي کارت بابت بدهكاران -

 ارزي؛ و ريالي از اعم دار، مدت اسنادي اعتبارات بابت بدهکاران -

 ارزي؛ و ريالي از اعم دار، مدت اسنادي بروات بابت بدهکاران -

 معامالت؛ اموال خريد بابت پرداخت پيش -

 عقود؛ بابت شده خريداري اموال -

 جعاله؛ جريان در كار -

 موقت؛ بدهكاران حساب در مشتريان بدهي -

 ارز؛ نرخ التفاوت مابه بابت مشتريان بدهي -

 شده؛ پرداخت اسنادي بروات بابت بدهكاران -

 

 :زير شرح به، اعتباري مؤسسه ترازنامه خط پايين اقالم، مشتمل بر تعهدات -٢-٣

 اسنادي؛ اعتبارات انواع بابت تعهدات -

 ؛ارزي و ريالي از اعم صادره، هاي پذيرش و ها نامه ضمانت بابت تعهدات -

 اعتباري؛ هاي کارتبابت  تعهدات -

 شده؛ نويسي پذيره سهام مانده بابت تعهدات و صادره مشاركت اوراق تضمين -

 معامالت؛ منعقده قراردادهاي بابت تعهدات -



 

٦ 

 شده؛ نويسي قبولي دار مدت اسنادي بروات  -

 .مؤسسات اعتباري ساير اسنادي اعتبار بابت تعهدات -

 

 شعب طريق ازايجاد شده /تسهيالت و تعهدات اعطا شامل تعهدات و تسهيالت -١ تبصره

 .گردد مي نيزدر خارج از کشور  اعتباري مؤسسات

و وجوه  مدني مشارکت مشترک حساب ، مضاربه دريافتي وجوه آينده، هاي سال سود -٢ تبصره

 الزم نيز تعهدات خالص محاسبه براي .شود نمي منظور تسهيالت خالص محاسبه در اداره شده

 ميزان از و سپرده نقدي ضمانتنامه اسنادي اعتبارات بابت شده اخذ نقدي دريافت پيش است

 .گردد كسر تعهدات

 هـر  بـه  مربـوط  تعهـدات  و تسهيالت خالص مجموع محاسبهموظف است در  اعتباريمؤسسه  -٤ ماده

  .اعمال نمايد يک ضريب با را تعهدات و تسهيالت مبلغ واحد، ذينفع

 قيمـت  باشـد،  مي ها آن سهام از بخشي يا تمام مالك اعتباري، مؤسسه كه هايي شركت مورد در -٥ ماده

هـا   مربـوط بـه آن   تعهـدات  و تسهيالت خالص مجموع محاسبه در نيز مزبور سهام شده تمام

 .شود مي منظور

 

 کالن تعهدات و تسهيالت حدود - چهارم فصل

مؤسسه اعتباري به تسهيالت و تعهدات به هـر    سرمايه پرداخت شده و اندوخته مجموعنسبت  -٦ ماده

قابـل   تعهـدات  و تسـهيالت بـدين ترتيـب کـه ميـزان     . برابر شود ٥ذينفع واحد نبايد کمتر از 

 سـرمايه درصد مجموع  ٢٠حداکثر معادل  واحد، ذينفع هرايجاد توسط مؤسسه اعتباري به /اعطا

 .باشد آن مؤسسه اعتباري   اندوخته و شده پرداخت

 شعبه هاي دارايي مجموع درصد ٥ ،خارجي بانک شعبه براي ماده اين در مذکور حد - تبصره

 .باشد  مي

سرمايه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباري به مجموع تسهيالت و تعهدات  مجموعنسبت  -٧ ماده

کـالن   تعهـدات  و تسـهيالت بدين ترتيب که مجموع ميزان . درصد شود ٢٠کالن نبايد کمتر از 

آن مؤسسـه    اندوختـه  و شـده  پرداخت سرمايهبرابر مجموع  ٥مؤسسه اعتباري حداکثر معادل 

 .باشد اعتباري 



 

٧ 

 شعبه هاي دارايي مجموع درصد ٦٠ ،خارجي بانک شعبه براي ماده اين در مذکور حد - تبصره

 .باشد  مي

 ايـن  در شـده  تعيين حدود از بيش واحد ذينفع يک تقاضاي مورد تسهيالت ميزان که مواردي در -٨ ماده

 بـه  تسـهيالت ي اعطـا  روش از مقرر، حدود رعايت با تواند مي اعتباري مؤسسه باشد،  نامه آيين

 .نمايد استفاده )مشابه هاي روش يا و کنسرسيومي سنديکايي،( مشترک صورت

 

 استثناء موارد - پنجم فصل

 :است مستثني چهارم فصل در مقرر حدود از زير تعهدات و تسهيالت -٩ ماده

 

 :باشد مي مستثني ها آن مبلغ درصد ١٠٠ که تعهداتي و تسهيالت -١-٩

 دولتي؛ مؤسسات وهاي اجرايي  دستگاه به تعهدات و تسهيالت -١-١-٩

 دولت توسط شده تضمين بهادار اوراق ها آن وثيقه که تعهداتي و تسهيالت -٢-١-٩

درصد  ١٢٠که ارزش وثايق مذکور حداقل معادل  ، مشروط بر اينباشد مرکزي  بانک يا

 تسهيالت و تعهدات باشد؛ ) اعم از قطعي يا برآوردي(اصل و سود 

هاي مرکزي کشورهاي  مرکزي يا بانک هاي تسهيالت و تعهدات به دولت -٣-١-٩

 گروه الف، منوط به موافقت بانک مرکزي؛

 توسط شده تضمين بهادار اوراق ها آن وثيقه که تعهداتي و تسهيالت -٤-١-٩

 موافقت به منوط باشد،  الف گروه کشورهاي مرکزي هاي بانک يا مرکزي هاي دولت

درصد اصل  ١٢٠و مشروط بر اين که ارزش وثايق مذکور حداقل معادل  مرکزي بانک

 تسهيالت و تعهدات باشد؛) اعم از قطعي يا برآوردي(و سود 

 ربط ذي اعتباري مؤسسه نزد سپرده ها آن وثيقه که تعهداتي و تسهيالت -٥-١-٩

معادل بوده و ميزان سپرده حداقل  يکسان پولي واحد لحاظ به کهمنوط به آن  باشد،

 تسهيالت و تعهدات باشد؛) اعم از قطعي يا برآوردي(اصل و سود 

 اعتباري مؤسسه  اندوخته و سرمايه کاهش به منجر که تعهداتي و تسهيالت -٦-١-٩

 باشد؛ شده

 آنها سررسيد و بوده فسخ قابل بانك طرف از شرط و قيد بدون كه عهداتيت -٧-١-٩

 .است سال يك از كمتر

 



 

٨ 

 :باشد مي مستثني ها آن مبلغ درصد ٨٠ تا که تعهداتي و تسهيالت -٢-٩

 سال و کمتر به ساير مؤسسات اعتباري؛ تسهيالت و تعهدات با سررسيد يک -١-٢-٩

ها اوراق بهادار صادره و تضمين شده  تسهيالت و تعهداتي که وثيقه آن -٢-٢-٩

 يکسانواحد پولي  به لحاظ ربط باشد، مشروط بر آن که توسط مؤسسه اعتباري ذي

اعم از قطعي يا (درصد اصل و سود  ١٢٠بوده و ميزان وثايق نيز حداقل معادل 

 تسهيالت و تعهدات باشد؛) برآوردي

صادره توسط ساير   نامه ها، ضمانت آن  تسهيالت و تعهداتي که وثيقه -٣-٢-٩

ت و تسهيال) اعم از قطعي يا برآوردي(مؤسسات اعتباري حداقل معادل اصل و سود 

 تعهدات باشد؛

ها در  اي چندجانبه که نام آن هاي توسعه تسهيالت و تعهدات به بانک -٤-٢-٩

 فهرست اعالم شده توسط بانک مرکزي قرار دارد؛

هاي  ها، اوراق بهادار صادره توسط بانک تسهيالت و تعهداتي که وثيقه آن -٥-٢-٩

م شده توسط بانک مرکزي ها در فهرست اعال اي باشد که نام آن اي چندجانبه توسعه

اعم از قطعي يا (درصد اصل و سود  ١٢٠ميزان وثايق نيز حداقل معادل قرار دارد و 

 تسهيالت و تعهدات باشد؛) برآوردي

 

 :باشد مي مستثني ها آن مبلغ درصد ٥٠ تا که تعهداتي و تسهيالت -٣-٩

روز  ٥دار که حداکثر ظرف  خريد ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدت -١-٣-٩

 شوند؛ کاري تسويه مي

 که اينها اموال غيرمنقول باشد مشروط بر  تسهيالت و تعهداتي که وثيقه آن -٢-٣-٩

اموال مذکور توسط کارشناس رسمي دادگستري، حداقل معادل  شده ارزيابيقيمت 

 ؛اشدب تعهدات و تسهيالت )قطعي يا برآوردياعم از (درصد اصل و سود  ١٥٠

ها اوراق بهادار تضمين شده توسط ساير  تسهيالت و تعهداتي که وثيقه آن -٣-٣-٩

 ١٢٠مؤسسات اعتباري باشد، مشروط بر اين که ارزش وثايق مذکور حداقل معادل 

 تسهيالت و تعهدات باشد؛) اعم از قطعي يا برآوردي(درصد اصل و سود 

 

 :باشد مي مستثني ها آن مبلغ درصد ٢٠ تا که تعهداتي و تسهيالت -٤-٩

 ؛است اعتبار وثيقه ،آن موضوع كاالي که اسنادي اعتبارات -١-٤-٩



 

٩ 

 باقي ها آن سررسيد به سال يك از كمتر كه ارزي يا ريالي هاي ضمانتنامه -٢-٤-٩

 ؛باشد مانده

 ت؛معامال منعقده قراردادهاي بابت تعهدات -٣-٤-٩

 .يحقوق اشخاصساير  توسط شده منتشر مشاركت اوراق تضمين -٤-٤-٩

 

 داخلي کنترل - ششم فصل

 و تسـهيالت  قرارگـرفتن  موجب که واحد ذينفع به تعهدات و تسهيالت هرگونه ايجادء يا اعطا  -١٠ ماده

 مـديره  هيـأت  تصـويب  بـه قبالً  بايد شود، کالن تعهدات و تسهيالت شمول در مزبور تعهدات

 .برسد اعتباري مؤسسه

 تعهـدات  و تسهيالت کليه ثبت و شناسايي منظور به است موظف اعتباري مؤسسه مديره هيأت -١١ ماده

 بـا  انطبـاق  حيـث  از تعهـداتي  و تسـهيالت  چنين پايش همچنين و آن از پس تغييرات و کالن

 و اداري هـاي  رويـه  متضـمن  جـامعي  دسـتورالعمل  اعتبـاري،  مؤسسـه  اعتبـاري  هاي سياست

 دسـتورالعمل  .درآورد اجـرا  مرحله به و تدوين مناسب، داخلي کنترل کارهاي و ساز و حسابداري

 جهـت  در را اشـخاص  بـين  جديـد  روابـط  هرگونه که باشد شده تدوين اي گونه به بايد مزبور

 .نمايد پايش واحد، ذينفع شناسايي

 يکي نامه، آيين اين ابالغ از پس ماه سه مدت ظرف است مکلف اعتباري مؤسسه مديره هيأت -١٢ ماده

نامـه مزبـور، تعيـين و بـه بانـک       د آيينمفا نمودن اجرايي براي را مرتبط سازماني واحدهاي از

 .مرکزي اعالم نمايد

 مـدت  ظرفنمايد  فوظمرا  ١٢ ماده موضوع سازماني واحداعتباري بايد  مؤسسههيأت مديره  -١٣ ماده

 واحـد  ذينفع به مربوط اطالعات حاوي اطالعاتي بانک يکنامه،  غ اين آيينابال از پس ماه شش

 و تسهيالت مانده واحد، ذينفع هر مشخصات شامل حداقل بايد مزبور اطالعاتي بانک .دايجاد کن

 و تسـهيالت  و واحـد  ذينفـع  مشـمول  اشـخاص  روابط نوع واحد، ذينفع هر به مربوط تعهدات

 .باشد ،مقرر حدود از مستثتي تعهدات

 ايجـاد /اعطا از پيش مکلفند اعتباري مؤسسه ربط ذي مراجع ساير يا اعتباري واحدهاي شعب، -١٤ ماده

در بانـک   »سامانه جـامع اطالعـات مشـتريان   «از  استعالمعالوه بر  تعهدات، و تسهيالت هرگونه

  .استعالم نمايد ١٢ ماده موضوع سازماني واحد ازرا  واحد ذينفع به مربوط اطالعاتمرکزي، 

 



 

١٠ 

 دهي گزارش الزامات - هفتم صلف

 مطـابق  کـه  را تعهـداتي  و تسهيالت به مربوط اطالعات تمامي است موظف اعتباري مؤسسه -١٥ ماده

 مستثني موارد از اعم ـ شوند مي محسوب کالن تعهدات و تسهيالت عنوان به نامه آيين اين مفاد

 بـه  مـاه،  هر پايان از پس هفته يک مدت ظرف حداکثر و ماهانه زماني مقاطع در ـ غيرمستثني و

 بـه  مربـوط  اطالعـات  .نمايـد  گـزارش  بانک آن به نمود، خواهد اعالم مرکزي بانک که اي شيوه

 بـه  مربـوط  اطالعات ها، آن مانده در تغيير هرگونه شامل حداقل بايد مزبور تعهدات و تسهيالت

  .باشد دريافتي وثايق ميزان و نوع واحد، ذينفع

 سـوي  از تعهـدات  ايفـاي  يا و تسهيالت بازپرداخت عدم جمله از؛ قهري داليل به بنا چنانچه - ١٦ماده 

 مؤسسـه  اندوختـه  و سـرمايه  کاهش همچنين و اشخاص ميان جديد روابط ايجاد واحد، ذينفع

روز  ٥ظرف مدت  است موظف اعتباري مؤسسه شود، نقض نامه آيين اين در مقرر حدود اعتباري،

 مـدت  ظـرف  حـداکثر  و دهد اطالع مرکزي بانک به داليل ذکر با گزارشي طي را موضوع کاري،

 گزارش .نمايد اقدام شده تعيين حدود با انطباق به نسبت مذکور، رويداد وقوع از پس ماه شش

 شـده  حدود نقض به منجر که تعهداتي و تسهيالت به مربوط اطالعات شامل حداقل بايد مزبور

  .باشد تخطي وقوع تاريخ و تخطي ميزان مربوط، واحد ذينفع است،

 اين در مقرر حدود با را خود مزبور، مهلت گذشت از پس اعتباري مؤسسه چنانچه -تبصره 

 .شد خواهد ١٨ ماده هاي مجازات مشمول ندهد، تطبيق نامه آيين

 هـر  ،)مشابه هاي روش يا و کنسرسيومي سنديکايي،( مشترک صورت به تسهيالتي اعطا در - ١٧ماده 

 گـزارش  خـود  سـهم  ميزان به را مزبور تسهيالت بايد کننده مشارکت اعتباري مؤسسات از يک

 .دننماي

 

 مجازات - هشتم فصل

قـانون برنامـه    ٩٦مـاده  هاي مقـرر در   نامه موجب اعمال مجازات آيين اين مقررات ازتخطي   -١٨ ماده

 .قانون پولي و بانکي کشور خواهد بود ٤٤ماده پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و 

 

 

 



 

١١ 

 ساير - نهم فصل

 ايـن  در مقرر حدود از بيش كه حقوقي يا حقيقي اشخاص از دسته آن به نبايد اعتباري مؤسسه  -١٩ ماده

 جديـد  تعهـدات  يـا  و تسهيالت ،گرديده ايجاد/ي اعطاءتعهداتو يا  تسهيالتها  به آن نامه آيين

 .نمايدايجاد /ءاعطا

نامه، وضعيت خـود را   ماه پس از ابالغ اين آيين مؤسسه اعتباري موظف است ظرف مدت شش -٢٠ ماده

 .با مفاد آن تطبيق دهد

مورخ  ١٩٦٨/موضوع بخشنامه شماره مب »کالن تعهدات و تسهيالت نامه آيين« گذار، دوره از پس -٢١ ماده

مورخ  ٧٨٤٠٠/٨٨، موضوع بخشنامه شماره »مذکور نامه آيين ١-٣ بند اصالحيه« ، ٢٩/١١/١٣٨٢

و همچنين کليه مصوبات قبلي شوراي پول و اعتبار که مغاير با مفاد اين آيين نامه   ١٣/٤/١٣٨٨

 .گردد ميمنسوخ باشند، 

 جلسـه يکهزار و يکصـد و چهـل و يکمـين     در تبصره ٧ و ماده ٢١ در کالن تعهدات و تسهيالت نامه ينيآ

 .است االجرا الزم گذار، دوره از پس و رسيد اعتبار و پول شوراي تصويب به ٢٣/٣/١٣٩١ مورخ

 

 

 


