
 

 

 

 

 

 هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک  جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .سسه اعتباري توسعه ارسال گرديدو مؤ

 

 با سالم؛

 مصوب سـي و هـشتمين       »الت سنديکايي يدستورالعمل ناظر بر تسه   «احتراماً، بدينوسيله به پيوست     

ييد رياست کـل    أ که به ت   ٢/٦/١٣٩٠ مورخ    بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران     جلسه کميسيون اعتباري  

 .گردد اد مي جهت اجرا ايفاست محترم بانک مرکزي نيز رسيده 

دستورالعمل ناظر بر    «،الذکر از تاريخ ابالغ اين بخشنامه       نمايد به موجب مصوبه فوق      يادآوري مي 

االثـر    ملغـي  ١٧/٣/١٣٨٨ مـورخ    ٥٧٣٧٠/٨٨ موضوع بخشنامه شماره  » تسهيالت و تعهدات سنديکايي   

 .گردد اعالم مي

غ مؤسسه اعتباري ابال  / بانک ربط آن   خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به کليه واحدهاي ذي        

 ف/٩٣٢٨١٣/.و بر حسن اجراي آن نظارت به عمل آيد

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 بهزاد فخار    آزاد اميرحسين امين

٣٨٣١-١ ٣٢١٥-٠٢ 

 

 

 

 

 ١٥٤١٧٢/٩٠  

 ٠٤/٠٧/١٣٩٠  
 دارد 
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 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
 

 

 

 

  هاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت کل مقررات، مجوز

 اداره مطالعات و مقررات بانکي
 

 

 

  برناظردستورالعمل 

  سنديکاييتتسهيال
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  ناظر بردستورالعمل

 سنديکايي تسهيالت

 :فاهدا

بخـشنامه  ــ موضـوع      فـردي مقـرر   بيش از سـقف      ،متقاضيمورد نياز منابع   مالي   مينٔتا ه منظور ب

ـ  وـ و اصالحات پس از آن   ٢٩/١٢/٨٢ مورخ ١٩٦٨/ مبشمارهبه تسهيالت و تعهدات کالن   زني

توانند   مي هاي خارجي    بانک  و  اعتباري غيربانکي  مؤسسات ،ها  بانک ،با هدف توزيع ريسک اعتباري    

 . استفاده کنند)کنسرسيومي(سنديکايياز روش  دستورالعمل،موجب مفاد اين به 

 : قانونياتمستند

o   هيـات   ١٢/١٠/٦٢ آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربـا مـصوب              ٨ماده 

 .رانمحترم وزي

o   مـورخ   ١٩٦٨ آيين نامه تسهيالت وتعهدات کالن،بخـشنامه شـماره          ٢-٢ بند   ٢تبصره 

١٣٨٢/١١/٢٩  

 :تعاريف – ١ماده 

 .ستره تعاريف ارائه شده در اين ماده محدود به اين دستورالعمل استگ

که مجوز است  غيربانکي اعتباري   مؤسسهبانک يا    : اعتباري مؤسسه -١-١

تحـت نظـارت آن      ،کـرده ريافـت   فعاليت خود را از بانک مرکزي د      

فعاليت از مرجـع   بانک هاي خارجي که داراي مجوز    .بانک قرار دارد  

نيـز در گـستره      هستند،   ي که در آن فعاليت مي کنند      نظارتي کشور 

 .شمول اين دستورالعمل قرار مي گيرند

ـ     روشي :)کنسرسيومي(اييسنديک تسهيالت -١-٢  بـا   مين مـالي  اٌبـراي ت

اعطـاي   ازطريـق آن  کـه   سـت   ا مشارکت چند مؤسـسه اعتبـاري     

از جملـه مـشارکت مـدني، فـروش     ـ در قالب عقـودي    تسهيالت

و  قـرارداد  چـارچوب در   سـلف     و اقساطي، اجاره به شرط تمليـک     

 .شود ميانجام  ا متقاضيبشرايط مورد توافق 
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شود،   که از اين پس قرارداد ناميده مي       :اييسنديک قرارداد تسهيالت  -١-٣

 اعتبـاري  مؤسـسات بين متقاضي و     که    الزم االجرا  استي  قرارداد

هـاي    تعهـدات و مـسئوليت      متضمن  و شود   منعقد مي  سنديکاعضو  

 .باشد  قرارداد ميف هايطر

 .باشد  مي شخص حقوقيصرفاًدر اين دستورالعمل : متقاضي -١-٤

درخواسـت   ، متقاضي اي است که   مؤسسه: گامي پيش  اعتبار مؤسسه -١-٥

اقدامات  ،نمودهئه  ارابه آن   را  دريافت تسهيالت   مبني بر    ،خودکتبي  

 اعتبـاري مايـل بـه اعطـاي         مؤسـسات  جهت هماهنگي با      را الزم

 .دهد  انجام ميتسهيالت سنديکايي

ي اکثريـت آرا   براساس   اي است که    مؤسسه : اعتباري عامل  مؤسسه -١-٦

 شـده،   انتخـاب  )الـشرکه آنـان     متناسب با سـهم   ( سنديکا اعضاي

سـسه  ؤم .برعهـده دارد را مطابق مفاد قـرارداد  تسهيالت مديريت  

 . باشدنيز تواند عامل اعتباري پيشگام مي

 چنـين   ، عامل و هم   گام پيش  اعتباري مؤسسهشامل   :سنديکااعضاي   -١-٧

 مؤسـسه  پـذيرش دعـوت     که با  دنباش  مي اعتباري   مؤسساتديگر  

تـامين مـالي      در مـشارکت  قراردادي مبنـي بـر       ،پيشگاماعتباري  

 .نندک  منعقد مي در حد توافق شده،متقاضي

مشارکت  که در اين دستورالعمل      : مشارکت اعضاي سنديکا  قرارداد   -١-٨

 منعقد  سنديکا که بين اعضاي   شود، قراردادي است    ناميده مي  نامه

ز اهميت رد حائنيز ديگر موا هاي اعضا و  مسئوليت تعهدات و   و شده

 .شود در آن قيد مي

بابـت اعطـاي    کـه   ،عامـل   حسابي است نـزد بانـک        : ويژه حساب -١-٩

 سرفصل و ساير مشخـصات      .تتاح مي شود  اف تسهيالت سنديکايي 

هـا بـه      اين حساب توسط اداره نظارت بـر موقعيـت مـالي بانـک            

 .شود موسسات اعتباري ابالغ مي

 شـود،  که از اين پس کميته ناميـده مـي      :ييسنديکاميته تسهيالت   ک -١-١٠

  .االختيار اعضاي سنديکا اي است متشکل از نمايندگان تام کميته
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  امگپيش اري اعتبمؤسسه وظايف -٢ماده 

  :استموسسه اعتباري پيشگام ملزم به انجام وظايف ذيل 

 دهي امور مربوط به تسهيالت سنديکايي؛ ايجاد و سامان -٢ -١

 :مذاکره با متقاضي در خصوص -٢ -٢

  موارد مصرف تسهيالت؛ •

ها، شرايط    نرخ سود، سررسيد، نوع تضمين    ( شرايط تسهيالت  •

 ؛)طهاي مرتب هاي بازپرداخت، هزينه  برداشت و شيوه

با اسـتفاده از    امکان سنجي طرح پيشنهادي     شناسايي متقاضي و     -٢ -٣

دســـتورالعمل  در چـــارچوب مفـــاد اي از اطالعـــات مجموعـــه

مجموعه رهنمودها بـراي مـديريت      شناسايي مشتريان و      چگونگي

ه /٣١١٨ي  شـماره هـاي     بخـشنامه موضوع  (مؤثر ريسک اعتباري    

يژه در   به و  )١٩/٤/١٣٨٦مورخ   ١٥٤٨/و مب ١٣٨٧/ ٣٠/٦مورخ  

 :موارد ذيل

 يافـت شـرايط اوليـه بـراي در        از  متقاضـي  ميزان برخورداري  •

 تسهيالت سنديکايي؛

 وضعيت حقوقي و مالي متقاضي؛ •

 ؛ متقاضيتجزيه و تحليل گردش وجوه •

 ارائه اطالعات کلي درباره ضامن يا وثايق؛ •

 ؛  اعتباري متقاضيوضعيت ريسکبررسي  •

 ارائه مستندات مربوط به طرح؛ •

 نان از صحت، اعتبار و کامل بودن کليه اطالعاتحصول اطمي •

متقاضـي  بـه    گردآوري و پردازش شـده       ارجاع مجموعه اطالعات   -٢ -٤

 و کامل   معتبر کتبي از وي مبني بر       يه اخذ تاييد   نيز ومنظور رؤيت     به

 ها؛ بودن آن

نامه براي مؤسسات اعتباري کـه احتمـال مـشارکت            ارسال دعوت  -٢ -٥

 : به انضمامها در اين تسهيالت وجود دارد، آن

 ؛)طور منصفانه به(کليه اطالعات دريافتي مربوط به متقاضي •
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مبني بر اعـالم موافقـت اعـضاي        (تعهدنامهاي از متن      نسخه  •

از کـل   هـا    نسنديکا با سهم تعيـين شـده بـراي هريـک از آ            

به منظور تکميل و امضاي  ،)تسهيالت مورد درخواست متقاضي

 ؛آن توسط اعضا

 .و نحوه بازپرداخت آنسهيالت تمربوط به اعطاي شرايط 

 . ساير مستندات الزم براي شفاف سازي موضوع تسهيالت •

گيرنـده و   تـسهيالت  بـين  قرارداد،اتخاذ تدابير الزم براي امضاي       -٢ -٦

 اعضاي سنديکا؛

 تسهيالتدر خصوص مديريت     اعتباري عامل    مؤسسهبا  همکاري   -٢ -٧

ـ اعـالم کتبـي آن       و   مشکالت احتمـالي  موقع    بهو نيز شناسايي     ه ب

 ؛اعضاي سنديکا در اسرع وقت

 .نامه مشارکتشده در  بيني پيشهاي  ساير مسئوليت -٢ -٨

  اعتباري عاملمؤسسه وظايف -٣ماده 

 : باشد  ميذيلموسسه اعتباري عامل ملزم به انجام وظايف 

ايجاد حساب ويژه براي مديريت وجوه تسهيالت و ثبت عمليـات            -٣ -١

 مربوط به آن؛ حسابداري

بنـدي     سنديکا در خصوص برنامـه زمـان       رساني به اعضاي    اطالع -٣ -٢

پرداخت سهم هريک؛ از کل تسهيالت تعهد شده، جهت واريز به           

 حساب ويژه؛

هـا و مـديريت       انجام تشريفات رسمي و قانوني مربوط به تضمين        -٣ -٣

 ها؛ آن

  مربوط؛خدماتپرداخت تسهيالت و انجام ساير  -٣ -٤

منظـور تمرکـز    ، الزم است به     خدمات   يک از  سپاري هر   در صورت برون   :بصرهت

 نزد بانک   ،خدماتاين  اي از مستندات مربوط به        اسناد و اطالعات، نسخه   

 .داري شود عامل نگه

بين اعـضا در     گيرنده و توزيع آن     دريافت اصل و سود از تسهيالت      -٣ -٥

و نيـز دريافـت     ) هـاي تعيـين شـده       واريز به حساب  (اسرع وقت   

 بيني شده؛ کارمزد با توجه به ترتيبات پيش
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 حوه اجراي قرارداد توسط متقاضي؛نظارت بر ن -٣ -٦

رساني به موقع به اعـضا، در صـورت هرگونـه نقـض مفـاد                 اطالع -٣ -٧

 قرارداد توسط متقاضي؛

ـ  و ارا  تـسهيالت مديريت، پايش و نظارت بر نحوه اسـتفاده از           -٣ -٨ ه ئ

 ؛در اين خصوص به اعضا ادواريهاي  گزارش

وقـوع  هنگـام   ،  ويـژه   بررسي مستمر وضعيت مـالي متقاضـي بـه         -٣ -٩

، رويدادهاي مهمـي مثـل ادغـام      چنين    اي اقتصادي و هم   ه  بحران

 تا زمان تسويه نهايي تسهيالت      تمليک و بطورکلي هر رخدادي که     

داخت اقساط توسط متقاضي اثرگذار باشـد و  ر بر بازپ ممکن است 

ارسال به تمامي جهت   ،)با قيد فوريت  ( ها آنتهيه گزارش در مورد     

 اعضا؛

موقع براي     و به  قدامات مناسب انجام ا  ،گيري و وصول مطالبات     پي -٣ -١٠

 تسويه تسهيالت؛

و  کميتـه  جلـسات برگـزاري   منظـور     هاي الزم بـه     انجام هماهنگي  -٣ -١١

 .آنمديريت 

  اعضا در خصوص تسهيالت مورد نظر؛بررسي نظرات مشورتي -٣ -١٢

دريافت اطالعات الزم از مجريـان پـروژه، همـاهنگي بـا مراجـع               -٣ -١٣

 ؛جاريات مقرر قوانين ورعايت  اطمينان از  حصولو ذيربط 

 : اعضاي سنديکامسئوليت  -٤ماده 

 : هستندذيل  رعايت موارداعضاي سنديکا موظف به 

ارزيـابي  بررسي و اظهار نظر در خصوص امکان سـنجي طـرح و              -٤ -١

حصول اطمينان از قـرار     منظور    ، به توسط هر عضو  ي  ريسک اعتبار 

 . مصوبات هيات مديرهچهارچوبميزان ريسک مذکور در داشتن 

حـساب  قع سهم خود از کل تسهيالت تعهد شده، بـه           مو  واريز به  -٤ -٢

 ويژه؛

کسب اطالع از هرگونه تغيير حـائز اهميـت در عمليـات روزانـه و                -٤ -٣

 وضعيت اعتباري متقاضي؛
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ورت وقوع هرگونه رخداد رساني به موقع به بانک عامل در ص اطالع -٤ -٤

 غيرمتعارف

 جلسات کميته در فعالحضور  -٤ -٥

 :نامه  تمشارک الرعايه در الزم نکات - ٥ماده 

 : به روشني و در حد کفايت تصريح شودذيلموارد  ،حداقل نامه مشارکتضروري است در متن 

 مشخصات اصلي و تابعيت اعضا -٥ -١

 تعيين سهم هر يک از اعضا؛ -٥ -٢

 تعهدات اعضا؛ حقوق و -٥ -٣

 تفـويض برخـي اختيـارات بانـک عامـل            و تقسيم کار بين اعـضا     -٥ -٤

 ؛ درصورت لزوم

 اعضا به حساب ويژه؛نحوه واريز سهم هر يک از  -٥ -٥

  ؛نحوه انتقال وجوه از حساب ويژه به حساب متقاضي -٥ -٦

 تعيين کارمزد پيشگام؛ -٥ -٧

 و  يين کارمزد عامليت و سهم هريک از اعـضا بـراي تـامين آن             عت -٥ -٨

 ؛زمان پرداخت آن ونحو

سـود و   (ييتـسهيالت سـنديکا   حاصـل از    هاي    نحوه توزيع درآمد   -٥ -٩

 ؛) کارمزدها

 ؛سنديکاانحالل نحوه  و عضاگيري هر يک از ا کنارهچگونگي   -٥ -١٠

 ؛عدم ايفاي تعهدات برخورد با اعضا در صورت رويه  -٥ -١١

 و انتخاب جـايگزين      موسسه اعتباري عامل   عامليت لغوچگونگي    -٥ -١٢

 ؛براي آن

 ؛حل و فصل اختالفاتچگونگي  -٥ -١٣

 هاي برگزاري جلسات؛ رويه -٥ -١٤

موجـب قـوانين و مقـررات و يـا            الرعايه بـه    ساير موضوعات الزم   -٥ -١٥

 .سنديکاضاي اعمالحظات خاص 

هـا و     اداره نظـارت بـر بانـک         به نامه     مشارکتاز  الزم است يک نسخه      :تبصره

 .ارسال شودبانک مرکزي  موسسات اعتباري
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  تسهيالت سنديکايي قراردادالرعايه در نکات الزم -٦ماده 

 :بايست موارد زير را در برگيرد  تسهيالت سنديکايي ميقرارداد

 تعاريف و اصطالحات؛ -٦ -١

 که اعطاي تسهيالت در چهارچوب آن انجام         يا عقودي  عقدتعيين   -٦ -٢

 .مي شود

 هاي قرارداد؛ اطالعات اوليه در خصوص طرف  -٦ -٣

 تسهيالت، شامل واحد پول موضوع قرارداد،       جزييات الزم در مورد    -٦ -٤

هـاي    سررسيد، نرخ سود، محل مصرف تسهيالت، منـابع و روش         

  ؛هاي تضمين، شرايط تمديد سررسيد  روشبازپرداخت،

وجـوه توسـط     انتقـال     براي شده زماني توافق   و برنامه  تسهيالتف  سق -٦ -٥

 اعضا

 از  آن انتقـال  تـسهيالت و     اعطـاي  و الزامات بـراي      ها  شرط  پيش -٦ -٦

 ؛حساب ويژه

اعطـاي تـسهيالت    ي مـرتبط بـا فراينـد        ها  هزينه انواع   شناسايي -٦ -٧

   شـيوه و زمـان     ،نـرخ تعيـين   ،  )کارمزدها/ها   العمل  حق( سنديکايي

 ؛ها آنپرداخت 

موقع اصل و سود تسهيالت بـه         هد متقاضي مبني بر پرداخت به     تع -٦ -٨

  اعتباري عامل؛مؤسسه

هـا،    محدوديت در واگذاري دارايي    ايجادمبني بر تعهدات غيرمالي    -٦ -٩

 ـطور شفاف    بهـ  واقعيتغيير در موضوع فعاليت، افشاي اطالعات

 مصرف تسهيالت مطابق قرارداد؛و 

 /ر شرايطي که متقاضي ،د)Applicable law(تعيين قانون حاکم  -٦ -١٠

 .خارجي استيک يا تعدادي ازاعضاي سنديکا،

 شرايط تسويه؛ -٦ -١١

 .ساير مستندات تکميلي  وقوانين مرتبط -٦ -١٢

 :مديريت تسهيالت سنديکايي -٧ماده 

ليکن  باشد،  مديريت وجوه تسهيالت صرفا برعهده بانک عامل مي        -٧ -١

 از  نامـه    مـشارکت  ديگر وظايف به استناد توافق انجـام شـده در           



 ٨ 
 

تفـويض  . شـد    با قابل تفويض به ساير اعضا مي      ي بانک عامل  سو

 .بود  عامل نخواهد هاي بانک اختيارات مذکور، نافي مسئوليت

 اعتباري عامل   مؤسسه بر عهده    کميتهسئوليت برگزاري جلسات    م -٧ -٢

 مؤسـسه درصورت درخواست بيش از يک سوم اعـضا،         . باشد مي

 .ملزم به برگزاري جلسه خواهد بوداعتباري عامل 

 تـصميم    اطالع رساني و   از جمله مواردي است که    موضوعات ذيل    -٧ -٣

 : انجام شوديادشدهها مي بايست در جلسات  گيري در مورد آن

 از( تجديد نظر در قراردادامهال تسهيالت و يا هرگونه  

 ؛)، نرخ سودايق جمله تغيير در وث

  واريز سهم هر يک از اعضا؛چگونگي  درنظر  جديدت •

 فسخ قرارداد؛ •

امالت مهـم متقاضـي و يـا هرگونـه تغييـرات مـالکيتي              مع •

 ؛)تمليک نظير ادغام و(آن

موارد نقـض قـرارداد و يـا عـدم ايفـاي تعهـدات توسـط                 •

 متقاضي؛

عدم ايفاي تعهـدات    مواردي مانند گيري در خصوص      تصميم •

 توسط هر يک از اعضا؛ 

 عامل؛موسسه اعتباري  تغييرتصميم گيري در خصوص  •

 .تشخيص اعضا به ساير موضوعات مهم •

هاي حائز اهميـت و        اعتباري عامل در صورت بروز ريسک      مؤسسه -٧ -٤

 کميته ت، ملزم به برگزاري جلسه    تاثيرگذار بر بازپرداخت تسهيال   

 مـسئول بررسـي و اتخـاذ تـصميم در        کميته يـاد شـده    . باشد  مي

بندي بـه     پاي تاکيد بر     تسهيالت از جمله   وصولچگونگي  خصوص  

 ، درصـورت لـزوم    يـا ، و اسـتمهال  رارداد انعقاد ق  يا، قرارداد جاري 

  استهاي حقوقي گيري پيانجام 

دوره  تواننـد در طـول      شـرايطي نمـي    اعضاي سنديکا تحت هيچ    -٧ -٥

تسهيالت، به همان پروژه تـسهيالت اعطـا کننـد، مگـر بـا اخـذ                
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  مقررات تسهيالت و تعهدات کـالن   چهارچوبو در    کميتهموافقت  

 .و اصالحات پس از آن

طي متقاضـي از تعهـدات و امتنـاع وي از           در صورت تشخيص تخ    -٧ -٦

 ملزم به تـشکيل     ،انجام اقدامات اصالحي، مؤسسه اعتباري عامل     

  و اعالم کتبي   موضوع براي رسيدگي به     عضاا جلسه با حضور ساير   

مـوارد ذيـل از مـصاديق       . استبه متقاضي   تصميمات اتخاذ شده    

 :شوند  تلقي ميتخطي متقاضي

تندات ارائـه شـده توسـط       فاقد اعتبار تشخيص داده شـدن مـس       

 ؛متقاضي

 ؛ آنبندي به پايعدم  و يا تعهدات مقرر ي در اجراتاخير •

 قصور در بازپرداخت اصل و سود تسهيالت؛ •

 ؛به تقلب ورشکستگي فرار از پرداخت بدهي با توسل به •

 .نقض ساير شرايط مندرج در قرارداد •

مقـرر و نظـام     هاي     مسئوليت چهارچوب   اعتباري عامل در   مؤسسه -٧ -٧

  پـايش  نترل داخلي خود، موظف اسـت سـاز و کـار الزم بـراي             ک

 يا کارکنـاني را     سهيالت را طراحي و واحدها    تر بر   هاي موث   ريسک

 .يت مستمر اين عمليات اختصاص دهدربراي مدي

 الزامات احتياطي -٨ماده 

ها متناسب  ريسک خدمات ارائه شده و نيز درآمدهاي حاصل از آن -٨ -١

 .شود توزيع مي الشرکه اعضاي سنديکا سهم با

هـاي مربـوط بـه عمليـات مـالي       تراکنش به منظور شفاف سازي    -٨ -٢

 ،هـا   آنو در راستاي مـستندسازي      سنديکايي  مربوط به تسهيالت    

داري    در بانک عامل نگه    ،ضروري است کليه اسناد و مدارک مربوط      

، رونوشـتي از    نامـه    مشارکت  مورد توافق در     چهارچوبشده و در    

 . ي سنديکا ارسال شوداسناد براي ساير اعضا

 هـاي   اي تسهيالت سنديکايي به گـروه     مؤسسات اعتباري در اعط    -٨ -٣

 تا از افزايش ريسک خـود       بايست ترتيبي اتخاذ نمايند     بزرگ، مي 

هــاي مــرتبط در داخــل گــروه و يــا انجــام  تــراکنش واســطه بــه
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هاي تضميني متقابـل ميـان اشـخاص مـرتبط پيـشگيري              فعاليت

ها در داخل گروه بـه        ها و تضمين    راکنشگونه ت   چنانچه اين . نمايند

دفعات انجام شود، اعضاي سنديکا بايد وضعيت اعتباري متقاضي         

 پذيري از حد    را مورد بازنگري قرار داده و در صورت فزوني ريسک         

م است نسبت به کاهش ميـزان تـسهيالت         مقرر هيات مديره، الز   

 .شود اعطايي اقدام

 يا فسخ قرارداد ـ به عنـوان اقـدامات    الزم است کاهش ميزان تسهيالت :صرهتب

در مـتن قـرارداد   شـود ـ    تنبيهي که متقاضي متخلف مشمول آن مـي 

 .شود بيني پيش

، درآمـد و    در قرارداد  متناسب با سهم خود      ندهر يک از اعضا موظف     -٨ -٤

را محاسـبه و ترتيبـات الزم   ي موضوع اين تـسهيالت را     ها  هزينه

هاي موزون به ريسک      ييبراي منظور نمودن ذخاير و محاسبه دارا      

 .دناتخاذ نماي

  به آن،  چنانچه متقاضي خارجي باشد،اعطاي تسهيالت سنديکايي      -٨ -٥

منوط به دريافت مجوز از بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمي مـي              

 .باشد

 : کارمزدها-٩ماده 

، اطالعـات و جمع آوري  تهيه  ازجمله ( هاي کارشناسي طرح    هزينه -٩-١

هـاي   اسـاس بخـشنامه   بر)ارزيابي وثايق و امکان سـنجي طـرح   

 .شود مرکزي از مشتري دريافت مي بانک

با توجه به اينکه الزم است تمامي اعضاي سنديکا نظر خود را در خصوص               :تبصره

 ،که اين خود  د،ن پيشگام اعالم نماي   موسسهسنجي انجام شده توسط       امکان

مقتضي است در خصوص ارائـه       انجام بررسي هاي مجدد است ،     مستلزم  

د و يا بازپرداخت بخشي از آن به اعضا در مـشارکت نامـه            کارمزتخفيف  

 .پيش بيني هاي الزم بعمل آيد

عمل   کارمزدهاي مربوط به ارائه خدمات عامليت برمبناي توافق به           -٩-٢

ـ  هر يک از اعضا   به دريافت و متناسب با خدمات ارائه شده آمده

 .يابد تخصيص مي  ـنامه مشارکت مفاد مطابق با
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توجه به امکان همکاري ساير اعضاي سنديکا با موسسه اعتباري پيشگام           با   :تبصره

هـا،   و عامل در کارشناسي طرح و ساير خدمات تفـويض شـده بـه آن              

متناسب با ميزان مـشارکت     ،   کارمزدهاي مربوطه     تخصيص ضروري است 

 .در مشارکت نامه پيش بيني شوداعضا در ارائه اين خدمات 

هاي مربـوط توسـط        بخشنامه چهارچوب در قبول تعهدات کارمزد   -٩-٣

الـشرکه اعـضا       متقاضي دريافت و متناسب با سهم       بانک عامل، از  

 .شود در قرارداد توزيع مي

 : بين اعضاي سنديکانحوه حل وفصل اختالفات -١٠ماده 

 الزامـات مـصرحه در      آن هـا از    از  هريـک   تخطي نيز، و   بين اعضا اختالف  بروز  در صورت    

موضوع مورد اختالف به داوري     ،نشوند موفق به رفع اختالفات      ،خود، اعضا   چنانچه،  نامه  مشارکت

هـاي    در صورت ارجاع به داوري، فرآيند آن تابع باب هفتم آيين دادرسي دادگـاه             . شود  ارجاع مي 

 . باشد  مي١٣٧٩، مصوب )در امور مدني(عمومي و انقالب 

 بانک مرکزي   ،مه مشروط به درج در مشارکت نا       ، در صورت موافقت اعضا    :تبصره

آمادگي دارد در چهار چوب قانون آيين دادرسي، نقش حکـم را ايفـا              

 .نمايد
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