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 "عمل تي، اقدام وماقتصاد مقاو"                

    

دولتي   ، شرکت)الحسنه هاي قرض به استثناي بانک( هاي دولتي، غيردولتي ران عامل محترم بانکجهت اطالع مدي

  .شود بانک، موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران ـ ونزوئال ارسال مي پست
  

 با سالم؛

ها  اي از تأمين مالي نظام اقتصادي کشور توسط بانک که استحضار دارند در حال حاضر بخش عمده گونه هماناحتراماً، 

هـاي پـول و    رهاي فعـال در بـازا   نهادساير اين موضوع به نوبه خود نشان از ناهنجاري و ضعف در کارکرد . پذيرد انجام مي

هـاي   بديهي است در چنين شرايطي الزم است با اتخاذ تدابير و تمهيدات مقتضي، از تمـامي ظرفيـت  . سرمايه کشور دارد

برخـوردار از    هـاي مـالي   در اين ميان از جمله نهاد. هاي مختلف اقتصادي استفاده شود موجود براي تأمين مالي بهينه بخش

هاي بـالقوه آن خاصـه در    يلي همچون فقدان فضاي کسب و کار مناسب، از تمامي ظرفيتخاستگاه قانوني که تاکنون به دال

در همين راستا مـاده  . باشند مي) واسپاري(هاي ليزينگ  استفاده نشده است، شرکت  بخش تأمين مالي خرد به نحو شايسته

هاي ليزينـگ را در تـأمين    فاده از شرکتاست ١٣٨٧/   ٢/   ٢٥قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ) ١٤(

هاي  هاي بانکي و اعتباري از مجموعه سياست سياست» ج«بخش » ١٣«همچنين بند . منابع مالي مسکن الزام داشته است

جمهور، توسعه فعاليـت   معاون اول محترم رئيس ١٣٩٣/   ٧/   ٢٦اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود، ابالغي مورخ 

هـاي ليزينـگ، از    در اجراي تکاليف مزبور، تسهيل در احکام ناظر بر تأسيس و فعاليت شرکت. را تکليف نموده استليزينگ 

هاي تأمين مالي بخـش   گويي به نياز هاي اين نهاد مالي به منظور پاسخ مندي از ظرفيت آن حيث که اقدامي اساسي در بهره

ها  گيري از ديدگاه به همين منظور، با بهره .ورکار اين بانک قرار گرفتشود، در دست قابل توجهي از اقشار جامعه محسوب مي

دستورالعمل اجرايـي تأسـيس، نحـوه    «هاي تخصصي و صنفي صنعت ليزينگ در کشور،  نظران و تشکل و تجربيات صاحب

اعتبار که متـأثر از  شوراي پول و  ١٣٨٦/  ٤/  ١٦و  ١٣٨٦/  ٤/  ٩مصوب جلسات مورخ » هاي ليزينگ فعاليت و نظارت بر شرکت

، نگارش يافته بود، مورد ويرايش و بـازنگري قـرار   ١٣٨٦متشکل پولي در سال  شرايط و اقتضائات خاص حاکم بر بازار غير

  . گرفت

  :هاي مهم در اصالح دستورالعمل يادشده به شرح ذيل است اجماالً برخي مؤلفه

 ها در بخش تجهيز منابع؛ تاصالح دستورالعمل متناسب با ويژگي منحصر به فرد اين شرک  

 هاي مذکور؛ و کار شرکت  هاي ليزينگ با رويکرد بهبود فضاي کسب تسهيل شرايط تأسيس و فعاليت شرکت  

 واحد درصد بيشتر از نرخ سود  ۳هاي ليزينگ حداکثر به ميزان  امکان تعيين نرخ سود تسهيالت اعطايي شرکت

ها و مؤسسات اعتباري در عقود فروش اقساطي و اجاره به  بانکتسهيالت اعطايي مصوب شوراي پول و اعتبار براي 

 شرط تمليک؛ 

 ليزينگ؛  شرکت يکها و مؤسسات اعتباري براي تأسيس و يا تملک سهام صرفاً در  بانک محدود شدن  

 341800 /95  
 28 /10 /1395  

  دارد 
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 ها و مؤسسات اعتباري که در هر زمان نبايد بيش  تعيين سقف دريافت تسهيالت توسط شرکت ليزينگ از بانک

 هاي مالي حسابرسي شده شرکت ليزينگ باشد؛ برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرين صورتاز دو 

  درصد مجموع حقوق صـاحبان سـهام منـدرج در     ۵تسهيالت قابل اعطا به هر مشتري که نبايد از تعيين سقف

 شده شرکت ليزينگ تجاوز نمايد؛ هاي مالي حسابرسي آخرين صورت

  در اخذ هر مبلغي خارج از قرارداد از مشتري؛ممنوعيت شرکت ليزينگ 

 هاي ليزينگ غيربانکي از بانکي در حوزه مسکن؛ تفکيک احکام ناظر بر شرکت 

 ها؛ ارائه تعريف مفهومي از عمليات ليزينگ به جاي تعريف مصداقي قبلي حسب سرمايه ليزينگ 

  نامـه اوليـه و    موافقـت اصـولي، اجـازه   اصالح تعاريف مربوط به مجوز تأسيس و فعاليت ليزينگ و ارائه تعريف

 نامه تغييرات ثبتي همراه با سازوکارهاي مشخص مربوط به هريک از تعاريف مزبور؛ اجازه

 هاي ليزينگ؛ تصريح شرايط و مشخصات مؤسسين و اعضاي هيأت مديره شرکت 

 هاي ليزينگ؛ تصريح شخصيت حقوقي شرکت 

 ليزينگهاي  هاي احتياطي و نظارتي براي شرکت وضع نسبت. 

پس از طرح و » هاي ليزينگ دستورالعمل اجرايي تأسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شرکت«با عنايت به مراتب مذکور، 

شوراي محترم پول و اعتبار مورد تصويب قـرار   ١٣٩٥/      ١٠/      ١٤جلسه مورخ  هفتمينبررسي در يکهزار و دويست و بيست و 

 . گرفت

درصـد   ۲۱هاي ليزينگ نبايـد از   نرخ سود تسهيالت اعطايي شرکت ين که در حال حاضر،در پايان، ضمن تأکيد بر ا

در اسرع وقت نسبت به انتقـال سـهام   بايد و يا واحد تابعه مشمول، مؤسسه اعتباري /  همچنين آن بانک تخطي نمايد و 

جرايي تأسـيس، نحـوه فعاليـت و    دستورالعمل ا«اي از  نسخه ليزينگ اقدام نمايد، به پيوست  خود در بيش از يک شرکت

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمـامي  . شود ايفاد مي» )واسپاري(هاي ليزينگ  نظارت بر شرکت

    ۳۱۳۱۲۱۲/  .هاي ذيربط ابالغ گردد هاي ليزينگ تابعه و ديگر واحد شرکت

 
  کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

  قررات بانکياداره مطالعات و م

آبادي  حميدرضا غني    عبدالمهدي ارجمندنژاد

                         ۰۲-۳۲۱۵              ۳۸۱۶ 

 
 
 
 
  
 



  
  

  

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

  

  مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانكي
 

 

  

  

  

  

 

  دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر 

   )واسپاري( ليزينگهاي  شرکت

  

  

  

  

  

  

  

  



١ 

  

  

  )واسپاري( ليزينگهاي  فعاليت و نظارت بر شرکتسيس، أتجرايي ادستورالعمل 

  مقدمه

 اجرايـي  هاي نامه ينآي و ۲۲/۱۰/۱۳۸۳مصوب  پولي غيرمتشکل بازار تنظيم قانون براساس

بـه   که از اين پس “)واسپاري( ليزينگهاي  سيس، فعاليت و نظارت بر شرکتأدستورالعمل اجرايي ت” ،آن

  .گردد شود، به شرح ذيل تصويب مي ده مينامي “دستورالعمل”اختصار 

  ها تعاريف و کليدواژه -فصل اول

 :روند مي كاره ب مربوط عبارات جاي به عناوين ذيل دستورالعمل اين در -۱ ماده

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

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

 قرار دارد؛ مرکزي بانک نظارت تحت و شده تأسيس مرکزي بانک هنام اجازه

درصـد سـهام آن    ٥٠شخص حقـوقي کـه بـيش از    : مؤسسه اعتباري واحد تابعه -٣- ١

  ؛متعلق به مؤسسه اعتباري است

کـه موضـوع   مرکـزي  شرکت داراي مجـوز از بانـک    :)واسپاري( ليزينگشرکت  -٤- ١

 ؛باشد مي ليزينگ فعاليت آن انجام عمليات

 و غيرمنقول کاال اعم از منقول تهيه تأمين مالي مشتري از طريق: ليزينگ عمليات - ٥- ١

قراردادهـاي  يکـي از  مشتري در قالب  به آن واگذاري و ليزينگ شرکت توسط

 ؛اقساطي فروش و به شرط تمليک اجاره

 شـرکت  تسـهيالت  از اسـتفاده  متقاضـي  حقـوقي  و حقيقـي  اشخاص :مشتري -٦- ١

  ؛ليزينگ

شـرکت   تأسـيس  متقاضـي  شـرايط  واجد وقيحقيقي و حق اشخاص: مؤسسين -٧- ١

 ؛ليزينگ



٢ 

ـ  انيمتقاض هياول يکتبي بانک مرکزي با تقاضا  موافقت :موافقت اصولي - ٨- ١ يس تأس

 ليزينگ؛ شرکت

موافقت کتبي بانک مرکزي بـا تشـکيل پرونـده ثبتـي توسـط       :نامه اوليه اجازه -٩- ١

 ؛ها مؤسسين در مرجع ثبت شرکت

 مرجـع  در ليزينـگ  شرکت ثبت با زيمرک بانک کتبي موافقت :تأسيس نامه هاجاز -١٠- ١

 ثبتي؛

 فعاليـت  ادامـه  يـا  شـروع  بـراي  مرکزي بانک کتبي موافقت :فعاليت نامه اجازه - ١١- ١

 ؛ليزينگ شرکت

 شـرکت  تغييـرات  ثبـت  بـا  مرکزي بانک کتبي موافقت :ثبتي تغييرات امهن اجازه - ١٢- ١

 .ثبتي در مرجع ليزينگ

  ضوابط تأسيس -فصل دوم

 و قـوانين ، دسـتورالعمل  اين مفاددر چارچوب  نگليزي شرکتفعاليت  و ثبت ،تأسيس -۲ ماده

  .باشد مي مرکزي بانک هاي بخشنامه و مصوبات شوراي پول و اعتبار ربط، ذي راتمقر

 .پذير است ، صرفاً در قالب شرکت سهامي امکانليزينگشرکت تأسيس  -٣ ماده

تأسيس و يـا تملـک   مجاز به صرفاً  ،مؤسسه اعتبارييا واحد تابعه و  مؤسسه اعتباري -٤ ماده

 .دنباش ليزينگ مي  شرکتيک در  مسها

موظـف   ليزينگشرکت  .بالمانع است ليزينگتوسط شرکت  نمايندگيو يا  ايجاد شعبه -٥ ماده

 .برساند يبانک مرکزنمايندگي را به اطالع و يا  است مراتب ايجاد شعبه

 :بايد از شرايط زير برخوردار باشند ليزينگشرکت  مؤسسين -٦ ماده

  ؛ابعيت ايرانبودن ت دارا    -١-٦

جمهـوري   هاي ديني مصّرح در قانون اساسي اقليتيکي از دين اسالم يا پيرو   -٢-٦

  ؛*ايران اسالمي

  ؛ربط بنا بر تشخيص مراجع ذي داشتن صالحيت فردي  -٣-٦

 ؛نداشتن سابقه محکوميت کيفري  -۴-٦

  
  شوراي پول و اعتبار؛ ۳۱/۵/۱۳۹۶و پنجمين جلسه مورخ  موضوع مصوبه يک هزار و دويست و سي *



٣ 

  نداشتن سابقه چک برگشتي رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکي کشور؛  -٥-٦

  ه مؤسسات اعتباري؛نداشتن بدهي غيرجاري ب  -٦-٦

انباشـته    زيـان  شـده فاقـد   هاي مالي حسابرسي سه دوره صورتحداقل  بودندارا   -۷-٦

  .براي اشخاص حقوقي

 :مؤسسين بايد مدارک و اطالعات زير را به بانک مرکزي ارايه و اعالم نمايند -٧ ماده

 تقاضاي تأسيس؛  -١-٧

  بانک مرکزي؛شده  تکميلپرسشنامه   -٢-٧

هاي مالي سـه سـال گذشـته اشـخاص حقـوقي       نامه و صورتاز اساس اي نسخه -٣-٧

  متقاضي؛

  ؛پيشنهاديو برنامه عملياتي  اساسنامه  -٤-٧

  جلسه هيأت مؤسس؛ صورت  -٥-٧

در شـرکت   سرمايهميزان ميزان تحصيالت مؤسسين با ذکر  و نام و مشخصات  -٦-٧

  به ضميمه مدارک مثبته؛ ،ليزينگ

اعضـاي  هـاي قبلـي    سمت و بقه فعاليتنام و مشخصات، ميزان تحصيالت، سا  -٧-٧

  به ضميمه مدارک مثبته؛ پيشنهاديهيأت مديره 

  گواهي عدم سوءپيشينه کيفري مؤسسين؛  -٨-٧

صـحت اظهـارات، مـدارک و مسـتندات     مبني بر تعهدنامه هريک از مؤسسين   -٩-٧

  ؛تسليمي

  .ساير مدارک و اطالعات ضروري به تشخيص بانک مرکزي -١٠-٧

   مقام مديرعامل عامل و قائممدير ،مديره هيأتو مدارک مورد نياز براي اعضاي شرايط  -فصل سوم

بايـد از شـرايط    ليزينگشرکت مقام مديرعامل  عامل و قائممدير ،مديره هيأت ياعضا -٨ ماده

  :ذيل برخوردار باشند

  ؛مقام مديرعامل عامل و قائممديربراي  بودن تابعيت ايران دارا  -١-٨

  ؛ربط بر تشخيص مراجع ذي بنا داشتن صالحيت فردي  -٢-٨

  ؛نداشتن سابقه محکوميت کيفري  -٣-٨



٤ 

مؤسسات اعتبـاري  يا مديرعاملي ت مديره أنداشتن منع تصدي عضويت در هي  -٤-٨

  ها؛ ت انتظامي بانکأهي در قطعي ناشي از محکوميت

  نداشتن سابقه چک برگشتي رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکي کشور؛  -٥-٨

  اري به مؤسسات اعتباري؛نداشتن بدهي غيرج  -٦-٨

 مرتبط به تشخيص بانک مرکـزي  کارشناسيبودن حداقل مدرک تحصيلي  دارا  -٧-٨

  ؛و اکثريت اعضاي هيأت مديرهمقام مديرعامل  عامل و قائممدير براي

  .پيشنهادي مقام مديرعامل قائمو داشتن صالحيت تخصصي مديرعامل   -٨-٨

مقام مديرعامل  عامل و قائممدير ،ديرهم هيأت ياعضابه هنگام معرفي  ليزينگشرکت  -٩ ماده

  :زير را ارايه نمايد عاتمدارک و اطالبايد  ،به بانک مرکزي

  ؛بانک مرکزيشده  تکميلپرسشنامه   -١-٩

  ؛)در خصوص معرفي اعضاي هيأت مديره( جلسه مجمع عمومي صورت  -٢-٩

  کيفري؛گواهي عدم سوءپيشينه   -٣-٩

و عـدم   رات، مدارک و مسـتندات تسـليمي  صحت اظهامبني بر تعهدنامه ارائه   -٤-٩

  ؛شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل

  .مرکزي کساير مدارک و اطالعات ضروري به تشخيص بان  -٥-٩

  سرمايه -مچهارفصل 

ميليـارد ريـال    ١٠٠مبلغ  ليزينگتأسيس و فعاليت شرکت  الزم جهت حداقل سرمايه -١٠ ماده

 .گردد تعيين مي

تأسيس بايد به صورت نقد و صرفاّ در مرحله کت ليزينگ سرمايه مورد نياز شر -تبصره

   .پول رايج کشور پرداخت شود

منشأ سرمايه و آورده نقدي مؤسسين بايد قابل احراز بوده و از محل تسهيالت دريافتي  -١١ ماده

 .از مؤسسات اعتباري نباشد

هيـأت  بت شده بيشتر شود، درصد سرمايه ث ۵۰ز ا ليزينگ شرکتهرگاه زيان انباشته  -١٢ ماده

نسـبت   تا دعوت را سهام صاحبان العاده فوق عمومی مجمع بالفاصله مکلف استره مدي

  :اتخاذ تصميم نمايدبه يکي از موارد ذيل 
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  هاي وارده؛ افزايش سرمايه حداقل به ميزان زيانـ ١ـ١٢

کـه سـرمايه فعلـي     مشروط بر آن ،به ميزان سرمايه موجودثبتي هش سرمايه ـ کا٢ـ١٢

  ؛نباشد ليزينگشرکت ورد نياز براي تأسيس و فعاليت سرمايه م کمتر از حداقل

 .ليزينگشرکت انحالل ـ ٣ـ١٢

   ها نامه فرآيند صدور اجازه -فصل پنجم

اين دستورالعمل ) ٧(موضوع ماده ه خود را به همراه مدارک ياول يد تقاضايان بايمتقاض -١٣ ماده

  .ه دهنديارا يبه بانک مرکز

ـ  يت فرديزم، احراز صالحمدارك ال يافت تماميپــس از در يبانك مركز -١٤ ماده ان و يمتقاض

ـ ها از ح ط آنيشرا يبررس ـ و تأ يث انطبـاق بـا الزامـات قـانون    ي ـ د برنامـه عمل يي و  ياتي

 . دينما ياقدام م ي، نسبت به صدور موافقت اصوليشنهاديس اساسنامه پينو شيپ

اشند، بانـک يادشـده صـرفاً    چنانچه متقاضيان، حائز شرايط مورد نظر بانک مرکزي نب -١٥ ماده

طور مکتوب جهت انجام اصالحات الزم بـه متقاضـيان اعـالم      بار مراتب را به ي يکبرا

که متقاضيان ظرف دو ماه پس از تاريخ اعالم بانک مرکزي، نسـبت   در صورتي. نمايد مي

يکـن تلقـي    لـم  به رفع کامل ايرادات و نواقص اقدام ننمايند، تقاضاي تسليم شده کـان 

مخالفت بانک مرکزي، الزم است مراتب با ذکر داليل صورت   در هر حال، در. خواهد شد

 .به متقاضيان اعالم شود

پس از صدور موافقت اصولي، ليزينگ در قالب سهامي خاص موظفند   مؤسسين شرکت -١٦ ماده

درصـد سـرمايه    ماه، معادل صـد  يکظرف  حداکثرضمن تسليم تقاضاي تأسيس خود، 

 يکي از مؤسسات اعتبـاي نزد  به صورت نقديمورد نياز براي تأسيس شرکت ليزينگ را 

 .شود در غير اين صورت، موافقت اصولي صادره از درجه اعتبار ساقط مي. نمايندتوديع 

 :ليزينگ در قالب سهامي عام  شرکتتأسيس براي  -١٧ ماده

، موظفنـد  سيتأس يم تقاضاين ضمن تسلي، مؤسسيپس از صدور موافقت اصولـ ١ـ١٧

ـ ه مـورد ن يحداقل معادل پنجاه درصد سـرما ماه،  يکظرف  ـ  ياز بـرا ي س يتأس

ـ تود يکي از مؤسسات اعتبـاري را نزد  شرکت ليزينگ ـ در غ. ع کننـد ي ـ ر اي ن ي

  .شود يصادره از درجه اعتبار ساقط م يصورت، موافقت اصول
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ـ  ياليز معادل ريد مربوط به واريپس از اخذ رس يبانک مرکزـ ٢ـ١٧ ن در يسهم مؤسس

ل پرونـده  يه به منظور تشـک يلنامه او ، نسبت به صدور اجازهيشنهاديه پيسرما

ـ ه از طريسرما ين مابقيو انجام مقدمات مربوط به تأم يثبت ـ ينو رهيق پـذ ي  يس

  .دينما ي، اقدام ميعموم

نسـبت  ماه  ششظرف حداکثر ه، ينامه اول ن موظفند پس از صدور اجازهيمؤسسـ ٣ــ١٧

درجه اعتبار ه از ينامه اول ن صورت، اجازهير ايدر غ. اقدام نمايند يسينو رهيپذبه 

  .شود يساقط م

ـ ينو رهيپـذ  يكه برا يمدت زمان يپس از انقضاـ ٤ـ١٧ ، در اسـت  ـــن شـده  ييتع يس

ـ ه از طرياز سـرما  يكه بخش يصورت ـ ينو رهيق پـذ ي ن نشـده باشـد،   يتـأم  يس

 آنن ي، نسبت به تـأم يماه پس از اعالم بانک مرکز دون موظفند ظرف يمؤسس

بانک و  يه ملغينامه اول و اجازه ياصول  قتن صورت، موافير ايدر غ. ندياقدام نما

 .کند يم صادرن را يمؤسس يعيوجوه تودمرکزي اجازه استرداد 

مقـام   قائمو  مديرعاملتخصصي  حيتاساسنامه، احراز صال تأييدپس از مرکزي  بانک -١٨ ماده

 ايــن موضــوعکامــل ســرمايه و احــراز ســاير شــرايط  توديــع ،پيشــنهادي مــديرعامل

 .نمايد مي اقدامشرکت ليزينگ تأسيس  نامه اجازهدور نسبت به ص ،دستورالعمل

سيس صـادره از بانـک   أت نامه اجازهموکول به ارائه  يثبت مرجع در ليزينگ ثبت شرکت -۱۹ ماده

  .مرکزي است

و  شـود  مـي  درثبتـي صـا   مورمنظور انجام ا به فاًصر ليزينگشرکت تأسيس  نامه اجازه -٢٠ ماده

 .مرکزي است نکفعاليت از با مهنا منوط به کسب اجازه ليزينگشرکت  فعاليتشروع به 

فعاليت، مجاز به استفاده از هر عبارت و  نامه اجازهتا قبل از اخذ  ليزينگشرکت  -تبصره

  .باشد عنواني که مفهوم تحت نظارت بودن بانک مرکزي را تداعي کند، نمي

 .است صدورماه پس از  ششتأسيس، حداکثر  نامه اجازه اعتبار مدت -٢١ ماده

اند و  كزي تشخيص دهد مؤسسين تعهدات الزم را انجام ندادهدر مواردي كه بانك مر -٢٢ ماده

نيسـتند و يـا    شـرکت ليزينـگ  اندازي  يا قادر به انجام تعهدات الزم و يا تأسيس و راه

اند، بايد ضمن صدور اخطاريه براي مؤسسين، مهلتي دو ماهه  ه نمودهئاطالعات ناقص ارا

انقضاي مهلت مذکور و در صورت عدم پس از . ها تعيين نمايد را براي انجام تعهدات آن

يکن  لم اقدام الزم از سوي مؤسسين براي ايفاي تعهداتشان، تقاضاي تسليم شده، کأن
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که شرکت ليزينگ در مرجـع   در صورتي .شود هاي صادره لغو مي نامه تلقي و تمامي اجازه

رخواسـت  تواند انحالل شرکت را از دادگاه د بانک مرکزي ميثبتي به ثبت رسيده باشد، 

 .نمايد

 .نامه تأسيس به غير ممنوع است نامه اوليه و اجازه واگذاري موافقت اصولي، اجازه -٢٣ ماده

پس از ثبت و تأسيس، حداکثر طـي مـدت شـش مـاه از      استموظف  ليزينگ شرکت -٢٤ ماده

  .نامه فعاليت از بانک مرکزي اقدام نمايد  تاريخ ثبت، نسبت به اخذ اجازه

، نسبت به مدت مقرر در اين مادهپس از گذشت  ليزينگشرکت در صورتي که  -تبصره

نامـه    نامه فعاليت از بانک مرکزي اقدام ننمايد و يا موجبات اخذ اجازه  اخذ اجازه

نامه  يکن تلقي شدن اجازه لم نأفعاليت از بانک مرکزي را فراهم نسازد؛ ضمن ک

  .تواند انحالل شرکت را از دادگاه درخواست نمايد بانک مرکزي مي، تأسيس

از گواهي ثبـت مرجـع ثبتـي و آگهـي ثبـت در       اي دريافت نسخه ازپس  مرکزي بانک -٢٥ ماده

 ورسمي مبني بر دريافت آگهي ثبت و ساير مدارک الزم  روزنامهرسيد  ياروزنامه رسمي 

 .نمايد فعاليت اقدام مي نامه اجازه رنسبت به صدو مجاز،صاحبان امضاي  ياسام

بالفاصله نسبت بـه صـدور نامـه رفـع     ، فوقاخذ مدارک  ازپس  مرکزي بانک -تبصره 

 .نمايد شده شرکت ليزينگ اقدام مي مسدودي سرمايه توديع

 ،و براي دفعات بعد گردد سال صادر مي  دوبار اّول با مدت اعتبار براي فعاليت  نامه اجازه -٢٦ ماده

گـواهي از اداره  و ارائـه   توسـط بانـک مرکـزي    ليزينگتأييد عملکرد شرکت  در صورت

با مدت  ،شده قطعي ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي ذي امورمالياتي

  .شدبا مياعتبار حداکثر پنج سال قابل تمديد 

 انجـام نامه فعاليت شرکت ليزينگ در چـارچوب مفـاد ايـن دسـتورالعمل      اجازهتمديد  -٢٧ ماده

 .شود مي

  فعاليت -فصل ششم

. از بانک مرکـزي اسـت  مجوز خذ موکول به ا ،ليزينگ عملياتهرگونه فعاليت در زمينه  - ۲۸ ماده

ـ    ليزينگشرکت  دسـتورالعمل، قـوانين و    نصرفاً مجاز به فعاليت در چـارچوب مفـاد اي

 .باشد هاي بانک مرکزي مي و بخشنامهمفاد اساسنامه مصوب  ،مقررات مربوط
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نامـه   اجـازه «ماه از تـاريخ صـدور    موظف است حداکثر ظرف مدت يک ليزينگشرکت  -۲۹ ماده

صورت کتبي به بانک مرکزي اعالم  و مراتب را بهع فعاليت اقدام ، نسبت به شرو»فعاليت

 .نمايد

، در خارج از نشاني منـدرج در اساسـنامه ثبـت شـده شـرکت      ليزينگانجام عمليات  -۳۰ ماده

 .باشد ، ممنوع مييا مجوز شعبه ليزينگنامه فعاليت شرکت  و اجازه ليزينگ

فـروش   و تمليـک اجـاره بـه شـرط    موظف است صرفاً در قالب عقود  ليزينگ شرکت -۳۱ ماده

هاي مربوط  ها و دستورالعمل نامه ربا، آيين اقساطي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون

نسبت به اعطاي تسـهيالت بـه   از جمله ضوابط ابالغي مربوط به نحوه محاسبه اقساط، 

 .مشتريان خود اقدام نمايد

ـ  و غيرمنقول کاال اعم از منقولاجاره مجاز به انجام  ليزينگشرکت  -۳۲ ماده ه مشـتري بـدون   ب

 .باشد نمي )اجاره عملياتي(شرط انتقال مالکيت به وي 

سـاير  بـه   ليزينـگ  عامليت انعقاد قرارداد و اعطاي تسهيالت از ناحيه شرکت واگذاري -۳۳ ماده

 .باشد مجاز نمي اشخاص،

درصـد بيشـتر از   واحد  ٣ليزينگ حداکثر به ميزان   نرخ سود تسهيالت اعطايي شرکت -٣٤ ماده

مصوب شوراي پول و اعتبار براي مؤسسات اعتباري خواهـد  نرخ سود تسهيالت اعطايي 

  .بود

اعطاي تسهيالت مسکن توسط شرکت ليزينگ که مؤسسـه اعتبـاري و واحـد تابعـه      -۳۵ ماده

مؤسسه اعتباري در آن سهامدار است، تـابع تصـميمات شـوراي پـول و اعتبـار بـراي       

  ميـزان  حـداکثر بـه    ،زينگلي هاي شرکتساير  باشد و در خصوص مؤسسات اعتباري مي

 .پذير است امکانملک موضوع ليزينگ درصد ارزش  ۷۰

الزم از جملـه   اطالعـات ، تسـهيالت  موظف است قبل از انعقاد قرارداد ليزينگ شرکت -۳۶ ماده

طور مکتوب در سربرگ شرکت بـا درج  ه صورت شفاف و بدون ابهام و به ذيل را بموارد 

  :ه نمايدئارا مشتريتاريخ و ممهور به مهر شرکت به 

  ؛تسهيالتبلغ م  -١-۳۶

  ؛سود تسهيالت اعطايينرخ  -۳۶-۲

  ؛قيمت نقدي فروش  -٣-٣٦

 ؛دريافت ميزان پيش  -٤-٣٦
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  ؛نحوه تسويه حساب با مشتري در صورت انصراف قبل از تحويل کاال  -٥-٣٦

  حوه محاسبه قيمت فروش قسطي اموال در قراردادهاي فروش اقساطي؛ن  -٦-٣٦

  ؛ردادهاي اجاره به شرط تمليکدر قرا االجاره مالنحوه محاسبه   -٧-٣٦

  تاريخ تحويل اموال به مشتري؛  -٨-٣٦

  ؛زمان و نحوه انتقال مالکيت اموال به مشتري  -٩-٣٦

  ؛ليزينگ ق و تضامين مورد مطالبه شرکتانواع وثاي-١٠-٣٦

  ؛نحوه محاسبه خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهد طرفين-١١-٣٦

  .ت مشتريبه اعتراضات و شکايا نحوه رسيدگي-١٢-٣٦

اقدام به دريافت مبلغي تحت  ليزينگبراي انجام عمليات  ليزينگکه شرکت  در صورتي -۳۷ ماده

، ليزينگمبلغ تا زمان خريد کاال توسط شرکت مشتري نمايد، اين دريافت از  عنوان پيش

  .باشد ميعندالمطالبه 

الحساب، سود قطعي، سـود دوران   هر مبلغي تحت عناوين سود علي پرداخت - تبصره

  .دريافت ممنوع است به مانده مبلغ پيش غيرهارکت و مش

ن وديعـه و نظـاير   اتحت عنوليزينگ با مشتري شرکت خارج از قرارداد ي اخذ هر مبلغ - ۳۸ ماده

  .ممنوع است ،آن

به  تسهيالت موظف است در صورت عدم تحويل اموال موضوع قرارداد ليزينگشرکت  -۳۹ ماده

بر مبنـاي   شده نگهداري فتدريا وجوه پيش به مأخذنسبت به پرداخت خسارت  مشتري،

آخرين نرخ تورم اعالمي بانک مرکزي و تعداد روزهـاي مانـدگاري وجـه نـزد شـرکت      

خسارت موضوع اين ماده بايد در قرارداد منعقـده بـا مشـتري درج    . اقدام نمايد ليزينگ

 .شود

 اشـخاص  مشـتريان و سـاير   مجاز به دريافت و نگهـداري سـپرده از   ليزينگ شرکت -٤٠ ماده

 .باشد نمي

تواند سهام خود را براي تضمين تسهيالت اعطايي به عنوان وثيقه  نمي ليزينگ تشرک -٤١ ماده

 .بپذيرد

درصـد از منـابع در اختيـار خـود را بـه       ٨٥همواره حداقل  است مکلف ليزينگ شرکت -۴۲ ماده

در . تخصيص دهدپرداخت تهيه کاالهاي موضوع عمليات ليزينگ  و پيش ليزينگعمليات 
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  نبايـد از   تهيه کاالهاي موضوع عمليـات ليزينـگ  بت با شده  پرداخت پيشهر حال، وجوه 

 .شرکت ليزينگ تجاوز نمايد منابع در اختياردرصد  ۲۰

حقـوق  مجموع  درصد ۵مانده تسهيالت اعطايي به هر مشتري نبايد از  مجموع حداکثر -۴۳ ماده

تجاوز  ليزينگشرکت  شده هاي مالي حسابرسي صاحبان سهام مندرج در آخرين صورت

 .نمايد

در هر زمـان نبايـد   شرکت ليزينگ الت دريافتي از مؤسسات اعتباري براي مانده تسهي -٤٤ ماده

هـاي مـالي    بيش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سـهام منـدرج در آخـرين صـورت    

 .حسابرسي شده باشد

حقوق صـاحبان  مجموع درصد  ٥٠مانده پيش دريافت از مشتريان در هر زمان نبايد از  -۴۵ ماده

  .بيشتر شود ليزينگشرکت  شده ي حسابرسيهاي مال سهام مندرج در آخرين صورت

  نظارت –هفتمفصل 

هاي الزم را براي بازرسان بانـک مرکـزي    امکان رسيدگي است موظف ليزينگشرکت  -٤٦ ماده

هـا   گونه رسـيدگي  اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت اينها،  سامانهفراهم نمايد و کليه 

  .ارايه دهد

ي را ايجـاد نمايـد کـه هرگونـه     موظف است سامانه اطالعـاتي جـامع   ليزينگشرکت  -۴۷ ماده

بـه صـورت ادواري يـا    را اطالعات و آمار مورد نياز بانک مرکزي اعم از مالي يا غيرمالي 

 .فراهم نمايدموردي و همچنين انفرادي و تلفيقي 

بايد از ميان مؤسسـات حسابرسـي عضـو     ليزينگبازرس قانوني و حسابرس شرکت  -۴۸ ماده

هـاي ليزينـگ    درمورد شـرکت ( بانک مرکزيمورد تأييد  رسمي ايران حسابدارانجامعه 

درمـورد  (و مورد تأييد بانـک مرکـزي و سـازمان بـورس اوراق بهـادار      ) سهامي خاص

 .انتخاب شوند) هاي ليزينگ سهامي عام شرکت

و  مقـررات  ،موظف است کليه رويدادهاي مالي خود را براساس قـوانين  ليزينگشرکت  -٤٩ ماده

، ثبـت و  و الزامات بانک مرکـزي  ابداريموجود و در چارچوب استانداردهاي حس ضوابط

  .ضبط نمايد

هــای مــالی  صــورت ســاالنه گــزارش و صــورت موظــف اســت بــه ليزينــگشــرکت  -٥٠ ماده

 .ارسال نمايدو به بانک مرکزي را تهيه شده  حسابرسی
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توانـد   ، بانک مرکـزي مـي  ليزينگشرکت در صورت وقوع هر يک از موارد ذيل توسط  -٥١ ماده

، ليزينـگ شرکت هاي  توقف برخي فعاليتکتبي،  حسب مورد نسبت به تذکر کتبي، اخطار

عمليـات  ، تعليـق  مقـام مـديرعامل   و قائم مديرعامل ،مديره هيأتاعضاي  سلب صالحيت

 :نامه فعاليت و يا ساير اقدامات قانوني اقدام نمايد يا ابطال اجازه ليزينگ

رايـه  هـاي ا  ربط و تعهدنامـه  تخطي از مفاد اين دستورالعمل، ساير مقررات ذي  -١-٥١

  شده؛

  ها و تعهدات نسبت به مشتريان؛ عدم ايفاي بدهي  -٢-٥١

و يا ارايـه اطالعـات نادرسـت يـا      ليزينگشرکت عدم ارايه اطالعات از سوي   -٣-٥١

  به بانک مرکزي؛ ليزينگشرکت کننده توسط مديران  گمراه

  .به تشخيص بانک مرکزي ليزينگيا ناتواني در انجام عمليات  عدم فعاليت و  -٤-٥١

مـديره و يـا مـديرعامل،     در صورت سلب صالحيت هر يک از اعضاي هيـأت  -١تبصره 

روز کاري نسبت به معرفي اعضـاي   شصتظرف مدت  ليزينگشرکت چنانچه 

به مـدت   عمليات ليزينگ، ننمايدمديره و يا مديرعامل جديد اقدام  جديد هيأت

رفـی  در صورت گذشـت بـيش از سـه مـاه و عـدم مع      .شود میتعليق سه ماه 

برای مدت شش ماه تعليق و در صورت تکرار،  عمليات ليزينگاشخاص مذکور، 

 . شود ابطال میليزينگ نامه فعاليت شرکت  اجازه

مـديره و يـا مـديرعامل     در صورت سلب صالحيت هر يک از اعضاي هيـأت  -٢تبصره 

عنـوان عضـو    توانند تا مـدت دو سـال بـه    ، اشخاص مزبور نميليزينگشرکت 

  .تعيين شوند ليزينگ هاي شرکتو يا مديرعامل هيچ يک از  مديره هيأت

ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات منـدرج در ايـن مـاده توسـط بانـک       -٣تبصره 

  .شود مرکزی تهيه می

 ساير موارد –هشتمفصل 

نمايند و فاقد مجـوز فعاليـت از بانـک مرکـزي      فعاليت ميليزينگ ن اکه با عنواشخاصي  -٥٢ ماده

ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل تقاضاي خـود  يک ظرف مدت حداکثر ست باشند، الزم ا مي

، وضعيت خود را براي اخذ مجوز به بانک مرکزي تسليم نمايند و حداکثر ظرف مدت يک سال
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در غير . فعاليت از بانک مرکزي دريافت نمايند نامه اجازهرا با مفاد دستورالعمل منطبق کرده و 

توقف فعاليت و يا تعطيلي ايـن اشـخاص را   درخواست ب مراتبانک مرکزي  ،اين صورت

  .دارد مي اعالم و مراجع قضايي به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران حسب مورد 

ف داراي پروانه کسب از اتحاديه اصناف کشور که کاالي مرتبط با پروانـه  َرصاحبان ِح -٥٣ ماده

ايـن دسـتورالعمل    مشـمول مقـررات   ،نمايند کسب خود را به صورت اقساطی واگذار مي

 .باشند نمي

موکول به اعالم قبلـي و مکتـوب بـه بانـک مرکـزي و       ليزينگانحالل اختياري شرکت  -۵۴ ماده

 .باشد ميو طي مراحل قانوني کسب موافقت بانک يادشده 

ربـط   در چارچوب قوانين و مقـررات ذي  ليزينگ شرکتو ورشکستگي انحالل  ترتيبات -۵۵ ماده

در مقابل مشتريان به طور کامـل   ليزينگ کتکه تعهدات شر پذيردبه نحوي انجام بايد 

  .شودانجام 

از جمله تغيير در مفاد اساسنامه و ميزان سرمايه،  ليزينگ شرکتثبتي  تغييرات هرگونه -٥٦ ماده

 .باشد بانک مي آننامه تغييرات ثبتي از  قبلي بانک مرکزي و اخذ اجازه موافقتمنوط به 

تابع قـوانين و مقـررات جـاري     ،بيني نشده است مواردي که در اين دستورالعمل پيش -٥٧ ماده

 .باشد بانک مرکزي ميابالغي مقررات و ضوابط و  کشور از جمله قانون تجارت

دسـتورالعمل اجرايـي   «االجرا بوده و جايگزين  الزم تصويباز تاريخ اين دستورالعمل  - ٥٨ ماده

جلسـات مـورخ   مصـوب  » هـاي ليزينـگ   سيس، نحوه فعاليت و نظـارت بـر شـرکت   أت

 .گردد ميشوراي پول و اعتبار  ١٦/٤/١٣٨٦و  ٩/٤/١٣٨٦

  

 هزار و دويست و بيست و هفتمين کي. تبصره در )٨(و  ماده )٥٨(اين دستورالعمل مشتمل بر 

  .شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. ١٤/١٠/١٣٩٥. مورخ جلسه
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