
 

  

 

  

ی ،١٣٩٢سال « یا ما  صادی، سال    »ما ا
  

سنه الح هاي قرض به استثناي بانک(هاي دولتي، غيردولتي  جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

  .بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد ، شرکت دولتي پست)رسالت و مهر ايران

  با سالم،

مـورخ   ١١٨٣٢٢/٤٩٥١٥نامه شماره  تصويب )١٢(ذيل بند  »پ«احتراماً؛ در اجراي تکليف مقرر در جزء 

جـاد تحـرک   گـذاري و اشـتغال و اي   هيأت محترم وزيران در خصوص رفع موانع توليد، سرمايه ٢١/٦/١٣٩٢

صد و شصـت و ششـمين جلسـه     هزار و يک اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار، شوراي پول و اعتبار در يک

نامـه تسـهيالت و تعهـدات     آيين“هاي دولت محترم تدبير و اميد، و در چارچوب اهداف و برنامه ٧/٨/١٣٩٢مورخ 

ت تسهيالت، رفع موانع موجود در تـأمين  سازي امور مربوط به درياف با رويکرد روانبه شرح پيوست را  ”کالن

هاي بزرگ اقتصادي کشور و همچنين انطبـاق آن بـا مقتضـيات و شـرايط جديـد       هاي ملي و بنگاه مالي طرح

گـذاري، اصـالح    هاي سرمايه هاي طرح افزايش هزينه تحوالت به وقوع پيوسته در بازار ارز واز جمله محيطي 

ايجاد تسهيالت و تعهدات، مبناي محاسبه تسهيالت و /زايش سقف اعطابه منظور افدر اصالحيه جديد، . نمود

ها، سقف  همچنين با هدف ارتقاي ظرفيت اعتباري بانک. تغيير يافته است ”سرمايه پايه“ت کالن به مبناي تعهدا

 برابر سرمايه پايـه افـزايش پيـدا نمـوده     ۸برابر سرمايه و اندوخته به  ۵جمعي تسهيالت و تعهدات کالن از 

نامه کفايت  يکي ديگر از موارد اصالحي، امکان يافتن مجدد ضرايب تبديل در مورد تعهدات مطابق آيين. است

. باشد که بدون شک آثار مثبتي بر افزايش ظرفيت اعتباري شبکه بـانکي کشـور خواهـد گذاشـت     سرمايه مي

ملـي و نيـز منـابع مشـابه     عالوه بر اين، به منظور تسهيل استفاده بخش خصوصي از منابع صـندوق توسـعه   

تسهيالت اعطايي از محل “و ” الت از محل صندوق توسعه مليتسهي“خارجي، برخي ابهامات موجود در مورد نحوه ثبت 

  .ها مرتفع گرديده است هاي مالي بانک در صورت ”)...فاينانس و ريفاينانس و (منابع خارجي 

هـا و   نامه جديد بسـياري از نگرانـي   ين که در آيينحال با عنايت به مراتب مذکور و همچنين با توجه به ا

رود  نامه تسهيالت و تعهدات کالن، رفع شده اسـت، انتظـار مـي    ها در اجراي نسخه قبلي آيين مشکالت بانک
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شبکه بانکي کشور بيش از پيش التزام و اهتمام خود را به رعايت تمـامي ضـوابط و مقـررات نظـارتي بانـک      

  . نامه تسهيالت و تعهدات کالن نشان دهد ايران و به طور ويژه آيين مرکزي جمهوري اسالمي

ربط ابالغ و بر حسن اجـراي   خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي

  /غ۱۷۸۷۴۰۳./آن نظارت گردد

  

  

  

  

  برگ ۱۰:پيوست

 مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت کل

 بانكياداره مطالعات و مقررات 

 آبادي حميدرضا غني آزاداميرحسين امين
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ی ه  عا

مد مد و آل  وات    با ص

 

 »کالن تعهدات و تسهيالت نامه آيين«
 قانون و نيزهمان ) ٤٤(و ماده ولي و بانکي کشور پ قانون) ٣٤( ماده) ٤( بنددر اجراي  اعتبار و پول شوراي

ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و با  قانون برنامه پنج ٩٧ماده ) د(از بند ) ١(بر اساس رديف 

هدف امکان تخصيص منابع بانکي به تعداد بيشتري از آحاد جامعه، تنوع بخشي بيشتر به سبد اعتباري 

 نامه آيين«ع مؤسسات اعتباري، هاي ناشي از تمرکز مناب مؤسسات اعتباري و به حداقل رساندن زيان

 تصويب ذيل شرح بهشود،  ناميده مي »نامه آيين«که از اين پس به اختصار  را »کالن تعهدات و تسهيالت

 :نمود

 

 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 يا با مجوز  :اعتباري مؤسسه -٢-١

 شعبه 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

مصوب جلسه مورخ » هاي خارجي در ايران نحوه تأسيس و عمليات شعب بانک«

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

 شخص چند 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

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



 

٢ 

 عدم به منجر و يابد تسري ديگري به بتواند ها آن از يکي مشکالت کهترتيب 

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

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

 .ندباش و همسر شغل

که به  اعتباري مؤسسه ترازنامه خطو پايين  باال اقالمآن دسته از  :تعهداتتسهيالت و  -٦-١

اعتباري  مؤسسه به واحد ذينفع طرف از ريسک تحميلطور بالفعل يا بالقوه موجب 

 .شود مي

ها و مؤسسات اعتباري مصوب  نامه سرمايه پايه بانک مطابق با مفاد آيين :سرمايه پايه -٧-١

موضوع (و اعتبار  پول شوراي ٢٧/١٠/١٣٨٢مورخ  سيزدهمين جلسه و هزار يک

 )١٦/١١/١٣٨٢مورخ  ١٩١١/بخشنامه شماره مب

ايجاد شده /مجموع خالص تسهيالت و تعهدات اعطايي :کالن تعهدات و تسهيالت -٨-١

 مؤسسهسرمايه پايه درصد  ١٠که ميزان آن حداقل معادل  واحد ذينفع هرراي ب/به

 شعبه هاي دارايي مجموع درصد ٣ ،بانک خارجي شعبه براي حد ناي. باشداعتباري 

 .باشد  مي

 حق داراي  سرمايه يا و سهام درصد ٥٠ از بيش که است شخص حقوقي :تابعه واحد -٩-١

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

درصد سهام يا  ٥٠درصد و حداکثر  ٢٠است که حداقل  شخص حقوقي :وابسته واحد -١٠-١

 ديگر خصش به متعلقطور مستقيم و يا غيرمستقيم  سرمايه داراي حق رأي آن به

 .است

 

 

 

 

 

 

 



 

٣ 

 واحد ذينفع - دوم فصل

مؤسسه اعتباري موظف است در اعطاي تسهيالت يا ايجاد تعهدات، نسبت به شناسايي ذينفع   -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(و افراد تحت تکفل وي با واحد شخص حقيقي به اتفاق همسر -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

 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



 

٤ 

 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 شده /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 وجه التزام تأخير اصل و  شامل ارزي و ريالي از اعم اعطايي، تسهيالت -

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

 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 -

 بدهکاران بابت تسهيالت اعطايي از محل صندوق توسعه ملي؛ -

  ...) ريفاينانس و ،فاينانس(اعطايي از محل منابع خارجي  بدهکاران بابت تسهيالت -

 

 :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 -



 

٦ 

 معامالت؛ منعقده قراردادهاي بابت تعهدات -

 شده؛ نويسي قبولي دار مدت اسنادي بروات  -

 تعهدات بابت تسهيالت اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي؛ -

 ...)و  ريفاينانس ،فاينانس(منابع خارجي  محلاز تسهيالت اعطايي تعهدات بابت  -

 .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

با تسهيالت  مبلغ واحد، ذينفع هر به مربوط تعهدات و تسهيالتخالص  مجموع محاسبهبراي  -٤ ماده

ملحوظ نامه کفايت سرمايه  آيين ٥-٢اعمال ضرايب مندرج در بند  تعهدات بامبلغ و  يکضريب 

 .شود مي

تعهدات بابت  واحد، ذينفع هر به مربوط تعهدات و خالص تسهيالت مجموع در محاسبه -تبصره

 ...)ريفاينانس و  فاينانس، (و منابع خارجي تسهيالت اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي 

 . لحاظ شود ٥/٠بايد با ضريب 

 

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

ها  مربوط به آن تعهدات و تسهيالت خالص مجموع محاسبه در نيز مزبور سهام شده تمام

 .شود مي منظور

 

 کالن تعهدات و تسهيالت حدود - چهارم فصل

آن سرمايه پايه  درصد  ٢٠تسهيالت و تعهدات به هر ذينفع واحد نبايد از مجموع حداکثر  -٦ ماده

 .تجاوز نمايد مؤسسه اعتباري 

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

 .باشد  مي



 

٧ 

آن  سرمايه پايهبرابر  ٨ ،مؤسسه اعتباريدر هر مجموع تسهيالت و تعهدات کالن حداکثر  -٧ ماده

 .باشد ميمؤسسه اعتباري 

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

 .باشد  مي

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

 به تسهيالتي اعطا روش از مقرر، حدود رعايت با تواند مي اعتباري مؤسسه باشد،  نامه آيين

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

 

 داخلي کنترل -پنجم فصل

 و تسهيالت قرارگرفتن موجب که واحد ذينفع به تعهدات و تسهيالت هرگونه ايجادء يا اعطا  -٩ ماده

 مديره هيأت تصويب بهقبالً  بايد شود، کالن تعهدات و تسهيالت شمول در مزبور تعهدات

 .برسد اعتباري مؤسسه

 تعهدات و تسهيالت کليه ثبت و شناسايي منظور به است موظف اعتباري مؤسسه مديره هيأت  -١٠ ماده

 با انطباق حيث از تعهداتي و تسهيالت چنين پايش همچنين و آن از پس تغييرات و کالن

 و اداري هاي رويه متضمن جامعي دستورالعمل اعتباري، مؤسسه اعتباري هاي سياست

 دستورالعمل .درآورد اجرا مرحله به و تدوين مناسب، داخلي کنترل کارهاي و ساز و حسابداري

 جهت در را اشخاص بين جديد روابط هرگونه که باشد شده تدوين اي گونه به بايد مزبور

 .نمايد پايش واحد، ذينفع شناسايي

 از يکي نامه، آيين اين ابالغ از پس ماه سه مدت ظرف است مکلف اعتباري مؤسسه مديره هيأت  -١١ ماده

نامه مزبور، تعيين و به بانک مرکزي  د آيينمفا نمودن اجرايي براي را مرتبط سازماني واحدهاي

 .اعالم نمايد

 مدت ظرفنمايد  فوظمرا  ١١ ماده موضوع سازماني واحداعتباري بايد  مؤسسههيأت مديره  -١٢ ماده

 واحد 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 تسهيالت و واحد ذينفع مشمول اشخاص روابط نوع واحد، ذينفع هر به مربوط تعهدات

 .باشد ،مقرر حدود از مستثتي تعهدات



 

٨ 

 ايجاد/اعطا از پيش مکلفند اعتباري مؤسسه ربط ذي مراجع ساير يا اعتباري واحدهاي شعب، -١٣ ماده

در بانک  »مشتريانسامانه جامع اطالعات «از  استعالمعالوه بر  تعهدات، و تسهيالت هرگونه

  .استعالم نمايد ١١ ماده موضوع سازماني واحد ازرا  واحد نفع ذي به مربوط اطالعاتمرکزي، 

 

 دهي گزارش الزامات - ششم صلف

 مطابق که را تعهداتي و تسهيالت به مربوط اطالعات تمامي است موظف اعتباري مؤسسه -١٤ ماده

 زماني مقاطع در، شوند مي محسوب کالن تعهدات و تسهيالت عنوان به نامه آيين اين مفاد

 اعالم مرکزي بانک که اي شيوه به ماه، هر پايان از پس هفته يک مدت ظرف حداکثر و ماهانه

 بايد مزبور تعهدات و تسهيالت به مربوط اطالعات .نمايد گزارش بانک آن به نمود، خواهد

 وثايق ميزان و نوع واحد، ذينفع به مربوط اطالعات ها، آن مانده در تغيير هرگونه شامل حداقل

 .باشد دريافتي

؛ از جمله عدم بازپرداخت تسهيالت و يا ايفاي تعهدات از سوي چنانچه بنا به داليل قهري -١٥ ماده

 اعتباري، سهسرمايه پايه مؤس کاهش همچنين و اشخاص ميان جديد روابط ايجادذينفع واحد، 

ايجاد هرگونه / از اعطاء موظف استمؤسسه اعتباري  شود، نقض نامه آيين اين در مقرر حدود

 تا زمان تطبيق خود با حدود تعيين شده تسهيالت و تعهدات جديد به ذينفع واحد مزبور

تسهيالت و تعهدات کالن به بانک   گري  مؤسسه اعتباري بايد در گزارش. خودداري نمايد

رش مزبور بايد گزا .، چنين مواردي را به طور مستقل گزارش نمايد-١٤موضوع ماده  -مرکزي

حداقل شامل اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهداتي که منجر به نقض حدود شده است، ذينفع 

    .واحد مربوط، ميزان تخطي و تاريخ وقوع تخطي باشد

 هر ،)مشابه هاي روش يا و کنسرسيومي سنديکايي،( مشترک صورت به تسهيالتي اعطا در -١٦ ماده

 گزارش خود سهم ميزان به را مزبور تسهيالت بايد کننده مشارکت اعتباري مؤسسات از يک

 .دننماي

 

 ساير - هفتم فصل

 اين در مقرر حدود از بيش كه حقوقي يا حقيقي اشخاص از دسته آن به نبايد اعتباري مؤسسه  -١٧ ماده

 جديد تعهدات يا و تسهيالت ،گرديده ايجاد/ي اعطاءتعهداتو يا  تسهيالتها  به آن نامه آيين

 .نمايدايجاد /ءاعطا



 

٩ 

 و ١٠/٥/١٣٩١مورخ  ١٢٢٣٤٢/٩١موضوع بخشنامه شماره  »نامه تسهيالت و تعهدات کالن آيين« -١٨ ماده

به نامه باشند،  همچنين کليه مصوبات قبلي شوراي پول و اعتبار که مغاير با مفاد اين آيين

 .باشد تشخيص و اعالم بانک مرکزي قابل منسوخ شدن مي

 

مين ششصد و شصت و  هزار و يک کيتبصره در  ٧ماده و  ١٨نامه تسهيالت و تعهدات کالن در  آيين

 .االجرا است ، الزماز تاريخ ابالغبه تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و  ٧/٨/١٣٩٢ جلسه مورخ

 




