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١  

  

  با صلوات بر محمد و آل محمد
  

  »الت و تعهدات اشخاص مرتبطيمه تسهان نييآ«

و بـا هـدف پيشـگيري از     ١٣٥١قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه  )٣٤(از ماده  )٤(به استناد بند 

نامـه تسـهيالت و    آيـين «تبديل مؤسسه اعتباري به منبع تأمين مالي ترجيحي براي اشخاص مرتبط با آن، 

  .گردد ن مييشود، تدو ناميده مي »نامه آيين«که از اين پس به اختصار  »تعهدات اشخاص مرتبط

  

  فصل اول ـ تعاريف

   :است نامه نييآگستره شمول تعاريف ذيل محدود به اين  - ١ ماده

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

بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون و يا با مجوز بانک  :مؤسسه اعتباري -٢- ١

  ؛مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد

هـا و مؤسسـات اعتبـاري مصـوب      نامه سرمايه پايه بانک مطابق با مفاد آيين :سرمايه پايه -٣- ١

موضـوع  (و اعتبـار   پـول  شـوراي  ٢٧/١٠/١٣٨٢مـورخ   سيزدهمين جلسه و هزار يک

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

 ٢٥/١١/١٣٨٢جلسـه مـورخ    چهـاردهمين  و هـزار  يـک  مصـوب : نامه کفايت سرمايه آيين -٤- ١

و  ٢٩/١١/١٣٨٢مـورخ   ١٩٦٦/مب  شماره يها موضوع بخشنامه( اعتبار و پول شوراي

 ؛)٢٩/١١/١٣٨٢مورخ  ١٩٦٧/شماره مب

ـ شامل  :تسهيالت - ٥- ١ اعـم از ريـالي، ارزي، جـاري و    اقـالم ذيـل   بابـت   ياصل مبالغ پرداخت

 : استغيرجاري 

 ؛ ميمستق يگذار هيو سرما يمشارکت حقوق يبه استثنا( اعطايي تسهيالت 

 اعتباري؛ مؤسسات ساير به اعطايي تسهيالت 

 شده؛ واخواست بروات و اسناد  

 شده؛ پرداخت اسنادي اعتبارات بابت بدهكاران 

 شده؛ پرداخت اسنادي بروات بابت بدهكاران 



 

٢  

 شده؛ پرداخت هاي نامه ضمانت بابت بدهكاران 

 شده؛ پرداخت اعتباري هاي کارت بابت بدهكاران 

 معامالت؛خدمات /اموال خريد بابت پرداخت پيش 

 عقود؛ بابت شده خريداري اموال 

 ؛، استصناعجعاله جريان در اموال/كار 

 موقت؛ بدهكاران حساب در مشتريان بدهي 

 ارز؛ نرخ التفاوت مابه بابت مشتريان بدهي 

 دار؛ مدت اسنادي اعتبارات بابت بدهکاران 

 دار؛ مدت بروات اسنادي بابت بدهکاران  

  صندوق توسعه ملي؛و  يره ارزيحساب ذخبدهکاران بابت تسهيالت اعطايي از محل 

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

 : قالم ذيل استمل ااش ارزي و ريالي از اعمتعهدات  :تعهدات -٦- ١

 اسنادي؛ اعتبارات تعهدات بابت انواع 

 ؛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 

  شده؛ نويسي قبولي دار مدت اسنادي بروات 

  صندوق توسعه و  يره ارزيحساب ذختعهدات بابت تسهيالت اعطايي از محل منابع

 ملي؛

  ؛...)فاينانس، ريفاينانس و (تعهدات بابت تسهيالت اعطايي از محل منابع خارجي 

 مؤسسات اعتباري ساير اسنادي اعتبار بابت تعهدات. 

 روابطر داشتن ياز انحاء نظ ينحو  اشخاص حقيقي و حقوقي هستند که به :اشخاص مرتبط -٧- ١

طـور مسـتقيم و يـا غيرمسـتقيم بـر       بتوانند بـه  ينظارتو  يتيري، مديتي، مالکيشخص

اي داشته  هاي مؤسسه اعتباري اعمال کنترل نموده و يا نفوذ قابل مالحظه گيري تصميم

اي که مؤسسه اعتباري را تبديل به منبع تأمين مالي ترجيحي خود نموده  گونه به ،باشند

 . مذکور قرار گيردالشعاع منافع اشخاص  و بدين ترتيب منافع مؤسسه اعتباري، تحت



 

٣  

 مصاديق اشخاص مرتبط ـ دوم فصل

اعتباري موظف است در اعطاي تسهيالت يـا ايجـاد تعهـدات، نسـبت بـه شناسـايي        مؤسسه - ٢ ماده

 :باشد مصاديق اشخاص مرتبط به شرح زير مي. اشخاص مرتبط اقدام نمايد

و  مديرعاملمقام  مديران مؤسسه اعتباري مشتمل بر اعضاي هيأت مديره، مديرعامل قائم -١- ٢

  ؛ساير اعضاي هيأت عامل

و بـازرس قـانوني   ) ک مسئول کـار يو شر ياعم از مؤسسه حسابرس(سابرس مستقل ح -٢- ٢

 مؤسسه اعتباري؛

منفـرداً يـا   کـه   فرزنـدان  و شخص حقيقي و اعضاي خانواده وي شامل پدر، مادر، همسر -٣- ٢

 .باشند ميپنج درصد از سهام مؤسسه اعتباري را دارا  حداقلجمعاً مالکيت 

 ؛)٢-٢( و )١-٢(هاي  فـرديق مذکور در يمصادفرزندان و  پدر، مادر، همسر - ٤- ٢

، )١-٢( يها فــيق مذکور در رديشخص حقوقي که سهام يا سرمايه آن متعلق به مصاد - ٥- ٢

اي که اشخاص مرتبط مذکور قادر به تعيين حـداقل يـک    گونه است، به )٤-٢(و  )٣-٢(، )٢-٢(

 .عضو هيأت مديره در آن شخص حقوقي باشند

، )٤-٢(و  )٣-٢(، )٢-٢(، )١-٢( يها فيشخص حقوقي که اشخاص مرتبط مذکور در رد -٦- ٢

در آن ) مقام مديرعامل مديرعامل و قائمهيأت عامل، عضو هيأت مديره، (داراي مناصب مديريتي 

 .شخص حقوقي باشند

از سهام مؤسسه اعتبـاري را دارا   درصد پنجمالکيت حداقل  ماً،يمستقشخص حقوقي که  -٧- ٢

 .باشد

متعلـق بـه مؤسسـه     ماًيمسـتق سهام يا سرمايه آن  حداقل ده درصد شخص حقوقي که - ٨- ٢

 .اعتباري است

اشـخاص  متعلق به  ماًيه آن مستقيا سرمايست درصد سهام يحداقل بشخص حقوقي که  -٩- ٢

 .است )٨-٢(مندرج در بند  يحقوق

به اتفـاق اعضـاي خـانواده شـامل     اين ماده، ) ٣-٢(موضوع بند چنانچه اشخاص حقيقي  -تبصره

خواهر، پدر و مادر مجموعاً به ميزانـي از سـهام مؤسسـه     ندان و همسران آنان، برادر،همسر، فرز

را در مؤسسـه اعتبـاري    حداقل يک عضو هيأت مديره ا داشته باشند که بتوانند مشترکاًاعتباري ر

  .دنشو تعيين کنند، در اين صورت تمامي اشخاص ذکرشده شخص مرتبط محسوب مي

  



 

٤  

  اشخاص مرتبط تعهدات و تسهيالت حدود ـسوم  فصل

سـرمايه   درصد سه نبايد از  شخص مرتبطتسهيالت و تعهدات به هر  خالصمجموع  :يحد فرد - ٣ ماده

  .تجاوز نمايد پايه مؤسسه اعتباري 

سـرمايه   درصد  چهلنبايد از  اشخاص مرتبطتسهيالت و تعهدات به  خالص مجموع :يحد جمع -٤ ماده

 .تجاوز نمايد پايه مؤسسه اعتباري 

 شعب طريق ازبه اشخاص مرتبط ايجاد شده /تسهيالت و تعهدات اعطا در محاسبه حدود مقرر، -٥ ماده

  .گردد ميلحاظ در خارج از کشور  اعتباريه مؤسس

و  مضـاربه  دريـافتي  وجـوه به هر شخص مرتبط،  يياعطاتسهيالت  مجموع خالص محاسبه در - ٦ ماده

به  ييالت اعطاياز تسه يالشرکه مؤسسه اعتبار سهم بابت اصلمدني  مشترک مشارکت حساب

 اخذ شده نقدي دريافت پيش است الزم تعهدات خالص محاسبه براي .شود ميآن شخص کسر 

  .گردد كسر تعهدات ميزان اسنادي از راتاعتبا بابت

تسـهيالت   مبلغ شخص مرتبط، هر به مربوط تعهدات و خالص تسهيالت مجموع محاسبهبراي  - ٧ ماده

نامـه   آيـين  )٥-٢(مندرج در بنـد  ل يتبداعمال ضرايب  و مبلغ تعهدات با )٪١٠٠( با ضريب يک

 .شود کفايت سرمايه ملحوظ مي

تعهـدات   ،شخص مـرتبط  هر به مربوط تعهدات و خالص تسهيالت مجموع در محاسبهـ   تبصره

و منابع خـارجي   يره ارزي، حساب ذخبابت تسهيالت اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي

  . لحاظ شود) ٪٥٠( ٥/٠ ليتبد بايد با ضريب ...)ريفاينانس و  فاينانس، (

 يهـا  برنامـه  يدر راسـتا که ...مسکن، ضروري، اضطراري و الت يتسهظير ن يهرگونه تسهيالت -٨ ماده

ـ ن رديگ يتعلق م )١-٢(ف يموضوع رداشخاص  به يمؤسسه اعتبار يرفاه در حـدود فـردي و    زي

 .گردد منظور ميالت و تعهدات اشخاص مرتبط يتسهجمعي 

  

  يالزامات کنترل داخل ـ چهارم فصل

نامـه، نسـبت بـه     ايـن آيـين   يبه منظور حسن اجراهيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است  - ٩ ماده

شـرح  دستورالعمل اجرايي داخلي مشتمل بر واحد سازماني مسئول انجام کار،  بيو تصو تدوين

هاي انجام کار، نحـوه ارتبـاط، تبـادل و گـردش اطالعـات مـابين واحـدهاي         روشف آن، يوظا

 .اقدام نمايد... سازماني و



 

٥  

واحـد سـازماني   ف يل را در شرح وظايموارد ذحداقل موظف است  يره مؤسسه اعتباريأت مديه -١٠ ماده

 :ديمقرر نما )٩(مذکور در ماده 

 يبه صورت انفرادمرتبط اشخاص ايجاد يک بانک اطالعاتي حاوي اطالعات مربوط به  -١-١٠

ـ شـخص مـرتبط، م   نوع ارتبـاط شامل مشخصات شخص مرتبط،  يعيو تجم الت و يزان تسـه ي

  دوره تنفس؛ و قهيتعهدات، نرخ سود و کارمزد، مدت بازپرداخت، نوع وث

حسب دستورالعمل مذکور در  مؤسسه اعتباري اعتباري ارکان يامکان دسترس يبرقرار - ٢-١٠

  مذکور؛ يربط مؤسسه اعتباري به بانک اطالعات و ساير مراجع ذي) ١٣(ماده 

که  يشعب مؤسسه اعتبار يبرا به فهرست اشخاص مرتبط يدسترس امکان يبرقرار - ٣-١٠

جــاد يا/در خصــوص اعطــا يريــگ ميار تصــميــاخت) ١٣(حســب دســتورالعمل مــذکور در مــاده 

 . ده استيض نگرديتفو ها تعهدات به آن/التيتسه

مؤسسـه اعتبـاري را ملـزم بـه درج     اعتباري  ارکانموظف است،  يره مؤسسه اعتباريأت مديه -١١ ماده

جاد شده براي هريک از اشخاص مـرتبط، در  يا تعهدات ايو  ييالت اعطاياطالعات تسه يتمام

  . نمايد )١-١٠(موضوع بند  يبانک اطالعات

جاد به تصويب هيأت مديره مؤسسه يا/تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط بايد قبل از اعطا -١٢ ماده

ايجـاد تسـهيالت و تعهـدات بـه     /گيري هيأت مديره براي اعطا جلسات تصميم. اعتباري برسد

  .اشخاص مرتبط بايد بدون حضور اشخاص مرتبط ذينفع آن تسهيالت و تعهدات، برگزار شود

گيـري در خصـوص تسـهيالت و تعهـدات      تواند اختيار تصميم هيأت مديره مؤسسه اعتباري مي -١٣ ماده

 يرا به ساير ارکـان اعتبـار   ه خوديه پايک درصد سرمايمعادل حداکثر مبالغ اشخاص مرتبط با 

استفاده از اختيارات اين ماده، به موجب دستورالعملي خواهد بود . مؤسسه اعتباري تفويض نمايد

در آن به مواردي نظير؛ سازوکار مربوط بـه  ده و ييب هيأت مديره مؤسسه اعتباري رسبه تصوکه 

گيري، شرايط اعطـاي   تصويب و اعطاء تسهيالت و ايجاد تعهدات، شرايط احراز مراجع تصميم

  . دشو يمتسهيالت و ايجاد تعهدات و مدت تفويض اختيار، اشاره 

موظف است شرايط مربوط به تسهيالت و تعهدات به اشـخاص مـرتبط ـ بـه      يمؤسسه اعتبار - ١٤ ماده

سود و کـارمزد، مـدت زمـان بازپرداخـت، دوره     نرخ ـ از جمله   )٨(استثناء موارد مذکور در ماده 

مطـابق بـا رويـه معمـول در خصـوص سـاير       عينـاً  را التزام  انواع وجه و تنفس، وثايق دريافتي

  .دين نماييتع) اشخاص غيرمرتبط(مشتريان مؤسسه اعتباري 

 .را بر عهده داردنامه  نييآ اين ينظارت بر حسن اجرا مؤسسه اعتباري واحد حسابرسي داخلي -١٥ ماده



 

٦  

بـار گزارشـي از عملکـرد     حداقل هـر شـش مـاه يـک     يواحد حسابرسي داخلي مؤسسه اعتبار -١٦ ماده

را بـه   ـ)١٣(موضوع ماده  ـ   تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط مشتمل بر ميزان و صحت آن

  .نمايد يم ارايههيأت مديره مؤسسه اعتباري 

 .الزامي است نيز قانون تجارت )١٢٩(مفاد ماده رعايت  ،عالوه بر موارد فوق -١٧ ماده

  

  يده گزارشالزامات  ـفصل پنجم 

ـ هـا، م  نوع ارتبـاط آن  ،مؤسسه اعتباري مکلف است فهرست اشخاص مرتبط - ١٨ ماده الت و يزان تسـه ي

قه و دوره تنفس ي، نرخ سود و کارمزد، مدت بازپرداخت، نوع وثها جاد شده به آنيا/اعطا تعهدات

خواهد نمود،  نييتع  كه بانک مرکزي يدر چارچوببار  هر سه ماه يكرا الت و تعهدات مزبور يتسه

  .نمايد هيابه بانک مرکزي ار

دهـي   ماه را نيز براي گزارش تر از سه تواند در صورت لزوم مقاطع کوتاه بانک مرکزي مي -تبصره

  .تعيين نمايد

ـ کن يل، باشد حدود مقررجاد در يا/در زمان اعطا ا تعهداتيالت و يچه تسه چنان -١٩ ماده ؛ از يبنا به داليل

، يمؤسسه اعتباراز سوي اشخاص ثالث با مالکيتي، مديريتي و نظارتي  جديد روابط جمله ايجاد

نوسـانات   و يها به مؤسسه اعتبار شرکت يقهر يسرمايه پايه مؤسسه اعتباري، واگذار کاهش

نامه نقـض شـود، مؤسسـه اعتبـاري      اسعار، حدود مقرر در اين آيين يد نرخ برابريشد يناگهان

هيالت و تعهدات جديد به شخص مرتبط مزبور تا زمـان  ايجاد هرگونه تس/از اعطاء موظف است

 . تطبيق خود با حدود تعيين شده خودداري نمايد

تسهيالت و تعهدات اشـخاص مـرتبط بـه بانـک       يده  مؤسسه اعتباري بايد در گزارش ـ  تبصره

 اد شدهيگزارش . را به طور مستقل گزارش نمايدن ماده يموضوع ا الت و تعهداتيتسهمرکزي، 

ربط، ميزان  ي، شخص مرتبط ذمزبور بايد حداقل شامل اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهدات

  .تخطي و تاريخ وقوع تخطي باشد

  

  افشاء ـ ششمفصل 

را بـه  مربوط به تسهيالت و تعهـدات اشـخاص مـرتبط    ات ييجزمؤسسه اعتباري موظف است   -٢٠ ماده

ها،  جاد شده به آنيا/تعهدات اعطاالت و يزان تسهيها، م ک اشخاص مرتبط، نوع ارتباط آنيتفک



 

٧  

بـه  الت و تعهـدات مزبـور   يقه و دوره تنفس تسهينرخ سود و کارمزد، مدت بازپرداخت، نوع وث

 .هاي مالي خود، افشاء نمايد هاي همراه صورت در يادداشتادداشت مستقل يک يصورت 

  

  ضمانت اجراـ فصل هفتم 

قانون پولي و  )٤٤(هاي انتظامي موضوع ماده  نامه، موجب اعمال مجازات اين آيين مفادخلف از ت -٢١ ماده

  .شود بانکي کشور مي

  

به تصويب  ٠٥/٠٨/١٣٩٤مين جلسه مورخ نهيکهزار و دويست و تبصره در  ٤ماده و  ٢١نامه در  ينيآاين 

هزار و  مصوب يک» نامه تسهيالت وتعهدات اشخاص مرتبط آيين«شوراي پول و اعتبار رسيد و جايگزين 

 آن ابـالغ  خياز تـار و  گرديـد پـول و اعتبـار    يشـورا  ٢٧/٧/١٣٨٩صد و هجـدهمين جلسـه مـورخ     يک

  .باشد يم ءاالجرا الزم
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