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

Uمقدمه 

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

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

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

Uها 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

Uضوابط 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

 پيرو يکي از اديان رسمي کشور؛- ٢-٦

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

 ؛نداشتن سابقه محکوميت کيفري- ۴-٦

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

 نداشتن بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري؛- ٦-٦



٣ 

انباشـته    زيـان  شـده فاقـد   ي مالي حسابرسيها 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       از اساسنامه و صورت 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 نام و مشخصات، ميزان تحصيالت، سابقه فعاليت- ٧-٧

 ضميمه مدارک مثبته؛ به 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

Uمقام مديرعامل ئمعامل و قامدير ،مديره هيأتشرايط و مدارک مورد نياز براي اعضاي  -فصل سومU  

بايـد از شـرايط    ليزينـگ شرکت 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 بنا بر تشخيص مراجع ذي داشتن صالحيت فردي- ٢-٨

 ؛ينداشتن سابقه محکوميت کيفر- ٣-٨

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

 ها؛ ت انتظامي بانکأهي در قطعي ناشي از محکوميت



٤ 

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

 نداشتن بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري؛- ٦-٨

 مرتبط به تشخيص بانک مرکـزي  کارشناسيي بودن حداقل مدرک تحصيل دارا- ٧-٨

 ؛و اکثريت اعضاي هيأت مديرهمقام مديرعامل  عامل و قائممدير براي

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

مقام مـديرعامل   عامل و قائممدير ،مديره هيأت ياعضابه هنگام معرفي  ليزينگشرکت  -٩ ماده

 :زير را ارايه نمايد عاتمدارک و اطالد باي ،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   صحت اظهارات، مدارک و مسـتندات تسـليمي  مبني بر تعهدنامه ارائه - ٤-٩

 ؛صدي بيش از يک شغلشمول قانون ممنوعيت ت

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

U 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 سرمايه مورد نياز شرکت ليزينگ  -تبصره

  .رايج کشور پرداخت شودپول 

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 استمديره 

 :اتخاذ تصميم نمايدبه يکي از موارد ذيل 

 هاي وارده؛ افزايش سرمايه حداقل به ميزان زيانـ ١ـ١٢



٥ 

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

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

 .ليزينگشرکت انحالل ـ ٣ـ١٢

Uها 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 فرديمدارك الزم، احراز صالح يافت تماميپــس از در يبانك مركز -١٤ ماده ان و يمتقاض

ـ حها از  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

بـه متقاضـيان اعـالم     طور مکتوب جهت انجام اصالحات الزم  بار مراتب را به براي يک

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 

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

 .ضيان اعالم شودبه متقا

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 نقدي مورد نياز براي تأسيس شرکت ليزينگ را 

 .شود ت، موافقت اصولي صادره از درجه اعتبار ساقط ميدر غير اين صور. 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 ت اعتبـاري يکي از مؤسسارا نزد  شرکت ليزينگ ـ در غ. ع کننـد ي ـ ر اي ن ي

 .شود يصادره از درجه اعتبار ساقط م يصورت، موافقت اصول

ـ  ياليز معادل ريد مربوط به واريپس از اخذ رس يبانک مرکزـ ٢ـ١٧ ن در يسهم مؤسس

ل پرونـده  يه به منظور تشـک ينامه اول ، نسبت به صدور اجازهيشنهاديه پيسرما



٦ 

ـ ه از طريسرما ين مابقيتأم و انجام مقدمات مربوط به 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

ه از درجه اعتبار 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  ن صورت، موافقتير ايدر غ. ندياقدام نما

 .کند يم صادرن را يمؤسس يعيوجوه تودسترداد مرکزي اجازه ا

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 اجازهنسبت به صدور  ،دستورالعمل

سيس صـادره از بانـک   أت نامه اجازهموکول به ارائه  يثبت مرجع در ليزينگ رکتثبت ش -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 نامه منوط به کسب اجازه ليزينگشرکت  فعاليتشروع به 

فعاليت، مجاز به استفاده از هر عبارت و  نامه اجازهاز اخذ  تا قبل 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  در مواردي كه بانك مركزي تشخيص دهد مؤسسين تعهدات الزم را انجام نداده -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

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

يکن  لم ين براي ايفاي تعهداتشان، تقاضاي تسليم شده، کأناقدام الزم از سوي مؤسس

که شرکت ليزينگ در مرجـع   در صورتي .شود هاي صادره لغو مي نامه تلقي و تمامي اجازه



٧ 

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

 .نمايد

 .نامه تأسيس به غير ممنوع است اجازه نامه اوليه و 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

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

 .نمايد شده شرکت ليزينگ اقدام مي مسدودي سرمايه توديع

 ،و براي دفعات بعد گردد سال صادر مي  دوبار اول 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 پرداخت بدهي مالياتي ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب امورمالياتي ذي

  .شدبا مياعتبار حداکثر پنج سال قابل تمديد 

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

 .شود مي

Uفعاليت -فصل ششم 

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

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

 .باشد هاي بانک مرکزي مي و بخشنامهمفاد اساسنامه مصوب  ،مقررات مربوط

نامـه   اجـازه «ماه از تـاريخ صـدور    موظف است حداکثر ظرف مدت يک ليزينگشرکت  -۲۹ ماده

رت کتبي به بانک مرکزي اعالم صو و مراتب را به، نسبت به شروع فعاليت اقدام »فعاليت

 .نمايد
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، 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 اجـاره بـه شـرط تمليـک    موظف است صرفاً در قالب عقود  ليزينگ شرکت -۳۱ ماده

هاي مربوط  ها و دستورالعمل نامه ربا، آيين انون عمليات بانکي بدوناقساطي در چارچوب ق

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

 .مشتريان خود اقدام نمايد

بـه مشـتري بـدون     و غيرمنقول کاال اعم از منقولاجاره مجاز به انجام  ليزينگشرکت  -۳۲ ماده

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

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

سسـات اعتبـاري در   نرخ سود تسهيالت اعطايي مصوب شوراي پول و اعتبـار بـراي مؤ  

 .عقود فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک خواهد 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       

 حـداکثر بـه ميـزان     ،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 

 :ده نمايئارا مشتريتاريخ و ممهور به مهر شرکت به 

 ؛تسهيالتمبلغ - ١-۳۶

 ؛سود تسهيالت اعطايينرخ  -۳۶-۲

 ؛قيمت نقدي فروش- ٣-٣٦

 ؛دريافت ميزان پيش- ٤-٣٦

 ؛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

 ؛در قراردادهاي اجاره به شرط تمليک ارهاالج مالنحوه محاسبه - ٧-٣٦
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 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

 .ات و شکايات مشتريبه اعتراض 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 

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

 .دريافت ممنوع است به مانده مبلغ پيش غيرهمشارکت و 

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

 .ممنوع است ،آن

اموال موضوع  در تحويل يا تأخيرو  موظف است در صورت عدم تحويل ليزينگشرکت  -۳۹ ماده

يش   به مأخذخت خسارت نسبت به پردا به مشتري، تسهيالت قرارداد  دريافـت  وجـوه پـ

و تعـداد  سود تسهيالت مصوب شوراي پول و اعتبار بر مبناي آخرين نرخ  شده نگهداري

خسارت موضوع اين ماده بايد در . اقدام نمايد ليزينگروزهاي ماندگاري وجه نزد شرکت 

ـ  در صورت تکرار عدم ايفاي تعهد .قرارداد منعقده با مشتري درج شود ه بـار  بيش از س

 .امتياز ليزينگ لغو خواهد شد توسط شرکت ليزينگ،

 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 شرکت -٤١ ماده

 .بپذيرد

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

در . تخصيص دهدپرداخت تهيه کاالهاي موضوع عمليات ليزينگ  و پيش ليزينگعمليات 

 نبايـد از   تهيه کاالهاي موضوع عمليـات ليزينـگ  بابت  شده  پرداخت پيشهر حال، وجوه 

 .شرکت ليزينگ تجاوز نمايد منابع در اختياردرصد  ۲۰
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حقـوق  مجموع  درصد ۵طايي به هر مشتري نبايد از مانده تسهيالت اع مجموع حداکثر -۴۳ ماده

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

 .نمايد

در هر زمان نبايـد  شرکت ليزينگ مانده تسهيالت دريافتي از مؤسسات اعتباري براي  -٤٤ ماده

ـ  بيش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سـهام منـدرج در آخـرين صـورت     اي مـالي  ه

 .حسابرسي شده باشد

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

 .بيشتر شود ليزينگشرکت  شده هاي مالي حسابرسي سهام مندرج در آخرين صورت

U 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،  سامانهراهم نمايد و کليه ف

 .ارايه دهد

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

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

 .فراهم نمايدفرادي و تلفيقي موردي و همچنين ان

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

هـاي ليزينـگ    درمورد شـرکت ( مورد تأييد بانک مرکزي رسمي ايران حسابدارانجامعه 

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

 .انتخاب شوند) مي عامهاي ليزينگ سها شرکت

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

، ثبـت و  و الزامات بانک مرکـزي  موجود و در چارچوب استانداردهاي حسابداري 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 فعاليتحسب مورد نسبت به تذکر کتبي، اخطار کتبي، 

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

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

هـاي ارايـه    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

درسـت يـا   و يا ارايـه اطالعـات نا   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 

اعضـاي  روز کاري نسبت به معرفي  شصتظرف مدت  ليزينگشرکت چنانچه 

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

در صورت گذشـت بـيش از سـه مـاه و عـدم معرفـی        .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 شرکتمديره و يا مديرعامل هيچ يک از  هيأت

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

 .شود مرکزی تهيه می

U 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 خود يک ظرف مدت حداکثر باشند، الزم است  مي

، وضعيت خود يک سالرا براي اخذ مجوز به بانک مرکزي تسليم نمايند و حداکثر ظرف مدت 
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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 مراتب بانک 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 بـا پروانـه   راحبان حص -٥٣ ماده

مشـمول مقـررات ايـن دسـتورالعمل      ،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 ميي مراحل قانوني و طکسب موافقت بانک يادشده 

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

در مقابل مشتريان به طـور کامـل    ليزينگ که تعهدات شرکت پذيردبه نحوي انجام بايد 

 .شودانجام 

ايه، از جمله تغيير در مفاد اساسنامه و ميزان سرم 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 جـايگزين   الزم بتصوياز 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

 

مـين  يکهزار و دويست و بيست و هفت تبصره در )٨(و  ماده )٥٨(اين دستورالعمل مشتمل بر 

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

 


