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  ارزی تسهیالت اعطبی شرایط و ضوابط نبمه نظبم

 (غٌسٍق اهٌای ّیأت 17/04/1393خلسِ هَضخ  هػَب)

 با اصالحات مربوط

 

 اػغاای  ضطایظ ٍ ضَاتظ ًاهِ ًظام ایطاى، هیالاس خوَْضی تَسؼِ پٌدن سالِ پٌح تطًاهِ لاًَى( 84) هازُ تِ استٌاز تا

ِ  تثػاطُ ( 20) ٍ تٌاس  (58) تراص، ( 12) لالاة  زضهلی  تَسؼِ غٌسٍق هحل هٌاتغ اظ اضظی تالتسْی  شیال  ضاط   تا

 :تاضس یه
 

 مفبهیم و اول( تعبریف بخش

 (،1390-1394 ) ایطاى هیالاس خوَْضی تَسؼِ پٌدن سالِ پٌح تطًاهِ لاًَى: لاًَى (الف

 ،هلی تَسؼِ غٌسٍق: غٌسٍق (ب

 (،لاًَى( 84)هازُ (ج) تٌس هَضَع) غٌسٍق اهٌای ّیأت: اهٌاء ّیأت (ج

 (،لاًَى( 84)هازُ( ز) تٌس هَضَع) غٌسٍق ػاهل ّیأت: ػاهل ّیأت (ز

 ،ایطاى هیالاس خوَْضی هطوعی تاًه :هطوعی تاًهّا( 

 .تاضس هی غٌسٍق تا ػاهلیت لطاضزاز زاضای وِ غیطزٍلتی ٍ زٍلتی ّای تاًه اظ یه ّط :ػاهل تاًه (ٍ

 ،اضظی تالتسْی اػغای ضطایظ ٍ ضَاتظ ًاهِ ًظام :ًاهِ ًظام (ظ

 ٍ هٌؼمس ػاهل تاًه ٍ غٌسٍق هیاى ًاهِ، ًظام ٍ لاًَى( 84) هازُ هفاز تطاساس وِ است لطاضزازی :ػاهلیت لطاضزاز ( 

 .گیطز هی لطاض ػاهل تاًه اذتیاض زض تالتسْی پطزاذت غٌسٍق تطای هٌاتغ آى هغاتك

 ،عط  التػازی هالی، فٌی، تَخیِ :تَخیِ( ط

 28/12/1391 هاَضخ  48874 ت/262650 ضاواضُ  هػَتِ هَضَع هٌاعك :1یحیتطخ ًطخ اػوال هطوَلهٌاعك  ی(

 ٍ ِیلَیوْگ ، وطهاًطاُ،یضوال ذطاساى یّا استاى ًماط ِیولتِ ّوطاُ  آى یتؼس الحالات ٍ اغالحات ٍ طاىیٍظ أتیّ

 ی ٍ لطستاىاضیترت ٍ چْاضهحال، یخٌَت ذطاساى، وطزستاى تلَچستاى، ٍ ستاىیالم، سی، ایغطت داىیآشضتا، طاحوسیتَ
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 عبم دوم( مقررات بخش

 ًاعز  غٌسٍق حساب تِ ضا لاًَى( 84) هازُ(  )تٌس ّطت الی یه اخعاء هَضَع هٌاتغ است هَظف هطوعی تاًه( الف

 اظ ٍخْای  ّای   غاٌسٍق  وتثای  هداَظ  تاسٍى  ٍ ًواَزُ  ٍاضیاع  لااًَى ( 84) هاازُ  زض تطتیثات هٌسضج ٍ ضط  تِ ذَز

 .ًٌوایس تطزاضت غٌسٍق ّای حساب/حساب

 هطواعی  تاًاه  ًاعز  غٌسٍق حساب تِ غٌسٍق هٌاتغ هحل اظ پطزاذتی تالتسْی سَز ٍ اغل تاظپطزاذت :1 تبصره

 .ضس ذَاّس گطفتِ واض تِ اّساف غٌسٍق خْت زض هدسزاً ٍ ٍاضیع

ِ  ضٍظضواض سَز تاض یه هاُ سِ ّط ذَز، ًعز غٌسٍق حساب هَخَزی تِ است هَظف هطوعی تاًه :۲ تبصره  اضظ تا

 هطواعی  تاًه ّای سپطزُ سَز ًطخ هیاًگیي هؼازل هصوَض سَز ًطخ. ًوایس ٍاضیع حساب غٌسٍق تِ ٍ هحاسثِ هطتَعِ

 .ضَز هی تؼییي ذاضخی تاظاضّای ضز

ِ  لاَاًیي  ٍ اهًِ مًظا ایي هفاز لاًَى،( 84) هازُ ضػایت تا ػاهلیت لطاضزاز لالة زض غٌسٍق هٌاتغ (ب  ساٌَاتی،  تَزخا

ِ  هتؼلاك  التػاازی  ّای تٌگاُ ٍ تؼاًٍی ذػَغی، ّای ترص زض گصاضی سطهایِ تِ هتماضیاى ػاهل ّای تاًه تَسظ  تا

 .یاتس هی اذتػاظ غیطزٍلتی ػوَهی هؤسسات

 زض ضسُ تػَیة ّای عط  تطای اضظی هسسٍزی گَاّی غسٍض تِ ًسثت غٌسٍق اخاظُ ٍ مالاػ هتؼالة هطوعی تاًه (ج

 .ًوَز ذَاّس السام ػاهل ّای تاًه اػتثاضی اضواى

 ّاای  تاًاه . ًوایٌاس  های  السام ػاهل یّا هتاً تِ ذَز ّای عط  اضائِ تِ ًسثت غٌسٍق هٌاتغ اظ استفازُ هتماضیاى( ز

 .ًوایٌس السام ّا فؼالیت ٍ عط  پصیطش تِ ًسثت غٌسٍق سَی اظ ضسُ مالاػ ّای چاضچَب اٍلَیت زض اًس ظفهَ ػاهل

 محبسببت پولی واحذ و ارز نوع سوم( بخش

 .است آهطیىا ضالز تِ هحاسثات پَلی ٍاحس( الف

 زض ٍ زضیافات  هتماضای  اظ اضظ ًاطخ  تغییاطات  ضیسه پصیطش ٍ زضن تط هثٌی ای الطاضًاهِ است هىلف ػاهل تاًه( ب

 .ًوایس زضج اٍ اػتثاضی پطًٍسُ

 قبول قببل هبی فعبلیت چهبرم( بخش

 :است ضسُ تؼییيظیط  ضط  تِ اهٌاء ّیأت هػَب غٌسٍق اضظی تالتسْی پطزاذت اٍلَیت ٍاخس یّا تفؼالی

 .پاالیطگاُ ٍ پتطٍضیوی گاظ، ًفت، ّای فؼالیت ٍ ّا عط  -

 ٍ اغال  تاظپطزاذت تِ ًسثت ذَز هحػَل غازضات اظ ًاضی اضظآٍضی هحل اظ تتَاًٌس وِ ّایی فؼالیت ٍ ّا عط  -

 .وٌٌس السام اضظی غَضت تِ زضیافتی تسْیالت سَز

  1تاظپطزاذت الساط تػَضت اضظی تِ هططٍط ضیلی ًمل ٍ حول ّای فؼالیت ٍ ّا عط  -
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 1.اضظی غَضت تِ( سَز ٍ اغل) الساط تاظپطزاذت تِ هططٍط ّا وي ضیطیي آب ٍ ًیطٍگاّی ّای فؼالیت ٍ ّا عط  -

 2اٍلَیت پطزاذت تسْیالت سطهایِ زض گطزش ذَاّس تَز. :1 تبصره

ِ  ضػایت تا التػازی ٍیژُ ٍ غٌؼتی -تداضی آظاز هٌاعك زض گصاضی سطهایِ ّای فؼالیت ٍ ّا   عط :۲ تبصره  اساساٌاه

 .است هاًغالًاهِ ت م ًظا ایي ٍ غٌسٍق

 مجبز اشخبص پنجم( بخش

 :اظ ػثاضتٌس غٌسٍق تالتسْی اظ استفازُ هتماضی ػٌَاى تِ هداظ اضراظ

 تاًاه  هماطضات  تطاساس وِ ضتظ شی هطاخغ اظ ظمال لاًًَی هدَظّای ٍ اّلیت زاضای ایطاًی حمیمی اضراظ توام( الف

 .ًساضًس تاًىی تالزضیافت تسْی تطای هٌؼی هطوعی

ِ  هتؼلاك  التػازی ّای تٌگاُ ٍ ایطاى زض ضسُ ثثت تؼاًٍی ٍ ذػَغی حمَلی اضراظ توام( ب  ػواَهی  هؤسساات  تا

 زضیافات  تطای هٌؼی هطوعی تاًه همطضات تطاساس ٍ ًوَزُ فؼالیت ذَز اساسٌاهِ وِ هغاتك اّلیت زاضای غیطزٍلتی

 .ًساضًس تاًىی تالتسْی

ِ  اسات  هدااظ  ّایی ضطوت ٍ هؤسسات تِ تالتسْی پطزاذت: 1 تبصره  یاا  ساْام %( 80)زضغاس  ّطاتاز  حاسالل  وا

 .تاضس حمیمی اضراظ تِ هتؼلك حمَلی اضراظ ٍاسغِ یا تا ٍ هستمین آًْا الططوِ سْن

 تیست اظ تیص هالىیت، ًَع اظ ًظط غطف وِ التػازی ّای تٌگاُ ٍ حمَلی اضراظ تِ تالتسْی پطزاذت :۲ تبصره

 .است هوٌَع ضًَس، هی تؼییي زٍلتی هماهات تَسظ ًْا آ ّیأت هسیطُ اػضاء%( 20) زضغس

ِ  ػاام  ٍ ػواَهی  هؤسساات  تِ هتؼلك آًْا سْام هغلك اوثطیت وِ ّایی ضطوت ٍ هؤسسات: ۳ تبصره  ًظیاط  الوٌفؼا

 هتؼلك ّای ضطوت ٍ هؤسسات حىن زض است، ػوَهی ذیطیِ هؤسسات ٍ تاظًطستگی ٍ ای وِّای تی ق غٌسٍ هَلَفات،

 . ّستٌس غیطزٍلتی ػوَهی ًْازّای تِ

 .ًوایٌس هی فؼالیت ذاضخی گصاضاى سطهایِ تا هطتطن غَضت تِ وِ ّایی ضطوت ٍ هؤسساتج( 

 .غازضاتی ّسف تاظاضّای زض ایطاًی ذسهات ٍ ّاالوا ذاضخی ذطیساضاىز( 

 .تَز ذَاّس ذطیساض اػتثاض لالة زض ایطاًی ذسهات ٍ الوا ذطیس تطای غطفاً هصوَض تالتسْی تبصره:

ِ  آییي (19) هازُ وویتِ تأییسیِ اضائِ تِ هٌَط) هٌْسسی ٍ فٌی ذسهات غازضوٌٌسگاىّا(   اظ زٍلات  ّاای  حوایات  اخطایای  ًاها

 (هٌْسسی فٌی ٍ ذسهات غازضوٌٌسگاى

ِ  هٌاَط  حمَلی ٍ حمیمی اضراظ تَسظ غٌسٍق هٌاتغ اظ هدسز استفازٍُ(  ِ  ٍ السااط  تاظپطزاذات  تا  واهال  تساَی

 .تاضس هی لثلی اػغایی تالتسْی
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ِ      ّا ٍ فؼالیت عط  تبصره: گاصاضی هاَضز ًیااظ هطاوَل      ّای تاالزستی ًفت ٍ گاظ تاِ ٍاساغِ حدان تااالی ساطهای

 1تاضس. ًوی ( ًظاهٌاهِ)ٍهحسٍزیت تٌس 

 انتظبر مورد ببزده ششم( نرخ بخش

 سایط تطای ٍ%( 10) زضغس زُ حسالل وطاٍضظی ٍ آب ترص تطای گصاضی سطهایِ ٍ تَلیسی ّای عط  (IRR)تاظزُ  ًطخ

 .گطزز هی تؼییي%( 15) زضغس پاًعزُ حسالل ّا ظیطترص ٍ ّا ترص

  التسام وجه هفتم( سود، بخش 

 :تَز ذَاّس ظیط ضط  تِ هداظ اضراظ تِ اػغایی تالتسْی اًتظاض هَضز سَز ًطخ حسالل( الف

 زضغاس  ّطات  پتطٍضیوی ٍ گاظ ًفت، زستیالتا غٌایغ تطای سال، زض%( 6) زضغس ضص هؼازل ػام هَاضز تطای 

 .سال زض%( 4) زضغس چْاض یحیتطخ ًطخ اػوال هطوَل هٌاعك ٍ ٍ وطاٍضظی آب ترص تطای ٍ سال زض%( 8)

% )ضص 6گاظ ٍ پتطٍضیوی تِ هیعاى ّای ًفت ٍ  هلی تطای ترص گصاضی اضظی غٌسٍق تَسؼِ ًطخ سَز سپطزُ ب(

 2.% )سِ ٍ ًین زضغس( ثاتت زض سال3.5ّا تِ هیعاى  زضغس( ٍ سایط ترص

ّا تا ّواٌّگی غٌسٍق تَسؼِ هلی، تاًه هطوعی خوَْضی اسالهی ایطاى ٍ زتیطذاًِ  ًطخ واضهعز تاًه: تبصره

 3ضَز. ّیات اهٌا تؼییي هی

 .تَز ذَاّس هطوعی تاًه سَی اظ غیالات ّای ًاهِ آییي ٍ همطضات آذطیي عثك التعام ٍخِ( ج

 تاًاه  تَساظ  ٍ هحاسثِ هطوعی تاًه ًعز غٌسٍق حساب اظ هٌاتغ تطزاضت تاضید اظ اػغایی تالتسْی سَز تبصره:

 .گطزز هی پطزاذت ػاهل

 السامبت هشتم( سبیر بخش

 گاصاضی  سطهایِ ّای ّعیٌِ اضظی ترص هؼازل حساوثط غٌسٍق هٌاتغ هحل اظ عط  ّط تِ اػغایی اضظی تالتسْی( الف

 .تَز ذَاّس عط 

 اضظی غَضت تِ فمظ ًاهِ ًظام ایي هَضَع تالتسْی اػغای لاًَى،( 84) هازُ( ط) تٌس شیل( 2) تثػطُ استٌاز تِ( ب

 هَضاَع  ایاي  .ًساضًاس  زاذلی تاظاض زض ضا ضیال تِ اضظ تثسیل اخاظُ تالتسْی ایي اظ وٌٌسُ گصاضاى استفازُ سطهایِ ٍ است

 آى تاطای  ًیاع  هٌاساة  اخطایی ضواًت ٍ تأویس غٌسٍق اظ هٌاتغ وٌٌسُ استفازُ هتماضی تا ػاهل تاًه لطاضزاز زض تایس

 .ضَز تیٌی پیص

 4ّطگًَِ گطایص اػتثاض اسٌازی تطاساس همطضات تاًه هطوعی خوَْضی اسالهی ایطاى ذَاّس تَز.ج( 
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 وطَض ضَز، هوٌَع است. ز( ّطگًَِ ضٍش پطزاذتی وِ هٌدط تِ پطزاذت اضظ زض زاذل

 زض ٍ هٌؼمسُ ػاهلیت لطاضزاز هفاز چاضچَب زض حمَلی ٍ حمیمی اضراظ تطای غٌسٍق تیالتسْی هداظ ّای سمف( ّا

 .تَز ذَاّس هطوعی تاًه همطضات چاضچَب آى، زض زض تػطیح ػسم غَضت

 غازضات اهط زض آًْا تمَیت ٍ وطَض ًیاظّای تأهیي زض ذسهاتی ٍ تَلیسی تَاى اظ استفازُ حساوثط لاًَى هفاز ضػایت( ٍ

 تالتساْی  اظ وٌٌاسگاى  اساتفازُ  تواام  تطای ،01/05/1391 هػَب هستمین، ّای لاًَى هالیات( 104) هازُ  الاغ ٍ

 .است العاهی ًاهِ ًظام ایي هَضَع

ِ  اسات  آى تِ هططٍط هداظ، حمَلی اضراظ تِ تالتسْی اػغای( ظ ِ  ساْام  غااحثاى  حماَق  ًساثت  وا  هدواَع  تا

 %(20) زضغاس  تیسات  اظ ظهاًی همغغ ّط ٍ ػاهل تاًه تِ زضذَاست تسلین ظهاى زض( هالىاًِ ًسثت) ضطوت ّای زاضای

 .ًثاضس ووتط

ّای تاالزستی ًفت ٍ گاظ تا تضویي ضطوت هلی ًفت ایطاى ٍ ضطوت هلی گاظ ایطاى اظ ضػایت ایي تٌاس   عط  تبصره:

 1تاضس. هستثٌی هی

ِ  زاضای ّاای  فؼالیات  ٍ ّا عط  تِ غٌسٍق عطف اظ ضسُ مالاػ ّای تاٍلَی چاضچَب زض غطفاً غٌسٍق هٌاتغ(    تَخیا

 .یافت ذَاّس اذتػاظ

 هطاحل تواهی زض عط  یا فؼالیت ًیاظ هَضز ّعیٌِ ول هیعاى اظ غحیح ٍ زلیك تطآٍضز زض زلت تِ هلعم ػاهل تاًه( ط

 تیٌی پیص ظهاى زض هست یافتِ اذتػاظ اػتثاض تا عط  یا فؼالیت وِ عَضیِ ت تاضس، تطزاضی هیُ تْط ٍ ساذت عطاحی،

 غاٌسٍق  فؼالیات،  یاا  عاط   تىویال  ػاسم  غَضت زض. اتوام تطسس تِ ػاهل تاًه ٍ هتماضی هاتیي فی لطاضزاز زض ضسُ

 .زاضت ًرَاّس ّا فؼالیت ٍ ّا عط  ایٌگًَِ تىویلی اػتثاضات تأهیي لثال زض هسؤلیتی

ِ  ّای ضطوت ٍ غیطزٍلتی ػوَهی هؤسسات تِ هتؼلك التػازی ّای تٌگاُ تِ تالتسْی پطزاذت( ی ِ  ٍ تاتؼا  زض ٍاتسات

 .است هداظ غٌسٍق هٌاتغ %(20) زضغس تیست سمف

 زض ػاهال  تاًاه  تأذیط غَضت زض ػاهل، تاًه تا غٌسٍق ػاهلیت لطاضزاز هفاز تطاساس است هَظف هطوعی تاًه( ن

 التاعام  ٍخِ ٍ سَز اغل، هثلغ تطزاضت تِ ًسثت غٌسٍق مالاػ حسة غٌسٍق، تالتِ تسْی هطتَط الساط تاظپطزاذت

 .ًوایس السام ػاهل تاًه ّای حساب/ حساب اظ غٌسٍق، تِ ًفغ پطزاذتی تالتسْی

 متقبضی آورده سهم نهم( بخش

 ول%( 25) زضغس پٌح ٍ تیست هؼازل حسالل عط  ّط زض حمَلی یا حمیمی ضرع اظ اػن هتماضی آٍضزُ سْن (الف

 .تَز ذَاّس ػاهل تاًه التػازی ٍ هالی فٌی، اضظیاتی تطهثٌای اضظی عط  ٍ ضیالی ّای ّعیٌِ

 .تاضس عط  تِ ٍاتستِ استمطاضی هٌاتغ هحل اظ تَاًس ًوی هتماضی آٍضزُ سْن :تبصره

                                                           
1
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 عاط   ضیاالی  ٍ اضظی ّای ّعیٌِ ول%( 20) زضغس تیست هؼازل حسالل تؼاًٍی ّای عط  زض هتماضی آٍضزُ سْن( ب

 .تَز ذَاّس

ٍ  اضظی ّای ّعیٌِ ول%( 20) زضغس تیست هؼازل حسالل وطاٍضظی ٍ آب ترص ّای عط  زض هتماضی آٍضزُ سْن( ج

 .تَز ذَاّس عط  ضیالی

 ول%(20) زضغس تیست هؼازل حسالل ذسهات ٍ الوا غازضات اظ اػن غازضاتی ایّ عط  تطای هتماضی آٍضزُ سْن( ز

 .تَز ذَاّس ضیالی عط  ٍ اضظی ّای ّعیٌِ

ِ  وال %( 10) زضغاس  زُ حسالل یحیتطخ ًطخ اػوال هطوَل هٌاعك زض هتماضی آٍضزُ سْنّا(   ٍ اضظی ّاای  ّعیٌا

 .تَز ذَاّس عط  ضیالی

 ٍ اضظی ّای ّعیٌِ%( 30) زضغس سی حسالل غیطزٍلتی ػوَهی هؤسسات تِ ٍاتستِ التػازی ّای تٌگاُ آٍضزُ سْن( ٍ

 .تَز ذَاّس عط  ضیالی

 ػاهل ّای تاًه تا ػاهلیت لطاضزاز زض هَضز حسة زضگطزش سطهایِ تالتسْی اظ استفازُ خْت هتماضی آٍضزُ سْن( ظ

 .ضَز هی ػاهل هطرع ّیأت تَسظ

 تاضاٌس  زاضتِ تیطتطی ظایی اضتغال ٍ هتماضی آٍضزُ سْن وِ است ّایی عط  تِ تالتسْی پطزاذت اٍلَیت :تبصره

 ی(.حیتطخ ًطخ اػوال هطوَل هٌاعك تِ ّای هطتَط عط  استثٌای تِ)

 تسهیالت دهم( مذت بخش

 حاساوثط  تاٌف   زٍضُ سال، (3) سِ حساوثط ّا عط  اظ آظهایطی تطزاضی تْطُ تا اخطاء زٍضُ تطای ظمال ظهاى هست( الف

 هدواَع  احتسااب  تا حال ّط زض. تَز ذَاّس سال (5) پٌح حساوثط اػغایی تالتسْی تاظپطزاذت زٍضُ ٍ هاُ( 6) ضص

 .ًوایس تداٍظ سال (8) ّطت اظ ًثایستی تاظپطزاذت ٍ تٌف  اخطاء ّای زٍضُ

 هطاوَل  هٌااعك  زض ٍالاغ  ّاای  عاط   تاظپطزاذت ٍ اخطاء زٍضُ تطای ظمال ظهاى هست تَاًس هی ػاهل ّیأت :1 تبصره

 .ًوایس تؼییي تٌس ایي زض هصوَض ّای ى ظها هست اظ تیطتط سال (2) زٍ حساوثط هدوَع زض ضا یحیتطخ ًطخ اػوال

 ٍ الوا ذطیساض ّای عطف تِ ذطیساض اػتثاض لالة زض ذطیس تالتسْی اػغای تطای هالی تأهیي زٍضُ هدوَع  :۲ تبصره

 هٌْسسای  ی ٍفٌا  ذاسهات  غاسٍض  تطای ٍ سال (2) زٍ حساوثط( لاًَى (84) هازُ( ط) تٌس( 3) خعء هَضَع) ایطاًی ذسهات

 تؼیایي ( ػاهال  تاًه تطریع تا) سال ّطت حساوثط آى هاّیتٍ  ًَع تِ تَخِ تا( لاًَى( 84) هازُ( ط) تٌس (2) خعء هَضَع)

 .گطزز هی

 اػتثاضی اضواى زض هػَب ّای عط  ٍ ّا فؼالیت تِ ػاهل، تاًه تَسظ غٌسٍق هٌاتغ اظ تالتسْی پطزاذت :۳تبصره

 عط  ّط فیعیىی پیططفت تا هتٌاسة ٍ ای لِهطح یا ٍ( ٍاحس زفؼتاً) یىدا غَضت تِ هاّیت فؼالیت تِ تستِ ػاهل، تاًه

 .گطفت ذَاّس غَضت
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تا زضذَاست تاًاه ّاای ػاهال ٍ تاِ هٌظاَض ضفاغ        ( تٌس )ز( اساسٌاه3ِهداظ است زض اخطای خعء ) ػاهل ّیأت ( ب

تِ ظهاى عط  )اخطا،  سال (2) زٍ حساوثط هطىالت ظهاى تٌسی عط  ّای تاهیي هالی ضسُ اظ هحل هٌاتغ غٌسٍق،

 1اضافِ ًوایس. تٌف  ٍ تْطُ تطزاضی(

 ضاَاتظ  ٍ ضاطایظ  تاضس، (غٌسٍق هٌاتغ ٍ ػاهل تاًه زاذلی هٌاتغ) تلفیمی غَضت تِ پطزاذتی تالتسْی وِ غَضتی زض( ج

 تاًاه  ٍ تاَزُ  غاٌسٍق  هٌااتغ  تِ ًاظط غطفاً ( ... ٍ تاظپطزاذت ظهاى هست آٍضزُ، سْن سَز، ًطخ اظ اػن) ًاهِ ًظام ایي هَضَع

 ػول ذَز همطضات ٍ ضَاتظ ٍفك است ًوَزُ تدْیع غٌسٍق هٌاتغ اظ ذاضجوِ  هٌاتغ اظ ترطی هَضز زض تَاًس هی ػاهل

 .ًوایس

 عبمل ببنک تعهذات و هب مسئولیت یبزدهم( بخش

 :ًوایس شیل هَاضز ضػایت تِ هلعم ضا ػاهل ّای تاًه ػاهلیت، لطاضزاز زض تَاًس یه غٌسٍقف( ال

 .گصاضی سطهایِ هتماضیاى ّای عط  تط ًظاضت ٍ تطضسی پصیطش، ٍاحس ایداز. 1-1

 .ًیاظ هَضز التػازی ٍ هالی فٌی، ّای ترػع ًظط اظ ًظاضت ٍ تطضسی پصیطش، ٍاحسّای تدْیع. 1-2

 هٌاتغ اظ تالتسْی تاظپطزاذت ٍ اػغاء تِ هطتَط همطضات ٍ ّا زستَضالؼول ػام ٍ وافی ٌّگام، تِ ضساًی عالاع. 1-3

 .ػاهل تاًه تاضًوای عطیك اظ هػَب ایّ عط  زضذػَظ ضساًی عالًیع اع ٍ هتماضیاى تِ غٌسٍق

 .غٌسٍق هٌاتغ اظ تالتسْی زضیافت هتماضیاى اّلیت احطاظ ٍ اػتثاضسٌدی. 1-4

 .تَخیِ زاضای هػَب ّای عط  ػاتالاع اظ ایِ غالذ اضسال ٍ تىویل .1-5

 .ػاهل تاًه اػتثاضی اضواى زض آى ضز یا تػَیة ٍ عط  تَخیِ گعاضش اضظیاتی( ب

 .ًثاضس ووتط ًاهِ مًظا ایي زض هٌسضج تاظزُ ًطخ حسالل اظ وِ هیعاًی تِ ّا عط  تاظزّی وفایت احطاظ( ج

 .غٌسٍق مالاػ اظ پ  هتماضی تا هػَب ّای عط  هالی تأهیي لطاضزاز اًؼماز( ز

 .زیگط ساظٍواض ّط یا ٍ تاًه زاذلی هٌاتغ هتماضی، تَسظ عط  ًیاظ هَضز ضیالی هٌاتغ تأهیي اظ اعویٌاى احطاظّا( 

 ًظاضت ّوچٌیي ٍ ضسُ تیٌی پیص هحل زض آى عطف اظ اعویٌاى حػَل ٍ اػغایی تالتسْی هػطف ًحَُ تط ًظاضت (ٍ

 .غٌسٍق تِ( هَضز حسة ٍ ًِالسا هاِّ، ضص هاِّ، سِ) ازٍاضی ّای گعاضش اضسال ٍ ّا  هالی عط ٍ فیعیىی پیططفت تط

 تا حساوثط هاُ ّط عی غٌسٍق، سَز سْن ٍ اغل اظ اػن هاُ ّط زض ضسُ سطضسیس الساط ضَز  هی هتؼْس ػاهل تاًه (ظ

 زض .ًوایس اضسال غٌسٍق تِ ضا ٍاضیعی هیِالاػ ٍ ٍاضیع غٌسٍق حساب تِ پطزاذتی تالتسْی ّواى اضظ تِ تؼس هاُ پٌدن

 ٍ اغال  پطزاذات  تط ٍُالػ ضَز هی هتؼْس ػاهل تاًه هصوَض، تا ظهاى هاُ ّط ضسُ سطضسیسُ الساط ٍاضیع ػسم غَضت

 تِ زاضز هی همطض هطوعی تاًه سَی اظ غیالّای ات ًاهِ آییي ٍ همطضات وِ ًطذی تطاساس ضا التعام ٍخِ ت،التسْی سَز

 .ًوایس پطزاذت غٌسٍق
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 تاظپطزاذات  زض ػاهل تاًه تأذیط غَضت زض زّس هی ٍوالت غٌسٍق تِ ػاهلیت لطاضزاز اهضای تا ػاهل تاًه تبصره:

 ضا پطزاذتی تالتسْی اضظ ّواى تِ تالتسْی التعام ٍخِ ٍ سَز اغل، هثلغ هؼازل ت غٌسٍق،التسْی تِ هطتَط الساط

 حسااب  اظ تطزاضات  زض اسات  هَظف هطوعی تاًه. ًوایس هطوعی تطزاضت تاًه ًعز ػاهل تاًه ّای حساب/حساب اظ

 .تسّس غٌسٍق هغالثات ضا تِ اٍلَیت آًْا ًوَزى تسّىاض ٍ ػاهل ّای تاًه

ِ  هػطف اظ اعویٌاى حػَل ٍ غٌسٍق هٌاتغ تضییغ اظ خلَگیطی هٌظَض تِ(    ّاای  زضذَاسات  تاا  هٌغثاك  آى تْیٌا

 هٌاساة  اظ اعویٌااى  خْت  الشیػ هطاٍضاى یا واضضٌاساى عطیك اظ ضا ظمال است توْیسات هَظف ػاهل تاًه ٍاغلِ،

ِ  ٍ سَز زضیافت اظ ظم، اػنال اخطایی ضواًت ٍ تىاضگطفتِ پطٍفطها هَضَع لیوت تَزى  زض ضا ٍاضزُ ّاای  ذسااضت  ولیا

 .ًوایس تیٌی پیص هتماضی تا ذَز لطاضزاز

ِ  اظ هَخاَز  ٍ هحتوال  ّاای  ضیسه پَضص ضیَُ ٍ ضیسه تططیح ٍ هطتطیاى ًوَزى آگاُ(ط  تغییاطات  ضیساه  خولا

 .العاهیست ػاهل تاًه تَسظ لطاضزاز اًؼماز اظ لثل هطتثظ هَاضز سایط ٍ تأهیي هالی زٍضاى زض اضظّا ًطخ تطاتطی

 تطاساس وِ ػاهلیت لطاضزاز زض هٌسضج تؼْسات ولیِ اخطای هسؤلیت ػاهل تاًه هسیطُ ّیأت اػضای ٍ هسیطػاهل( ی

 زض ضاسُ  اترااش  تػاویوات  تِ ًسثت پاسرگَیی ػاهلیت لطاضزاز اهضاء تا ًیع ٍ زاضتِ ضا ضَز هی تٌظین ًاهِ ًظام ایي

 .گیطًس هی ػْسُ ٍ تِ پصیطفتِ ضا ذَز تػسی زٍضُ زض غٌسٍق هٌاتغ تا ضاتغِ

 سبیر دوازدهم( بخش

 زض غاٌسٍق  تالتساْی  هحال  اظ اٍل زست ٍ stockًَ  اًثاضی تدْیعات ٍ تالآ هاضیي ٍضٍز ٍ فٌی زاًص ذطیس( الف

ُ  تأییاس  تاا  فٌی استاًساضزّای ٍ عط  ّسف تا آى هطرػات اًغثاق غَضت  ٍ ػاهال  تاًاه  ٍ شیاطتظ  اخطایای  زساتگا

 .هاًغ استالت ساظًسُ ضطوت سَی اظ هؼتثط گاضاًتی ٍخَز ّوچٌیي

 وِ ذطیساضاًی یا ذَز ّای ًوایٌسگی یا ضؼة تا ذسهات ٍ ّاالوا غسٍض لطاضزاز اًؼماز تِ ًسثت وِ غازضوٌٌسگاًی( ب

 .تَز ًرَاٌّس غٌسٍق تالتسْی اظ استفازُ هطوَل وٌٌس، هی السام ْا ّستٌس،ًآ تاتغ یا ٍاتستِ

 تاا  ضا یىاسیگط  هماتال  زض اضظّاا  تطاتاطی  ًطخ ًَساًات هراعطات تَاًٌس هی غٌسٍق تالتسْی اظ استفازُ هتماضیاى( ج

 غاَضت  زض. زٌّس پَضص زضیافتی اضظی تالتسْی هثلغ تطای لاًَى( 72) هازُ زض تیٌی ضسُ پیص ساظٍواض اظ استفازُ

 .تَز ذَاّس تالاظ تسْی وٌٌسُ استفازُ ػْسُ تط ًَساًات ضیسه آثاض پَضص، ػسم

 ّاای  سیاسات  ٍ لاًَى (84) هازُ هَضَع غٌسٍق اساسٌاهِ تاتغ ًاهِ، ًظام ایي زض غیطهػط  هَاضز زض ػول ًحَُ( ز

 .تَز ذَاّس تاًه هطوعی غیالات اضظی ٍ پَلی
 


