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 بسمه تعالي

 

 فعاليت و نظارت بر شرکتهاي تاسيس، نحوهاجرايي دستورالعمل 

 ليزينگ

 

 :مقدمه

 قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مصوب  قوانين پولي و بانکي کشور وبراساس 

باتوجه به اينکـه فعاليـت شـرکتهاي ليزينـگ از     و   مجلس شوراي اسالمي  ٢٢/١٠/١٣٨٣

 تاسـيس، نحـوه   اجرايي  دستورالعمل  " ،باشد     مي فعاليت در بازار غيرمتشکل پولي    ديق  مصا

 .گردد  ميتعيينبه شرح زير  " فعاليت و نظارت بر شرکتهاي ليزينگ

 

  تعاريف–فصل اول 

 

 :اسامي ذيل به جاي عبارات مربوطه به کار خواهدرفتدستورالعمل  در اين -١ماده 

 غيرمتشکل پوليقانون تنظيم بازار   :قانون

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران :بانک مرکزي

 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران :نيروي انتظامي

 موسسه اعتباري غيربانکيبانک يا  : اعتباريموسسه

  ليزينگ شرکت  :شرکت

 

 

 



 

 

 

و انتقـال و    توسـط شـرکت ليزينـگ       خريد اموال منقـول و غيرمنقـول         :ليزينگعمليات 

 آنها به متقاضيان از طريق روشهاي مختلف عقـد اجـاره و يـا               واگذاري

 فروش قسطي

  ليزينگ از تسهيالت شرکتهکنند ستفادهااشخاص حقيقي و حقوقي   :مشتري

 ها و مالکيت صنعتي اداره کل ثبت شرکت :اداره ثبت

پـس از طـي مراحـل       ليزينـگ   شـرکت   ثبـت   موافقت بانک مرکزي با      :تاسيسمجوز 

 دستورالعمل اين بيني شده در پيش

 شـروع بـه فعاليـت شـرکت       اعطاي مجوز از سوي بانک مرکزي براي         :مجوز فعاليت

هـايي کـه از قبـل تاسـيس            جديدالتاسيس و در مورد شـرکت      ليزينگ

انطباق عمليات با ضوابط ايـن       از     براي ادامه فعاليت پس    اند مجوز   شده

 .دستورالعمل

 

که فعاليت خـود را خريـد       هايي هستند   شرکتدستورالعمل  موضوع اين    شرکتهاي   -٢ماده  

و واگذاري آنها ، ا فروشندگاني از توليدکنندگان و    مورد درخواست مشتريان  اموال  

 .اند به مشتريان از طريق اجاره و يا فروش قسطي قرار داده

 توليدکنندگان و فروشندگاني که محصوالت توليـدي و يـا کـاالي خـود را بـدون                  -تبصره

 ايـن   مقـررات  مشـمول  نماينـد   ا اجـاره واگـذار مـي      يواسطه به صورت قسطي     

 .شوند  دستورالعمل نمي

 

 فعاليتتاسيس و و نحوه شرايط  –دومفصل 

 

  شرايط و نحوه تاسيس-الف

اشتغال به عمليات ليزينگ صرفاً توسط اشخاص حقوقي و با رعايـت مفـاد ايـن        -٣ماده 

 .مجاز استدستورالعمل 

٢ 



 

 

اند، نيـازي بـه اخـذ         ايجاد شده دستورالعمل  ويب اين   شرکتهايي که پيش از تص     -٤ماده 

دسـتورالعمل  مفاد ايـن     خود را با     وضعيت الزم است  ندارند، ليکن    مجوز تاسيس 

 . را از بانک مرکزي دريافت نمايندمجوز فعاليتمنطبق کرده و 

 

 :باشد هاي ليزينگ به شرح زير مي حداقل سرمايه براي فعاليت شرکت -٥ماده 

ي که صرفاً در زمينه کاالهاي مصرفي با دوام، لوازم خانگي، تجهيزات            هاي  شرکت -الف

 . ميليارد ريال٢٠کنند، حداقل  اي و موارد مشابه فعاليت مي رايانه

هاي  بوس، کاميون هايي که به فعاليت در زمينه خودرو، سواري، وانت، ميني شرکت -ب 

يـاز کارخانجـات و     آالت مورد ن    آالت و تجهيزات راهسازي، ماشين      سبک، ماشين 

 . ميليارد ريال٦٠پردازند حداقل  امثالهم مي

اي گـران قيمـت نظيـر هواپيمـا،           هايي که به فعاليت در کاالهاي سرمايه        شرکت -ج 

آالت سنگين مورد نياز کارخانجات و        هاي سنگين، ماشين    اتوبوس، تريلي، کاميون  

 . ميليارد ريال١٠٠پردازند حداقل  غيره مي

توانند به فعاليت در موضـوع دو رديـف            اين ماده مي   “ج”اي موضوع بند    ه  شرکت -تبصره 

هاي  توانند بر فعاليت شرکت  مي “ب”هاي موضوع بند      هاي ديگر و شرکت     شرکت

 .موضوع بند الف بپردازند

 

متقاضيان تاسيس شرکت بايد به همراه تقاضاي خود مدارک و اطالعات ذيـل را               -٦ماده 

 :ندبه بانک مرکزي ارائه نماي

 نيـز در آن ملحـوظ شـده         نکات ذيل شرکت که   اساسنامه پيشنهادي    -٦-١

 :باشد

 .مبلغ سرمايه شرکت و نحوه تامين آن -٦-١-١

در  صرفاً در قالب عمليـات ليزينـگ و          ،فعاليت شرکت تعريف   -٦-١-٢

 .دستورالعملچارچوب مفاد اين 

  وهـا  نامه ، آئين قانون تجارت  ،رعايت مفاد قانون  تصريح لزوم    -٦-١-٣

و  بانک مرکـزي      دستورهاي مربوط ، اجرايي   هاي  دستورالعمل

 .ساير قوانين و مقررات ذيربط

٣ 



 

 

، براي هرگونه تغييـر در       قبلي بانک مرکزي   لزوم اخذ موافقت   -٦-١-٤

 .اساسنامه شرکت

هـاي    رشـته کارشناسـي در    لزوم دارا بودن مدرک تحصـيلي        -٦-١-٥

ـ    مرتبط از قبيل اقتصاد، حسابداري     الي، مـديريت   ، مـديريت م

و حداقل سه سال سابقه فعاليت مـرتبط بـراي           ...بازرگاني و   

 .مديرعامل و اکثريت اعضاي هيات مديره شرکت

لزوم انتخـاب مـديرعامل از ميـان اشخاصـي کـه صـالحيت          -٦-١-٦

تخصصي و فردي آنان طبق ضوابط بانک مرکزي احراز شـده           

 .باشد

ليت متناسب با حـدود      تغيير فعا  تعهد مديران شرکت مبني بر     -٦-١-٧

  اين دستورالعمل و   ٥تعيين شده براي حداقل سرمايه در ماده        

توقف بالدرنگ فعاليتهاي مرتبط با اعطـاء تسـهيالت جديـد           

 حداقل سرمايه مندرج در      به درصورت کاهش سرمايه شرکت   

 .دستورالعمل  الف٥ماده 

 .برنامه عملياتي شرکت -٦-٢

کـر درصـد مشـارکت       مشخصات و سابقه فعاليت موسسين بـا ذ        ،نام -٦-٣

 . در تامين سرمايه شرکت هريک از آنها
 

 احراز سـاير    و درصورت تائيد اساسنامه پيشنهادي، برنامه عملياتي     بانک مرکزي    -٧ماده 

 .نمايد  ميتاسيس اقدام به صدور مجوز ،شرايط

شود و شروع بـه        شرکت صرفاً به منظور انجام امور ثبتي صادر مي         تاسيس مجوز   -تبصره  

 .باشد  شرکت منوط به کسب مجوز فعاليت از بانک مرکزي ميفعاليت

 

ثبت شرکت در اداره ثبت موکول به ارائه مجوز تاسيس صادره از بانـک مرکـزي              - ٨ماده 

 .است

 

 . ماه از تاريخ صدور است٦ بانک مرکزيصادره تاسيس  اعتبار مجوز -٩ماده 

 تشخيص بانـک مرکـزي قابـل        در شرايط خاص، اعتبار ذکر شده در اين ماده به          –تبصره  

 .تمديد خواهد بود 

٤ 



 

 

ارک ذيل و حصول اطمينـان از انطبـاق آنهـا بـا              بانک مرکزي پس از دريافت مد      -١٠ماده  

مقررات موضوعه و احراز صالحيت مديرعامل، مجـوز فعاليـت شـرکت را صـادر               

 .کند نموده و يا پاسخ منفي خود را اعالم مي

 اساسنامه ثبت شده، -

 ، روزنامه رسمي با آخرين تغييرات آنآگهي ثبت در -

هاي قبلي و گـواهي     نام و مشخصات، ميزان تحصيالت، سابقه فعاليت ، سمت         -

 . اعضاي هيات عامل و مدير عامل شرکتعدم سوء پيشينه

 اجاره نامه يا سند مالکيت محل شرکت -

 

بـراي  اند مکلفنـد      به ثبت رسيده  دستورالعمل  شرکتهايي که قبل از تصويب اين        -١١ماده  

ذيـل  و مدارک    ، اطالعات ١٠دريافت مجوز فعاليت عالوه بر موارد مذکور در ماده          

 : به بانک مرکزي ارسال نمايندرا نيز

دارنـدگان بـيش از يـک درصـد سـرمايه           نام و مشخصات و سابقه فعاليت        -

 شرکت

آخرين صورتهاي مالي شرکت به همراه يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي  -

 بازرس قانوني و گزارش حسابرس و 

 

 اشخاص حقيقي کـه قبـل از تصـويب ايـن دسـتورالعمل بـه فعاليـت ليزينـگ                    -١تبصره

 تشکيل شرکت در چارچوب اين دستورالعمل و اخذ مجوز از     اب اند موظفند   پرداخته

 .بانک مرکزي اقدام نمايند

شرکتهاي موضوع اين مـاده موظفنـد ظـرف شـش مـاه از تـاريخ ابـالغ ايـن                     -٢تبصره

مل شرايط خود را با مفاد آن تطبيق داده و مدارک را جهت اخـذ مجـوز                 دستورالع

بانک مرکزي در صورت لزوم نسبت به تمديد مهلت زماني          . فعاليت ارسال نمايند  

 .اقدام خواهد نمود

 

عنـواني کـه    عبارت و   شرکت تا قبل از اخذ مجوز فعاليت، مجاز به استفاده از هر             -١٢ماده

 .باشد نمي را تداعي کند، مرکزي بانک  بودنمفهوم تحت نظارت

٥ 



 

 

 

 ايجاد وگسترش شعب و يا نمايندگي توسط شرکت با اطالع قبلي بانک مرکزي              -١٣ ماده

 .پذير است امکان

 

 شرايط و نحوه فعاليت -ب

 

 اجـاره و فـروش قسـطي        قـرارداد اعطاء تسهيالت توسط شرکت در چارچوب        – ١٤ماده  

. گيرد  ل مورد تقاضا به مشتريان صورت مي      براي واگذاري اموال منقول و غير منقو      

 در قراردادهاي اجاره براساس نرخ مورد بها مبلغ کل اجارهقيمت فروش قسطي و 

عمل شرکت از زمان تحويل کاال به مشتري تا زمان دريافـت آخـرين قسـط بـر       

هاي مربوط به تامين و تدارک کاال  شود و هزينه  مشخص محاسبه ميروشمبناي 

 .ه شرکت است بر عهد" تماما

هاي ليزينگ توسط      براي شرکت   و فرمول محاسبه اقساط    در صورتي که نرخ سود     -تبصره

نرخ مذکور حداکثر نرخ سود تسـهيالت تلقـي         شوراي پول و اعتبار اعالم گردد،       

 . بالمانع است هاي کمتر توسط شرکت شده و استفاده از نرخ

 

که شرکت براي تامين و تدارک اموال مورد نيـاز مشـتري اقـدام بـه                 در صورتي  -١٥ماده  

دريافت از مشتريان نمايد، اين امـر بـا رعايـت             دريافت مبلغي تحت عنوان پيش    

 :پذير است موارد ذيل امکان

به منظور اطمينان از خريد يا اجاره کاال توسـط مشـتري ،             "  مبلغ پيش دريافت صرفا    -الف

 .گردد اخذ مي

 عندالمطالبه بوده و شرکت موظف     تا زمان خريد کاال توسط شرکت       مبلغ پيش دريافت   -ب

 وجه نقد براي اين منظـور فـراهم          الزم را براي دسترسي کافي به       امکانات است

 .نمايد

الحسـاب ، سـود قطعـي ، سـود دوران          پرداخت هر مبلغي تحت عنـاوين سـود علـي          -ج

 . ممنوع استدريافت  به مانده مبلغ پيش... و  مشارکت

 

٦ 



 

 

 اخذ هر مبلغ ديگري تحت عناوين وديعه ، سپرده ، ضمانت و نظـاير آن توسـط                  -١تبصره

 .شرکت ممنوع است

 متناسب بـا    دريافت  االجاره به لحاظ اخذ پيش       تخفيف قيمت کاال يا مبلغ کل مال       -٢تبصره

 . بالمانع استمدت و مبلغ آن تا زمان تحويل کاال

 

 موارد ذيل را بصـورت شـفاف و          قبل از انعقاد قرارداد، کليه     تشرکت موظف اس   -١٦ماده  

و بطور مکتوب در سربرگ شرکت با درج تـاريخ و ممهـور بـه مهـر                 بدون ابهام   

 :شرکت به متقاضي ارائه نمايد

 )مصوب شوراي پول و اعتبار(  نرخ سود تسهيالت اعطايي-١٦-١

 قيمت نقدي فروش-١٦-٢

 دريافت ميزان پيش-١٦-٣

 ه تسويه حساب با مشتري در صورت انصراف قبل از تحويل کاال نحو-١٦-٤

 ايـن  ١٤ نحوه محاسبه قيمت فروش قسـطي امـوال در اجـراي مـاده               -١٦-٥

 دستورالعمل 

 نحوه محاسبه اقساط در قراردادهاي اجاره به شرط تمليـک در اجـراي    -١٦-٦

  اين دستورالعمل ١٤ماده 

   تاريخ تحويل اموال به مشتري -١٦-٧

   انواع وثائق مورد مطالبه شرکت -١٦-٨

 انتقال مالکيت اموال به مشترينحوه زمان و   -١٦-٩

  طرفينت ناشي از عدم ايفاي تعهدنحوه محاسبه خسار  -١٦-١٠

 )بيمه، ارزيابي، کارشناسي و نظاير آن(ها  ساير هزينهتعيين   -١٦-١١

  نحوه رسيدگي به اعتراضات و شکايات مشتري -١٦-١٢

 .امکان نقل و انتقال حقوق مشتريان به غير با رعايت شرايط اوليه  -١٦-١٣

 الزم اســت محاســبات دقيقــاً مبتنــي بــر ١٦-٦ و ١٦-٥ در اجــراي بنــدهاي -١تبصــره

هاي ابالغي صورت گرفته و براي کليه مشـتريان بـه نحـو يکسـان                 دستورالعمل

 .انجام شود

٧ 



 

 

 

اي تعهد از سوي شرکت ليزينگ       در صورتي که عدم ايف     ١٦-١٠ درخصوص بند    -٢تبصره

تحويل صورت گرفته باشد خسارت مورد نظر بايد شامل تفاوت قيمت بازار زمان             

در صـورت    (کاال براساس مفاد قرارداد تنظيمي و قيمـت کـاال در زمـان تحويـل              

دريافـت از      پـيش  ناشي از وجـود مبلـغ      به اضافه هزينه فرصت      ،)افزايش قيمت 

بيني و بالفاصله به خريدار       التزام در قرارداد پيش   مشتري باشد که به عنوان وجه       

 .مسترد گردد

هـاي واقعـي پرداختـي         هزينه  صرفاً ١٦-١١ها مذکور در بند        هزينه تعيين ساير  -٣تبصره

 هر هزينه ديگـري در ارتبـاط بـا تـامين            .گيرد  توسط شرکت ليزينگ را در بر مي      

 .باشد تسهيالت در نرخ سود تسهيالت پرداختي مستتر مي

 

دريافـت، قـراردادي حـاوي         شرکت موظف است هم زمان با اخـذ مبلـغ پـيش            -١٧ماده  

 . نمايد تعهدات طرفين قبل و پس از تحويل کاال با مشتري منعقد 
 

 

  شرکتنحوه نظارت بر فعاليت –سومفصل 
 

موظف بـه رعايـت      اساسنامه خود     مفاد ضمن رعايت ضوابط مندرج در     شرکت   - ١٨ماده  

 که  مرکزي  دستورات بانک و   دستورالعمل  اين مفاد،  ذيربطررات  مققوانين و   کليه  

 .باشد مي شود، به موجب مقررات صادر مي
 

دريافت از مشتريان در هر زمان نبايد از صد در صـد مبلـغ سـرمايه                  مانده پيش  -١٩ماده  

 . تجاوز نمايد شرکتخته قانونيوپرداخت شده به اضافه اند
 

منابع در اختيـار خـود را         از  درصد ٧٥حداقل  همواره  ند  هاي ليزينگ مکلف     شرکت -٢٠ماده  

امکانـات  به تسهيالت اعطايي اعم از اجاره يا فروش قسطي تخصـيص دهنـدو              

 .فراهم نمايندالزم براي تامين نقدينگي مورد نياز روزمره خود 
 

  ايـن  ياز بانک مرکزي را به نحوي که      آمار و اطالعات مورد ن     شرکت موظف است     -٢١ماده  

 . ارسال نمايدکند تعيين ميبانک 
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ي به  هر زمان که تشخيص دهد، بازرسان خود را جهت رسيدگ         در  بانک مرکزي    -٢٢ه  ماد

 .نمايد مي اعزام سابها و نحوه فعاليت شرکتح

مدارک و دفاتر خود را جهت انجـام اينگونـه           کليه اسناد،     موظفند مديران شرکت 

 کافي را براي بازرسـان اعزامـي        ومع  جارسيدگيها ارائه نموده و امکان رسيدگي       

 .نمايند رکزي فراهم مبانک 
 

درصورتيکه گزارش بازرسان بانک مرکزي چه در مراجعـه حضـوري و چـه بـا                 -٢٣ماده  

تخلف يا وجود زمينه اشتباه، هاي شرکت حاکي از  بررسي سوابق و مطالعه فعاليت

ـ         از قوانين، مقررات و دستورالعمل     بروز تخلف   باشـد، بانـک     انکيهـاي پـولي و ب

 : گذارد مرکزي اقدامات نظارتي زير را به مورد اجرا مي

 مذاکره با مسئوالن شـرکت،       ،انجام بازرسي موردي   ابالغ موارد تخلف،   -٢٣-١

اخذ توضيحات الزم و اجراي فوري اقدامات اصالحي براي رفع موارد           

 .تخلف

ماني مربـوط   تهيه گزارش درخصوص برنامه ز    الزام مديران شرکت به      -٢٣-٢

شده و بازگشت به شرايط   تخلفات انجام اشتباهات وبه چگونگي رفع 

 .عادي

حسـابرس و   گـزارش   ،   مـالي  تهيه صورتهاي الزام مديران شرکت به      -٢٣-٣

 . در مقاطع موردنظربازرس قانوني

 تکليف به مديران شرکت براي به کارگيري بازرس يا حسابرس مقـيم             -٢٣-٤

 .براي مدت معين

  شرکت هاي مختلف فعاليت ها در شاخه مال برخي محدوديت اع-٢٣-٥

 به مديران شرکت حاوي ذکر تخلفات احرازي و دستور رفع            کتبي  تذکر -٢٣-٦

 موارد تخلف ظرف مدت زمان معين

 فراخواندن مديرعامل و يا اعضـاء هيـات مـديره شـرکت جهـت اداي                -٢٣-٧

 .تخلفات انجام شدهرفع توضيحات درخصوص 
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مجوز فعاليت و اعالم به نيروي انتظـامي جهـت متوقـف کـردن              تعليق   -٢٣-٨

 .فعاليت شرکت

 . حسب ضرورتقانوني ساير اقدامات -٢٣-٩
 

شـخص حقيقـي يـا      تمام يا بخشي از فعاليت يـک          بانک مرکزي  که  درصورتي -٢٤ه  ماد

مصداق عمليات ليزينـگ بـدون مجـوز         را   )اعم از انتفاعي يا غيرانتفاعي     (حقوقي

 با هماهنگي نيروي انتظامي اقدامات الزم جهـت متوقـف نمـودن             هد،دتشخيص  

 . شرکت يا موسسه را به مورد اجرا خواهدگذاشت شخص،فعاليتهاي
 

 

 متفرقه –چهارمفصل 
 

  که از بـين  شرکت بايد توسط حسابرسان و عملکرد  صورتهاي مالي پايان دوره    -٢٥ماده  

 مـورد بررسـي و      ندشـو    انتخاب مـي    عضو جامعه حسابرسي   حسابرسان رسمي 

 .اظهارنظر قرار گيرد

 

 قبلـي و  طي مراحل قـانوني، اطـالع  توقف فعاليت و يا انحالل شرکت موکول به   -٢٦ هماد

  کسب موافقت بانـک     انحالل اختياري   توقف و   در مورد   و  به بانک مرکزي   مکتوب

 . خواهدبود ضروريمرکزي

 

نحـوي انجـام    ررات ذيربط به    ترتيبات انحالل شرکت در چارچوب قوانين و مق        - ٢٧ه  ماد

 در هـر    . به طور کامل انجام گردد     مقابل مشتريان شود که تعهدات شرکت در        مي

ي کـه کـاالي     پيش دريافت اخذ شده از متقاضيان     مطالبات ناشي از    حال پرداخت   

 .باشد  داراي اولويت اول ميآنها تحويل نشده
 

 تجارت، پولي   قوانين است تابع بيني نشده     پيشدستورالعمل   مواردي که در اين      -٢٨ ماده

 کليـه  و ربـا    عمليـات بـانکي بـدون       تنظيم بازار غيرمتشکل پولي،    و بانکي کشور،  

 .باشد ربط مي ذيمقررات
 

جلسـات مـورخ   تبصره در  ١٢ماده و   ٢٨مه،   در يک مقد   اجراييدستورالعمل  اين   

 . رسيد شوراي پول و اعتبار به تصويب١٦/٤/١٣٨٦ و ٩/٤/١٣٨٦

١٠ 


