
 

 

 یبانک التیتسه یدهاقراردا یکیدستورالعمل نحوه ثبت الکترون

وح مربوط به کار یم در معان   ر یها و اصطالحات ز دستورالعمل، واژه نیدر ا .1 ماده  : روند مشر

 ران؛یا اسالیم یجمهور  یبانک مرکز  : یبانک مرکز  .1
 یمجوز بانک مرکز  ا یکه به موجب قانون   انیکب ی  غ یو مؤسسات اعتبار  دولت  ی  و غ دولت   یها بانک تمایم : یمؤسسه اعتبار  .2

 قرار دارند؛ یشده و تحت نظارت بانک مرکز  سیتأس
 اتیقانون عمل( ۳ماده ) لیموضوع تبرصه ذ که در قالب عقود بانیک  التیتسه یعبارت است از قراردادها : التیقرارداد تسه .3

 . شود پرداخت یم ندهی  گ  التیآن به تسه یبدون ربا و اصالحات و الحاقات بعد بانیک
امهال  ق،یوثا ان  ی( و ارز یمال به نفع مؤسسه اعتبار  ی   )تره قیتوث الت،یعبارتست از قرارداد ضمانت تسه قرارداد وابسته:  .4

تهاتر، صلح،  ،ن  اعطا التیتسه امونی  موارد پ ر یو سا بدیه انی   راجع به م ندهی  گ  التیاقرار تسه ،یمطالبات مؤسسه اعتبار 
 راهن؛ ا یضامن  نده،ی  گ  التیو تسه یمؤسسه اعتبار  ی   ب ن  اعطا التیبا تسه مرتبطو هرگونه توافقات  نامه تیرضا

 الت؛یدر قرارداد تسه یطرف قرارداد مؤسسه اعتبار  : ندهی  گ  تال یتسه .5
قرارداد وابسته،  ا ی التیقرارداد تسه یجهیکه در نت  اشخایص ر یو سا ندهی  گ  التیاعم از تسه : التیقرارداد تسه نیمتعهد .6

 راهن.  ا یضامن  لیاز قب باشند یم یتعهد در برابر مؤسسه اعتبار  یفایملزم به ا

انعقاد قرارداد،  خی    ماه از تار  کیمکلف است ظرف  ی، مؤسسه اعتبار (۵موضوع ماده ) بانیک یهاسامانه یساز  ادهیتا زمان پ .2 ماده

از  یر یبه تصو  ،یخود در درگاه مؤسسه اعتبار  شخیص یبتوانند با ورود به صفحه التیقرارداد تسه نیتا متعهد د یاتخاذ نما ت  یترت
یس یو قرارداد وابسته الن  یتسه د قراردا یکاغذ  ینسخه  داشته باشند.  مربوطه، دسی 

 یکاغذ  یاز نسخه یمعتی   ر یمکلف است تصو  یمؤسسه اعتبار  ربطیذ یشعبه الت،یدر صورت درخواست متعهد تسه .3 ماده

مربوط به  د یرس افتیداده و پس از در  لیتحو  یرا به و  التیمتعلق به متعهد قرارداد تسه یقرارداد وابسته ا ی التیقرارداد تسه
 . د ینما یدر شعبه، نگهدار  ن  اعطا التیمربوط به تسه یمزبور را در پرونده د یرس ه،کنندقرارداد به درخواست ر یتصو  لیتحو 

 ( ۳۱االجرا شدن ماده )الزم خی    که حداکیر ظرف سه سال قبل از تار   الن  یتسه یدر خصوص قراردادها .4 ماده
 
قانون »به  الحاق

را  بان  یترت د یبا یاند، مؤسسه اعتبار  شده هیتسو ( ۱۴۰۱ماه سال  بهشتیو هشتم ارد ستی)ب« کسب و کار  طیبهبود مستمر مح
مکتوب و  ینسخه افتیبر در  مبت   التیتسه نیمتعهد ر یسا ا ی ندهی  گ  التیتسه یاز سو  خواستدر  یتا در صورت ارائه د یفراهم نما
 یشدهک یو تفک قیدق انی   مزبور از جمله م التیاز تسه و قرارداد وابسته به انضمام اطالعات کامیل التیاز قرارداد تسه یمستند
طرف قرارداد، ثبت و اجرا  یشعبه آن، درخواست مزبور در  ند در قالب جدول اقساط و مان ندهی  گ  التیتوسط تسه پرداخت   بدیه
 گردد. 

دستورالعمل،  نی، در چارچوب ا۱۴۰۲ماه سال  بهشتیو هشتم ارد ستیب خی    موظف است حداکیر تا تار  یمؤسسه اعتبار  .5 ماده

بتواند به اطالعات مربوط به قرارداد  ندهی  گ  التیتوسعه دهند که هر تسه ا یو  یساز ادهیپ جاد،یا یرا به نحو  بانیک یهاسامانه
 کامل داشته باشد.   یسو قرارداد وابسته، دسی   التیتسه

اصل و  لیاز قب یتوسط مؤسسه اعتبار  التیهرگونه وجه مرتبط با تسه افتی، در (۵مهلت مذکور در ماده ) یپس از انقضا .6 ماده

ام تأخ الت،یکارمزد تسه  الت،یسود تسه موضوع  یپروژه ا یمال  ا ی قهیوث ان  یارز  یبرا کارشنایس  ینهیهز  ن،ید یهیتأد ی  وجه الی  
 ها، رصفآن ی  و غ التیتسه

 
 قابل انجام است. ( ۵موضوع ماده ) یشده در سامانه در قالب قرارداد درج ا

ون ، محاسبات مبتت  (۵مهلت مذکور در ماده ) یپس از انقضا .7 ماده  یقراردادها یکیبر اطالعات مندرج در سامانه الکی 

از  وجه موضوع بدیه ی حساب، مطالبه هیتسو  ،بدیه انی   م یی   تع لیامور مربوط به قرارداد از قب یمبنا الت،یتسه
 است.  صالحیبه مراجع ذ وجه موضوع بدیه ی دادخواست مطالبه یالت و ارائهیامهال قرارداد تسه ،تهاتر بدیه نده،ی  گالتیتسه



 

 

 یرس یبرا ن  مقام قضا اراتیحکم مانع از اخت نیا -تبرصه
 

 بدیه انی   م لیاز قب یدر خصوص موارد ی   به اختالفات طرف دگ
 . ستین ندهی  گالتیتسه

ها اقدامات  بانک انتظایم أتیه قیاز طر  یدستورالعمل، بانک مرکز  نیاز مفاد ا یدر مؤسسه اعتبار  در صورت تخیط .8 ماده

به  ران،یا اسالیم یساله ششم توسعه جمهور  قانون برنامه پنج( ۱۴کشور و ماده )  و بانیک قانون پویل( ۴۴موضوع ماده ) انتظایم
ح ز   ( ۳۱ماده )( ۴موضوع تبرصه ) یهامتخلف عالوه بر مجازات رانیمد ی   مربوط و همچن یر را در مورد مؤسسه اعتبا ر یشر

 
 الحاق

 : د ینمااعمال یم” کسب و کار  طیقانون بهبود مستمر مح“به 

 ؛تذکر کتت   .1
 ت؛یلغو مجوز فعال ا یو  ی   مدت مع یبرا تیاز فعال موقت مجوز بخشر  قیتعل .2
 ران؛یمد یایپرداخت پاداش و مزا تیممنوع ا ی تیاعمال محدود .3
 ره؛یمد أتیه یعامل و اعضا ر یمد یاحرفه تیسلب صالح .4
 . ینقد مهیپرداخت جر  .5


