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 «بخشنامه»         

 

 جناب آقاي مهديان مديرعامل محترم بانك توسعه تعاون

 جناب آقاي حسيني مديرعامل محترم بانك توسعه صادرات ايران

 جناب آقاي ابراهيمي مديرعامل محترم بانك سپه

 جناب آقاي خورسنديان مديرعامل محترم بانك صنعت و معدن

 مديرعامل محترم بانك كشاورزي

 مل محترم بانك مسكنجناب آقاي شايان مديرعا

 جناب آقاي فرزين مديرعامل محترم بانك ملي ايران

 جناب آقاي شيري مدير عامل محترم شركت دولتي پست بانك

 آثار مديرعامل محترم بانك تجارتفيضجناب آقاي اخالقي

 گاني مديرعامل محترم بانك رفاه كارگرانجناب آقاي للـه

 صادرات ايرانجناب آقاي صيدي مديرعامل محترم بانك 

 آبادي مديرعامل محترم بانك ملتجناب آقاي دولت

 جناب آقاي فطانت مديرعامل محترم بانك آينده

 جناب آقاي بلگوري مديرعامل محترم بانك اقتصاد نوين

 جناب آقاي پورسعيد مديرعامل محترم بانك ايران زمين

 جناب آقاي پرويزيان مديرعامل محترم بانك پارسيان

 اسمي مدير عامل محترم بانك پاسارگادجناب آقاي ق

 جناب آقاي عقيلي كرماني مديرعامل محترم بانك خاورميانه

 مديرعامل محترم بانك دي

 جناب آقاي معرفت مديرعامل محترم بانك سامان

 جناب آقاي قدمي مديرعامل محترم بانك سرمايه

 جناب آقاي ايماني مديرعامل محترم بانك سينا

 ر عامل محترم بانك شهرجناب آقاي احمدي مدي

 جناب آقاي بهاروندي مديرعامل محترم بانك كارآفرين

 جناب آقاي خامي مديرعامل محترم بانك گردشگري

 ونزوئال -مديرعامل محترم بانك مشترك ايران 

 جناب آقاي حسين زاده مديرعامل محترم بانك قرض الحسنه رسالت

 ض الحسنه مهر ايراننژاد مديرعامل محترم بانك قر جناب آقاي شمسي

 جناب آقاي جوادي مدير عامل محترم موسسه اعتباري غيربانكي ملل

 جناب آقاي مطهري مطلق رييس محترم هيأت سرپرستي موسسه اعتباري غيربانكي توسعه

 جناب آقاي نظري رييس محترم هيأت سرپرستي موسسه اعتباري غيربانكي نور

 غيربانكي كاسپينرييس محترم هيأت سرپرستي موسسه اعتباري 
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 با سالم؛ 
 

کل کشور به شرح ذیلل  ۱40۱( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۶( بند )د( تبصره )۳احتراماً، بدینوسیله مفاد جزء )

 شود:برای استحضار ایفاد می

یاا اااافه  ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتبااریاعطای اعتبار جدید به بانک» 

است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش مواوع این بند توسط شورای پول و اعتبار  ممنوعبرداشت، توسط بانک مرکزی 

 «شود.تعیین می

 داند:با عنایت به حکم قانونی مذکور، موارد ذیل را شایان ذکر می 

 پذیر خواهد بود.کاناز این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه ام 

 باشلند، ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشلت میمقتضی است بانک

دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبلال خخلذ "نسبت به تودیع وثیقه مطابق 

اصالحات بعلدی نن از جملله ارز،  لال و  و 27/۱/۱۳98مصوب جلسه مورخ  "وثیقه توسط بانک مرکزی

 اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. 

   بدیهی است در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتبلاری غیربلانکی فلر

مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی نافر ذکر خواهد شد، بانک مرکزی در چهارچوب سازوکاری مدون و 

 نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد نمود.مستمر، 

 

به تمامی  ۱۶/5/۱۳9۶مورخ  ۱49۱5۳/9۶خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 

 زع/5594363 /غیربانکی ابالغ شده و بر حسن اجرای نن نظارت گردد.مؤسسه اعتباری /ربط نن بانکواحدهای ذی

 
 

 

 

 

 

 

 

 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي

كياداره مطالعات و مقررات بان  

    


