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 «بخشنامه»   

بانک، موسسات اعتباري دولتي پست هاي دولتي، غيردولتي، شرکتجهت اطالع مديران عامل محترم بانک

 شودغيربانکي و بانک مشترک ايران ـ ونزوئال ارسال مي

 با سالم؛ 

يکهواار و وويتوو و دووو و  مصووبه ابالغ موضوع 28/4/1399مورخ  126642/99شماره پیرو بخشنامه احتراماً،        

هاي سورروهالحتاب علیسوو  هايدرخسقف  ورخصوص پول و اعتبارمحترم شوراي  24/4/1399هفتمین جلته مورخ 

هواي گاارشی بعضوهمچنین هاي ادجام شده و ج بازرسیاساس دتاي رسادد بر، به استحضار میوارمدت گذاريسرمايه

 وور زون و دامتعارف به قصد هايی خاصشیوهها و با توسل به روش عتباري غیربادکیها و مؤستات ابرخی بادکاصله، و

ابالغی به شور   مصوب هايدرخعمالً از  ،وارذاري مدتگهاي سرمايهالحتاب سرروهعلی هاي سوودرخداظر بر مقررات 

 وبراي جوذب سورروه بیشوتر  مخرب و داسالم اقداماتچنین بديهی اسو تداوم دمايند. طی میبخشنامه صدرالذکر تخ

موجبوات تضوییح حقووا سواير ، بادکی کشور شبکهضمن افاايش بهاي تمام شده پول ور بدون توجه به پیامدهاي آن، 

باورت از م. لذا الزم اسو سازومیرا فراهم  مؤستات اعتباريو همچنین تهديد ثبات، سالمو و استحکام مالی ذينفعان 

 احتراز شوو: آمده اسو،ذيالً که ي مواروبه 

  ؛گذاربه سرروه ابتداي ووره ور همانرروه سپرواخو سوو 

 هايحتواب بوههواي متفواوت ور تاريخمصوب شوراي پول و اعتبوار  هايالتفاوت سوو باالتر از درخمابه واريا 

الحتنه هاي سرروه قرضهمچنین به حتابو گذاري کوتاه مدت سرروه سرمايههايحتاباعم از سرروه ويگر 

تاريخ و موعد پرواخو سووو  الوه بر سوو معمول پرواختی مطابق مصوبات شوراي پول و اعتبار ورع گذارسرروه

 ماهاده؛به صورت 

 واقعی ظاهر صفر که امکان رويو گروش  بهبا مادده  گذارسرروه الحتنههاي سرروه قرضواريا سوو به حتاب

پوذير بادوک يوا مؤستوه اعتبواري غیربوادکی امکانوفتر مرکواي با اخذ مجوز از  اًمذکور، صرف سرروه حتاب

 باشد؛می

 مدت واراي ماهیو کوتاه که عمالً مختلف هايبا عناوين طر  گذاري بلندمدتسرمايه هاي سرروهافتتا  حتاب

 باشد؛پذير میها امکانبووه و واريا و برواشو وجوه ور آن

 مصووب  هوايدرخبواالتر از هاي سووو ترجیحوی و با درخ عتباريمؤسته ا کنانهاي مختص کارافتتا  حتاب

 ؛شوراي پول و اعتبار

 حقوقی؛/هاي متفاوت براي يک شخص حقیقیمشتري سرروه با شماره افتتا  حتاب 
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  مؤستوه /افوااري بادوکمحدوويو ور سطح وسترسی به سیتتم درم وضحهاي سیتتمی و اعمال محدوويو

  دمايد.سلب می از بازرسانرا  گذارانسرروه هاي سرروهحتاب برخی و رصد که امکان رويو اعتباري غیربادکی

 180680/99بخشونامه شوماره گذاري بلندمدت موضوع سرمايه هاي سرروهعدم رعايو درخ شکتو حتاب 

 ؛12/6/1399مورخ 

بر عهده هیوتت موديره و  هاي ابالغیوابط و وستورالعملضمتئولیو حتن اجراي اين که ياوآوري ور خاتمه ضمن 

هواي درخ رعايوو برادک مرکاي که باينو تتکید بر  باشدها و مؤستات اعتباري غیربادکی میبادکمحترم عامل مديران

 ،دمووو هوا برخوورو قواطح خواهودبا موارو دقض آن از طريق هیتت ادتظوامی بادک وزم را معمول دظارت ال ،رروهسسوو 

به 1396 /16/5  مورخ 149153/96شماره و با لحاظ مفاو بخشنامه وستور فرمايند مراتب به قید تتريح اهشمند اسو خو

گذاران سرروهمناسب و مقتضی به  رسادیو با اطالعشده دکی ابالغ مؤسته اعتباري غیربا/ربط آن بادکتمامی واحدهاي ذي

 شح/5569512/.عمل آيدوقیق بهبر حتن اجراي آن دظارت  محترم

 

 

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت

 ات و مقررات بانکياداره مطالع

 سازانالهام چيت  آباديحميدرضا غني     

3215-02         3816
 

 

 

 

 

 

 

 


