
 

 

 

الحسنه،    هاي قرض هاي دولتي و غيردولتي به استثناي بانک  جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .بانک و مؤسسات اعتباري غيربانکي ارسال گرديد شرکت دولتي پست

 

 با سالم؛

هـاي بـانکي    نامه دستورالعمل ناظر بر ضمانت« در سال گذشته گونه که استحضار دارند احتراماً، همان

مربـوط بـه    هاي صدور، اصالح، تمديد، مطالبه، پرداخت و سـاير امـور   به منظور يکسان نمودن رويه» )ريالي(

صـد و هفتـاد و ششـمين جلسـه مـورخ       هـزار و يـک   هاي بانکي تدوين و پس از تصويب در يک نامه ضمانت

، بـه شـبکه بـانکي    ۱۰/۴/۱۳۹۳مـورخ   ۹۴۶۴۷/۹۳شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره  ۹/۲/۱۳۹۳

  .کشور ابالغ گرديد

ـ   متقاضـيان صـدور    اعتبارسـنجي زوم از جمله موارد مورد تأکيد در بخشنامه و دستورالعمل مـذکور، ل

نامه  دستورالعمل ياد شده، صدور ضمانت) ۵(به موجب ماده  بود که در همين راستا، )خواه ضمانت( نامه ضمانت

اثر نشده و يا بدهي غيرجـاري نـزد شـبکه بـانکي      خواه که داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء براي ضمانت

االجرا شدن دستورالعمل مذکور در سـطح شـبکه بـانکي     از الزم پس .ه بوداعالم شدباشد، ممنوع  کشور مي

اعالم شده بـود    هاي بسياري از مراجع مختلف با اين بانک انجام شد که طي آن مکاتبات و درخواستکشور، 

که بنا به داليلي خارج هاي اقتصادي  در مسير فعاليت برخي از بنگاهرا موانع و مشکالتي  ممنوعيت مورد اشاره

، ايجاد نموده و الزم اسـت تـدابير و تمهيـداتي    اند شان طي ساليان اخير، داراي بدهي غيرجاري شده ادهاز ار

  .  ن اقتصادي معمول شوداالبراي رفع مشکل اين گروه از فع

با عنايت به شرايط خطير حال حاضر کشـور و  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بر همين اساس، 

هاي اقتصادي، کنترل تورم، خروج از رکود و  امات دولت محترم براي تسهيل فعاليتها و اقد راستا با تالش هم

ممنوعيـت صـدور    بـه واسـطه  هاي اقتصـادي   مضايق ايجاد شده براي بنگاهايجاد رونق اقتصادي در کشور، 

ـ باشند را به  هايي که داراي بدهي غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور مي نامه براي بنگاه ضمانت رم اعضاي محت
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هـاي مزبـور از ايـن بابـت      مشـکالت و موانـع بنگـاه   شوراي پول و اعتبار منعکس نمود تا با تدبير آن شورا، 

  .المقدور مرتفع شود حتي

شـوراي پـول و    ۱۰/۶/۱۳۹۴هزار و دويست و ششمين جلسـه مـورخ    بر اين اساس، موضوع در يک

قـرر نمـود؛ ممنوعيـت مربـوط بـه صـدور       هاي اقتصادي م اعتبار مطرح شد و آن شورا با هدف کمک به بنگاه

دسـتورالعمل نـاظر بـر    ) ۵(نامه بانکي براي بدهکاران غيرجاري نظام بـانکي کشـور موضـوع مـاده      ضمانت

به حالت  ۱۳۹۴شوراي پول و اعتبار تا پايان سال  ۹/۲/۱۳۹۳مصوب جلسه مورخ ) ريالي(نامه بانکي  ضمانت

  .تعليق درآيد

ادي داراي بدهي غيرجاري به شبکه بانکي کشور نيز بـا معمـول نمـودن    هاي اقتص بنگاه رود انتظار مي

هاي غيرجاري خود، به مساعدت و همراهـي و تـدابير    و تعيين تکليف بدهي حداکثر مساعي و اهتمام خويش

  . نشان دهندو درخوري واکنش مثبت در اين خصوص، شوراي محترم پول و اعتبار 

ت دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع بـه تمـامي شـعب و    مند اسشعنايت به مراتب فوق، خواهبا 

  ۲۵۲۲۶۴۹./ربط ابالغ و بر حسن اجراي آن، تأکيد و نظارت شايسته به عمل آيد واحدهاي ذي

  

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 ديآبا حميدرضاغني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 

  

  

  

  

  

  

  




