
 

 نشانی: تهران، خیابان پاسداران، باالتر از ایستگاه ضرابخانه،

 591پالک 

 19915تماس:  شماره

 9129-9129داخلی: 

www.ibi.ac.ir 

 مسائل مورد بحث:

 کلیات و مفاهیم اصلی 

 اضافه برداشت و سپرده پذیری بین بانکی 

 وثایق مورد پذیرش بانک مرکزی به منظور لحاظ اضافه برداشت 

 گذاری وثایقاعالم میزان و نحوه ارزش 

 تودیع وثایق مورد پذیرش بانک مرکزی 

 تسویه اضافه برداشت، تملک و فروش وثایق 

 

 

 

 

 مخاطبان :  
 ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکیمدیران، و کارشناسان بانک

 مدت : 
 ساعت 4
 

 زمان برگزاری :

 1441بهمن ماه  11شنبه سه
 4::13الی   4::0ساعت: 

 

 هزینه ثبت نام به ازای هرنفر : 

 صورت خالص به ریال 400440444

 نفر( :)حداقل تعداد شرکت کنندگان 

 باشد.صورت آنالین می نحوه برگزاری به

 ای (نام به پرتال موسسه )آموزش حرفهبرای ثبت

 به آدرس ذیل مراجعه شود.
https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 

 شصت و یکمین مباحثه علمی با عنوان
ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قبال شیوه نامه اخذ وثیقه ازبانک

 اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی
 

 موضوع مباحثه:
( ماده واحده قانون بودجهه سها  ۶۱( بند )د( تبصره )۳بر اساس مفاد جزء )

هها و مسسهسات اعتبهاری  اعطای اعتبار جدید بهه بانک»کل کشور  ۶04۶

، »غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یها اضهافه برداشهت

توسط بانک مرکزی ممنوع شده است. به عبارتی اعطای خهط اعتبهاری یها 

پذیر خواهد بود. از اینرو در ارتبها   اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان

با اجرای موازین قهانونی فهوو و تکلیهق مقهرر در مهصوبه جلهسه مهور  

شیوه نامه اخهذ وثیقهه از مسسهسات »شورای پو  و اعتبار  ۶04۶0400۶0

تدوین  »اعتباری در قبا  اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی

 ۶04۶04۱0۶1مهور   4۶0۶5۳4۱0گردید. )موضهوع بشهشنامه شهماره 

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی( در این خصوص 

سهازی آن بهه  سعی بر آن است تا با شیوه نامه یادشده و نحوه اجرا و پیاده

 بحث و گفتگو بپردازیم.

   

  

حرفه ای مدرییت آموزش
 

ری اریان         کننده  :ارائه     موسسه عالی آموزش بانکدا
 ها و مسسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا  سربازرس اداره نظارت بر بانک 

 


