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  ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک

  

  پولشويي با مبارزه و بانکي مجوزهاي مقررات، کل مديريت

  بانکي قرراتم و مطالعات اداره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و ضوابط 

  مؤسسات اعتباريانتشار عمومي اطالعات توسط 



۲  

  تعاليسمهب

  

  ”محمد آل و محمد بر صلوات با“
  

  

  »اعتباري مؤسسات توسط اطالعات عمومي انتشار و شفافيت استانداردهاي حداقل بر ناظر ضوابط«

 نمودن يکسان و اعتباري مؤسسات عملکردي وضعيت شفافيت افزايش هدف با اعتبار و پول شوراي

 ماده) د( بند) ۱( جزء در اجراي تکليف مقرر در و اعتباري مؤسسات توسط اطالعات انتشار عمومي رويه

 حداقل بر ناظر ضوابط« ايران، اسالمي جمهوري توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون) ۹۷(

 ناميده ضوابط پس اين از که »اعتباري مؤسسات توسط اطالعات عمومي انتشار و شفافيت استانداردهاي

  .نمود بصويت را شودمي

  

  :کليات و تعاريف -اول بخش

  :روندمي کار به مربوط مشروح معاني در زير عبارات و اصطالحات ،ضوابط اين در -۱ ماده

 ايران؛ اسالمي جمهوري مرکزي بانک :مرکزي بانک -۱- ۱

 بانک مجوز با يا قانون موجب به که بانکيغير اعتباري مؤسسه يا بانک :اعتباري همؤسس -۲- ۱

 شـعبه  ضـوابط،  ايـن  در. باشـد مي مرکزي بانک نظارت تحت و شده تأسيس مرکزي

  .گرددمي محسوب اعتباري مؤسسه نيز خارجي بانک

 بـر  نـاظر  ضوابط چارچوب در که خارجي بانک يک از عملياتي واحد :خارجي بانک شعبه -۳- ۱

 .نمايدمي فعاليت ايران، در خارجي هايبانک شعب عمليات و ايجاد

  ايران حسابداري استانداردهاي :حسابداري استانداردهاي -۴- ۱

 بانک تشخيص به ترکوتاه زماني مقاطع يا و ماههشش ساالنه، از اعم مالي دوره :دوره - ۵- ۱

  .باشدمي خود عملکردي اطالعات ارايه به موظف اعتباري مؤسسه که مرکزي



۳  

 است، ممنوع سايرين به اعتباري مؤسسه توسط مشتريان از يک هر به مختص اطالعات ارايه -۲ ماده

  .است شده شمرده مجاز قانون موجب به که مواردي مگر

 موضـوع  اعتبـاري  مؤسسه با مرتبط اشخاص تعهدات و تسهيالت به مربوط اطالعات ـ تبصره

 مسـتثني  فـوق  کلـي  قاعـده  شمول از مرتبط اشخاص تعهدات و تسهيالت نامهآيين

  .باشد مي

 حاکميـت  ريسک، مديريت مالي، هايصورت به مربوط اطالعات است موظف اعتباري مؤسسه -۳ ماده

 هـر  طي بااهميت رويدادهايو  مديره هيأت عملکرد گزارش همچنين و و کنترل داخلي شرکتي

  .نمايد منتشر عموم براي ضوابط اين مفاد با مطابق را دوره

 دو بـا  ايمقايسه صورت به را ضوابط اين موضوع کمي اطالعات است موظف اعتباري مؤسسه -۴ ماده

  .کند منتشر قبل دوره

  

  :مالي هايصورت به مربوط اطالعات نتشارا -دوم بخش

 هـاي صـورت  بـه  مربوط اطالعات ارايه الزامات رعايت بر عالوه است موظف اعتباري مؤسسه -۵ ماده

 در مقـرر  زماني مقاطع در را زير موارد از کاملي شرح حسابداري، استانداردهاي با مطابق مالي

  :نمايد منتشر ضوابط اين

 عقود؛ تفکيک به اعطايي تسهيالت خالص - ۵-۱

 تفکيک؛ به هاسپرده مانده و انواع - ۵-۲

 غيردولتي؛ و دولتي تفکيک به اعطايي تسهيالت خالص و انواع - ۵-۳

 خارجي؛ و داخلي تفکيک به اعتباري مؤسسات از مطالبات -۵-۴

 ؛دريافتي بانکيبين تسهيالت ميزان -۵-۵

 نامـه آيـين  شرح به( مرتبط اشخاص تعهدات و تسهيالت جزييات به مربوط اطالعات - ۵-۶

 ؛)مرتبط اشخاص تعهدات و تسهيالت

 معــوق، سررسيدگذشــته، جــاري، تفکيــک بــه کــالن تعهــدات و تســهيالت خــالص - ۵-۷

 ؛شدهسوخت و الوصول مشکوک
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سوخت و لوصولامشکوک معوق، سررسيدگذشته، جاري، تفکيک به تسهيالت خالص -۵-۸

 شده؛

 وثايق؛ تفکيک به تعهدات و تسهيالت خالص - ۵-۹

 اختصاصي؛ و عمومي تفکيک به تسهيالت براي شده گرفته نظر در ذخاير مانده  -۵-۱۰

 پرداختني؛ اسناد مانده -۵-۱۱

 انواع ها،نامهضمانت انواع شده، نويسيقبولي بروات نظير ترازنامه زيرخط اقالم مانده -۵-۱۲

 ؛... و تضمينات شده، اداره وجوه ها،ظهرنويسي اسنادي، اعتبارات

  گذاران؛سپرده منابع قطعي سود ميزان و حاسبهم نحوه - ۵-۱۳

 شده؛پرداخت اسنادی اعتبارات بابت بدهکاران مانده - ۵-۱۴

 شده؛پرداخت هاینامهضمانت بابت بدهکاران مانده -۵-۱۵

 موقت؛ بدهکاران مانده -۵-۱۶

 ؛موقت بستانکاران مانده -۵-۱۷

 .سهم هر به متعلق نقدي سود و سهم هر سود  -۵-۱۸

  

  :ريسک مديريت به مربوط اطالعات انتشار -سوم بخش

 کنتـرل  و پايش سنجش، شناسايي، منظور به خود اقدامات کليه است موظف اعتباري مؤسسه -۶ ماده

 ضـوابط  ايـن  در مقـرر  زماني مقاطع درو  مرکزي بانک ضوابط چارچوب در را اعتباري ريسک

  :از عبارتند آن مصاديق مهمترين از برخي. نمايد منتشر

  اعتباري؛ هايمشيخط و هاسياست -۱- ۶

  اعتباري؛ ريسک مديريت اجرايي واحدهاي -۲- ۶

   ؛تعهدات و تسهيالت تصويب براي سازماني مختلف سطوح اختيارات حدود -۳- ۶

  اعتباري؛ ريسک پذيرش ميزان - ۴- ۶

 مشـتريان،  مختلـف  هايگروه تفکيک به تعهدات و تسهيالت تمرکز وضعيت و ميزان - ۵- ۶

  آن؛ نظاير و جغرافيايي مناطق اقتصادي، هايبخش

  متقاضيان؛ اعتبارسنجي فرآيند -۶- ۶

  اعتباري؛ ريسک سنجش روش -۷- ۶



۵  

  اعتباري؛ ريسک کاهش هايروش - ۸- ۶

  اعتباري؛ ريسک پوشش براي الزم سرمايه ميزان -۹- ۶

  اعتباري؛ ريسک معرض در اقالم براي وثايق دريافت معيارهاي -۱۰- ۶

 اعتباري؛ ريسک پايش و کنترل سازوکارهاي - ۱۱- ۶

  .ها آن به مربوط ذخاير ميزان و غيرجاري تسهيالت مديريتنحوه  - ۱۲- ۶

 کنتـرل  و پـايش  سـنجش،  شناسايي، شامل خود اقدامات کليه است موظف اعتباري مؤسسه -۷ ماده

 ضـوابط  ايـن  در مقـرر  زماني مقاطع درو  مرکزي بانک ضوابط چارچوب در را نقدينگي ريسک

  :از عبارتند آن مصاديق اهم از برخي. نمايد منتشر

  نقدينگي؛ ريسک مديريت هايمشيخط و هاسياست -۱- ۷

  نقدينگي؛ ريسک مديريت اجرايي واحدهاي -۲- ۷

  آن؛ تمرکز نقاط و هاسپرده سررسيد و ميزان ترکيب، -۳- ۷

 بـا  هايدارايي مشخص طور به و هادارايي ساير و تسهيالت سررسيد و ميزان ترکيب، - ۴- ۷

  ؛باال نقدشوندگی درجه

  آتي؛ دوره در رياليها و تعهدات  ورودي ميزان - ۵- ۷

  آتي؛ دوره در عمده ارزهاي بهها و تعهدات  ورودي ميزان -۶- ۷

  فعاليت؛ تداوم برنامه -۷- ۷

  بحران؛ با مقابله برنامه - ۸- ۷

  نقدينگي؛ ريسک سنجش روش -۹- ۷

  .نقدينگي ريسک پايش و کنترل سازوکارهاي -۱۰- ۷

 سـنجش،  شناسايي، منظور به خود هايسياست و هابرنامه کليه است موظف اعتباري مؤسسه -۸ ماده

 در مقرر زماني مقاطع درو  مرکزي بانک ضوابط چارچوب در را عملياتي ريسک کنترل و پايش

  :از عبارتند آن مصاديق مهمترين از برخي. نمايد منتشر ضوابط اين

  فعاليت؛ تداومبرنامه - ۸-۱

  انساني؛ سهوي و عمدي خطاهاي وقوع از پيشگيرانه تدابير - ۸-۲

  بحران؛ با مقابله تمهيدات - ۸-۳

  عملياتي؛ ريسک سنجش روش -۸-۴



۶  

  عملياتي؛ ريسک پوشش براي الزم سرمايه ميزان -۸-۵

  .عملياتي ريسک پايش و کنترل سازوکارهاي - ۸-۶

 کنتـرل  و پـايش  سـنجش،  شناسـايي،  شامل خود اقدامات کليه است موظف اعتباري مؤسسه -۹ ماده

 منتشـر  ضوابط اين در مقرر زماني مقاطع درو  مرکزي بانک ضوابط چارچوب در را بازارريسک

  :از عبارتند آن مصاديق مهمترين از برخي. نمايد

  بازار؛ ريسک مديريت هايرويه و هاسياست -۱- ۹

  بازار؛ ريسک سنجش روش -۲- ۹

  بازار؛ ريسک پوشش براي نياز مورد سرمايه ميزان -۳- ۹

  .آن نظاير و سود نرخ سهام، ارز، تفکيک به بازار ريسک معرض در اقالم ميزان -۴- ۹

 ايـن  در مقـرر  زمـاني  مقاطع در را ذيل هايشاخص از يک هر است موظف اعتباري مؤسسه -۱۰ ماده

  :نمايد ارايه ،ضوابط

 :به مرتبط اشخاص تعهدات و تسهيالت خالص نسبت -۱۰-۱

 ؛ تعهدات و تسهيالت خالص مجموع 

 پايه؛ سرمايه 

 هااندوخته و شده پرداخت سرمايه.  

 :به کالن تعهدات و تسهيالت خالص نسبت - ۱۰-۲

 تعهدات؛ و تسهيالت خالص مجموع 

 پايه؛ سرمايه 

 هااندوخته و شده پرداخت سرمايه.  

 :به حقوقي هايمشارکت و هاگذاريسرمايه نسبت - ۱۰-۳

 تعهدات؛ و تسهيالت خالص مجموع 

 پايه؛ سرمايه 

 هااندوخته و شده پرداخت سرمايه. 

  ارزها؛ مجموع و ارزها از يک هر تفکيک به ارزي باز وضعيت -۱۰-۴

  ؛تسهيالت خالص مجموع به غيرجاري تسهيالت خالص نسبت -۱۰-۵



۷  

  ها؛سپرده مانده به تسهيالت خالص نسبت -۱۰-۶

  سهام؛ صاحبان حقوق به ثابت هايدارايي دفتری ارزش نسبت -۱۰-۷

   ؛تسهيالت خالص مجموع به مدتکوتاه تسهيالت خالص نسبت -۱۰-۸

 ها؛سپرده مجموع مانده به )جاری( ديداري هايسپرده مانده نسبت -۱۰-۹

 .هاسپرده مجموع مانده به بلندمدت هايسپرده مانده نسبت - ۱۰-۱۰

 در هـاي دارايـي  ميـزان  شـامل  خـود  سرمايه کفايت وضعيت است، موظف اعتباري مؤسسه -۱۱ ماده

 درجـه  سرمايه کفايت نسبت و سرمايه کفايت نسبت سرمايه، ساختار و ميزان ريسک، معرض

  .نمايدمنتشر  ضوابط اين در مقرر زماني مقاطع درو  سرمايه کفايت نامهآيين با مطابق را يک

  

  :داخلي کنترل و شرکتي حاکميت به مربوط اطالعات انتشار -چهارم بخش

منتشـر   ضـوابط،  اين در مقرر زماني مقاطع در را ذيل اطالعات است موظف اعتباري مؤسسه -۱۲ ادهم

  :دنماي

 حـدود  ،اعتبـاري  مؤسسـه  مديره هيأت اعضاي مشخصات شامل مديره هيأت ساختار - ۱۲-۱

 هر عملکرد گزارش و احراز شرايط و انتخاب فرآيند يک، هر هايمسئوليت و اختيارات

  آنان؛ از کدام

 حدود يک، هر مشخصات و اعتباري مؤسسه ارشد مديران ساير و عامل هيأت ساختار -۱۲-۲

 هـاي رويـه  و احـراز  شـرايط  و انتخـاب  فرآينـد  يـک،  هـر  هايمسئوليت و اختيارات

  ؛آنان دهي گزارش

 در آن تغييـرات  و درصـد  يک باالي عمده سهامداران فهرست شامل مالکيت ساختار -۱۲-۳

  ؛دوره طي

  العاده؛فوق و العادهفوق طور به عادي عادي، عمومي مجامع مصوبات -۱۲-۴

 واحـدهاي  ،مـديره  هيـأت  هـاي کميتـه  سازمان، اصلي نمودار شامل سازماني ساختار -۱۲-۵

  ؛... و وابسته و فرعي مستقل



۸  

 مـديره،  هيـأت  اعضـاي  خـدمات  جبـران  و پاداش اعطاي هايسياست و هامشيخط - ۱۲-۶

  اعتباري؛ مؤسسه کارکنان ساير و ارشد مديران

 .داخلي حسابرسي کميته عملکرد گزارش - ۱۲-۷

 ضوابط چارچوب در را خود داخلي کنترل نظام به مربوط کليات است موظف اعتباري مؤسسه -۱۳ ادهم

  .دنماي ضوابط، منتشر اين در مقرر زماني مقاطع و در مرکزي بانک

  

  :اهميت با رويدادهاي به مربوط اطالعات انتشار -پنجم بخش

 زيـر  بااهميـت  رويـدادهاي  از يک هر انتشار عمومي به نسبت است موظف اعتباري مؤسسه -۱۴ ماده

  :نمايد اقدام

 اعتباري؛ مؤسسه ثبتي سرمايه در تغيير گونه هر -۱- ۱۴

  عامل؛ هيأت و رهيمدهيأت ياعضا بيترک در تغيير -۲- ۱۴

  مديره؛ هيأت رييس و مديرعامل تغيير -۳- ۱۴

 خصـوص  در مرکـزي  بانک توسط شده اعمال هايمحدوديت و انتظامي هايمجازات - ۴- ۱۴

  اعتباري؛ مؤسسه

  ؛تجزيه يا ادغام خريد، هرگونه - ۵- ۱۴

 مترقبه؛غير حوادث و اختالس سرقت، از ناشي وارده خسارات ميزان -۶- ۱۴

  .هشعب تعطيلي يا افتتاح گونه هر  -۷- ۱۴

 

  اطالعات انتشار زماني مقاطع: ششم بخش

 ارايـه  زيـر  زمـاني  مقـاطع  در را ضـوابط  اين موضوع اطالعات است موظف اعتباري مؤسسه -۱۵ ماده

  :نمايد

  :اسفندماه به منتهي سالهيک زماني مقطع -۱۵-۱

 و انفـرادي  صـورت  بـه  شـده  حسابرسـي  مالي هايصورت به مربوط اطالعات - ۱۵-۱-۱

  دوم؛ بخش در مذکور شرح به تلفيقي

  آن؛ به راجع حسابرس اظهارنظر و عمومي مجمع به مديره هيأت گزارش - ۱۵-۱-۲



۹  

  عمومي؛ مجمع به قانوني بازرس گزارش - ۱۵-۱-۳

 بخـش  در مـذکور  شرح به داخلي کنترل و شرکتي حاکميت به مربوط اطالعات -۱۵-۱-۴

 چهارم؛

  گردند؛مي سررسيد آتي دوره طي که پرداختني اسناد نشدهتصفيه مانده -۱۵-۱-۵

  مرتبط؛ اشخاص تعهدات و تسهيالت ياتيجز به مربوط اطالعات - ۱۵-۱-۶

  خارجي؛ و داخلي تفکيک به اعتباري مؤسسات از مطالبات - ۱۵-۱-۷

 ؛دريافتي بانکيبين تسهيالت ميزان -۱۵-۱-۸

 معـوق،  سررسيدگذشـته،  جـاري،  تفکيک به کالن تعهدات و تسهيالت خالص - ۱۵-۱-۹

 شده؛سوخت و الوصولمشکوک

  ؛اختصاصي و عمومي تفکيک به تسهيالت براي شده گرفته نظر در ذخاير مانده -۱۵-۱-۱۰

 ها،نامهضمانت انواع شده، نويسيقبولي بروات نظير ترازنامه زيرخط اقالم مانده -۱۵-۱-۱۱

  ؛... و تضمينات شده، اداره وجوه ها،ظهرنويسي اسنادي، اعتبارات انواع

  ؛۱۰ ماده در مقرر هاينسبت -۱۵-۱-۱۲

 و ميـزان  ريسـک،  معـرض  در هايدارايي ميزان شامل سرمايه کفايت وضعيت -۱۵-۱-۱۳

   ؛يک درجه سرمايه کفايت نسبت و سرمايه کفايت نسبت سرمايه، ساختار

  آتي؛ دوره در ريسک انواع مديريت هايبرنامه و هاسياست - ۱۵-۱-۱۴

 انـواع  مـديريت  زمينـه  در اعتبـاري  مؤسسـه  عملکرد مقايسه متضمن گزارشي -۱۵-۱-۱۵

 داليـل  بيـان  و قبـل  دوره در شـده ارايـه  هـاي برنامـه  و هـا سياست با ريسک

  آن؛ احتمالي هاي مغايرت

 گذاران؛ سپرده منابع قطعي سود ميزان و محاسبه نحوه -۱۵-۱-۱۶

 .سهم هر به متعلق نقدي سود و سهم هر سود -۱۵-۱-۱۷

 

  :شهريورماه به منتهي ماههشش زماني مقطع -۱۵-۲

 بـه  شـده،  حسابرسي اجمالي صورت به که مالي هايصورت به مربوط اطالعات - ۱۵-۲-۱

   دوم؛ بخش در مذکور شرح

  مرتبط؛ اشخاص تعهدات و تسهيالت ياتيجز به مربوط اطالعات -۱۵-۲-۲

  خارجي؛ و داخلي تفکيک به اعتباري مؤسسات از مطالبات -۱۵-۲-۳



۱۰  

  ؛دريافتي بانکيبين تسهيالت -۱۵-۲-۴

 معـوق،  سررسيدگذشـته،  جـاري،  تفکيک به کالن تعهدات و تسهيالت خالص -۱۵-۲-۵

 شده؛سوخت و الوصولمشکوک

  ؛اختصاصي و عمومي تفکيک به تسهيالت براي شده گرفته نظر در ذخاير مانده  - ۱۵-۲-۶

 ها،نامهضمانت انواع شده، نويسيقبولي بروات نظير ترازنامه زيرخط اقالم مانده - ۱۵-۲-۷

 ؛...و تضمينات شده، اداره وجوه ها،ظهرنويسي اسنادي، اعتبارات انواع

  ؛۱۰ ماده در مقرر هاينسبت -۱۵-۲-۸

 و ميـزان  ريسـک،  معـرض  در ايهدارايي ميزان شامل سرمايه کفايت وضعيت - ۱۵-۲-۹

  .يک درجه سرمايه کفايت نسبت و سرمايه کفايت نسبت سرمايه، ساختار

  :آذرماه و خردادماه پايان به منتهي ماههسه زماني مقطع -۱۵-۳

 عقود؛ تفکيک به اعطايي تسهيالت خالص - ۱- ۱۵-۳

 تفکيک؛ به هاسپرده مانده و انواع -۲- ۱۵-۳

  غيردولتي؛ و دولتي تفکيک به اعطايي تسهيالت خالص و انواع -۳- ۱۵-۳

 انــواع شــده، نويســيقبــولي بــروات نظيــر ترازنامــه زيــرخط اقــالم مانــده -۴- ۱۵-۳

 شـده،  اداره وجـوه  هـا، ظهرنويسـي  اسـنادي،  اعتبـارات  انـواع  ها، نامه ضمانت

  ؛... و تضمينات

 و الوصـول مشکوک معوق، سررسيدگذشته، جاري، تفکيک به تسهيالت خالص - ۵- ۱۵-۳

  شده؛ سوخت

  .دارد اهميت عمومي افکار براي هاآن از آگاهي که ديگري اطالعات گونه هر - ۶- ۱۵-۳

 به را ضوابط اين ۱۴ ماده موضوع اطالعات است موظف اعتباري مؤسسه :فوري ارايه -۱۵-۴

  .نمايد منتشر ،وقوع محض

 هـر  اسـفندماه  پايـان  زماني مقطع در است الزم که اطالعاتي است، موظف اعتباري مؤسسه -۱۶ ماده

 پايـان  زمـاني  مقطـع  در بايـد  که اطالعاتي بعد، سال تيرماه پايان تا حداکثر شود، ارايه سال

 زمـاني  مقـاطع  بـه  مربوط اطالعات و ماهآبان پايان تا حداکثر گردد، ارايه سال هر شهريورماه

  .نمايد منتشر بعد فصل اول ماه آخر تا حداکثر را آذر و خرداد پايان



۱۱  

 بايـد  نباشـد،  مقـرر  زمـان  در اطالعات ارايه به قادر داليلي به بنا اعتباري مؤسسه اگر -تبصره

 بانک. نمايد استمهال و اعالم مرکزي بانک به زودتر روز پانزده حداقل را تأخير داليل

 اقـدام  ارايه مهلت تمديد به نسبت اعالمي، داليل پذيرش صورت در تواندمي مرکزي

 .باشد ماه يک از بيش نبايد شده داده مهلت حال، هر در. نمايد

  

  اطالعات انتشار عمومي نحوه: هفتم بخش

 تعيـين  زمـاني  مقـاطع  در را ضوابط اين موضوع اطالعات کليه است موظف اعتباري مؤسسه -۱۷ ماده

 سريع دسترسي که نحوي به نمايد، منتشر مستقل صورت به خود رسانياطالع پايگاه در شده

  .باشد فراهم اعتباري مؤسسه رسانياطالع پايگاه اول صفحه در همواره مزبور، اطالعات به

 رسـاني اطـالع  پايگـاه  در سـال  پـنج  تا حداقل بايد دوره هر طي شده ارايه اطالعات ـ تبصره

  .باشد موجود اعتباري مؤسسه

 ارايه سال هر اسفندماه پايان زماني مقطع در بايد که اطالعاتي است مکلف اعتباري مؤسسه -۱۸ ماده

 در اعتبـاري،  مؤسسـه  شـعب  طريـق  از و چـاپ  کافي تعداد به بروشورهايي قالب در را شود

 بـدون  دسترسـي  از بايـد  اعتباري مؤسسه. دهد قرار ذينفعان ساير و گذارانسپرده دسترس

  .کند حاصل اطمينانانتشار يافته  اطالعات به ذينفعان آسان و هزينه

  

  اجرا ضمانت: هشتم بخش

 قصـور  ضـوابط  ايـن  موضوع اطالعات ارايه در که اعتباري مؤسسه مديرعامل و مديره هيأت -۱۹ ماده

 توسـط  قـانوني،  مقـررات  چارچوب در ،منتشر نمايد کنندهگمراه يا و نادرست اطالعات يا ورزد

  .شد خواهد منفصل مربوط مسئوليت از مرکزي بانک

  

  

  



۱۲  

  ساير: نهم بخش

. باشدمي اعتباري مؤسسه مديرههيأت عهده بر ضوابط اين موضوع اطالعات انتشار مسئوليت -۲۰ ماده

 بـودن  مقايسـه  قابـل  و جامعيت درستي، اعتبار، از است موظف اعتباري مؤسسه مديره هيأت

  .دبپذير را آن حقوقي مسئوليت و نمايد حاصل اطمينان انتشار يافته اطالعات

ـ  مستندات با اي و کنندهگمراه ،واقع خالف گزارش يا اخبار انتشار صورت در -۲۱ ماده  مؤسسـه  ،يجعل

 را مزبور گزارش يا اخبار خصوص در يکاف حاتيتوض و اطالعات بالفاصله است مكلف اعتباري

  .دينما منتشر عموم اطالع يبرا

 حسـب  نيـز  را ديگري اطالعات مرکزي، بانک تشخيص به بنا است موظف اعتباري مؤسسه -۲۲ هماد

  .دينما منتشر مورد

ـ  قبـال  در خـود  انتظـامي  هـاي مجـازات  و نظارتي اقدامات تواندمي مرکزي بانک -۲۳ هماد  اتمؤسس

  .نمايد منتشر عموم اطالع جهت مورد حسب را اعتباري

طي مکاتبه اي به  را ضوابط اين موضوع اطالعات از نسخه يک است موظف اعتباري مؤسسه -۲۴ هماد

  .نمايد ارسال مرکزي بانک به عمومي، انتشار با همزمان امضاي مديرعامل آن،

  .باشدمي اعتباري مؤسسه توسط اطالعات عمومي انتشار بر نظارت مسئول مرکزي بانک -۲۵ ماده

  .باشدمي نافذ نيز خارجي اعتباري مؤسسه شعبه خصوص در ضوابط اين در مذکور الزامات -۲۶ ماده

  .شود ارايه فارسي زبان به بايد ايران در خارجي اعتباري مؤسسه شعبه اطالعات - تبصره

 انتشـار يافتـه   عملکردي اطالعات از اي خالصه است موظف خارجي اعتباري مؤسسه هشعب -۲۷ ماده

  .نمايد ارايه و ترجمه فارسي به را خود متبوع مرکزي دفتر

 مفـاد  نيـاز،  مـورد  مـدارک  مراحـل،  از تفصـيلي  و کامـل  شرح است موظف اعتباري مؤسسه -۲۸ ماده

 سـود  نرخ همچنين و ارايه قابل بانکي خدمات و عمليات انواع از يک هر هايهزينه قراردادها،

 راهنمـاي  ميـز  همچنـين  و بانـک  رسـاني اطـالع  پايگاه طريق از را خود تسهيالت و هاسپرده

  .نمايد منتشر عملياتي واحدهاي از يک هر در مستقر مشتريان



۱۳  

 حـداکثر  را گذاريسرمايه هايسپرده بکارگيري الوکالهحق نرخ است موظف اعتباري مؤسسه -۲۹ ماده

  .نمايد اعالم سال هر ماهفروردين پايان تا

 عمـومي  انتشـار  زمينـه  در الزامـات  حـداقل  اسـت،  شده تصريح ضوابط اين در که الزاماتي -۳۰ ماده

 عهده بر است، افشا مستلزم که بااهميت اطالعات ساير تشخيص و تعيين. باشدمي اطالعات

  .باشدمي اعتباري مؤسسه

 چارچوب هنوز ليکن ،است هدش ماالز ضوابط اين در که مواردي با هطراب در اعتباري هسمؤس -۳۱ ماده

 چـارچوب  در بايـد  اسـت،  نگرديـده  ابالغ مرکزي بانک توسط آن خصوص در مدوني مقررات

  . نمايد عمل خود داخلي ضوابط

 در »اعتباري مؤسسات توسط اطالعات عمومي انتشار و شفافيت استانداردهاي حداقل بر ناظر ضوابط«

 و پول شوراي ۲۴/۴/۱۳۹۳ مورخ جلسه مينهزار و يکصد و هشتاد و دو کي در تبصره ۴ و ماده ۳۱

 .باشدمي االجراالزم اعتباري، مؤسسات به آن ابالغ تاريخ از و رسيد تصويب به اعتبار

  


