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 ابالغیه

 08/11/1394-12020055  :ابالغیه ۀشمار 
 نهاداهی مالی ادارۀ امور صاردکننده:

 توسط نهاداهی مالی الکترونیکی بانک اهی اطالعاتی یا شرایط استفاده از رنم افزاراه   موضوع:
 نهاداهی مالیکلیۀ مخاطبین: 
 با احترام؛

رر خصههل  ، 15/10/1394 زههلر بهها انههتصار جلرت هیهه  دیههاس زههنیره نههاازاا بههلرا   ا را  ب ههارار 

-، بها االهعم زه تلنهط ر اردها  زهال الکتر ریکه  دها  االعاهات  باره  یهاشرایط انهتااره اا رهرم ااراردها 

 االعاههات  الکتر ریکهه  ههها بهها امهیههاس دهها بارهه ااراردهها یهها  اا رههرم رییههتصن؛ ر اردهها  زههال  ز ههاا رنههارن

 انتااره رمایصن: ارن،پرراارن   با تایین ناازاا ررنینهذخیره ناا  یا االعااس ایر ز 

ا دههاههر   ا را  ب ههارار   ارنههاش نههاار خریههن   دهها  مهیههاس ت،ههد، زههنیرید   افههرا  نههاار ا .1

 دا   باااردا  خارج اا بلرا؛با ررم ااراردا  زعازعت  بلرا

-دها  نهرزایادها  تتهد زهنیرید بها رهام جهصن  ،د، رگ نار    زهنیرید نه،ن رارایه هیاس تام .2

  رارایهه    امهیههاس زتانهه،  نههلر، ایههاا   بههاارد  نهه،نداگههرار  یهها زاههتریاا   دم صههی  

 گرار ؛دا  نرزایاخالص ارا  اعه  جصن  

زهال  بها رهام زاهتریاا امهیاس ت،د   رگ نار  فرئیاس زعهازعس ار هام شهنه بها  انها  ر اردها   .3

 گرار  تتد زنیرید؛دا  نرزایا  جصن  
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اس زصههلج فههر  زلتههلااس اعالیههد دههای  ههها ال،هه  ز ههررهیههاس ت،ههد، رگ ههنار    پههرراا  رارهام .4

 پرراا  االعااس زال  قرار راررن؛ دا شرهد

 

 

لر تلنهط یه  شهرهد دها  االعاهات  الکتر ریکه  زهرهباره  رر جهلرت  هها رهرم ااراردها یهابنی  ترتیه؛؛ 

بها اصهلاا شهرهد پهرراا  االعاهاس زهال  رهرر نهاازاا بها شلر، الام اند شرهد ارائها ردصهنه ایرار  ارائا 

شهه ص خههارف  باشههن، الام انههد یهه  دم صههی  ررجههلرت  ههها ارائهها ردصههنر رههرم ااههرار یهه  ت،ههد برنههن. 

دها  رنهینه انهد، زیهیللیدنهاازاا بها ت،هد ایه  رهرر بها احهراا شهرایط شرهد پرراا  االعااس زال  ها 

 بپریرر.، ز رر رر تلابط را رافع با ررم ااراردا یا بار  االعاات  الکتر ریک  ارائا شنه

 گررر.ااعم ز    اقنام ز تض  زرات؛ ف د االعم

 

 بهنام چاوشی                                                                     

 رئیس اداره امور نهادهای مالی                                                     
 

 


