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 "عمل تي، اقدام وماقتصاد مقاو"                

    
 افزارهاي کاربردي بانکداري حقيقي و حقوقي فعال حوزه توليد، توسعه و تغيير در نرم به کليه اشخاص

  
  با سالم؛

احتراماً، همانگونه که استحضار دارند با گسترش روزافزون بانکداري الکترونيکي در شبکه بانکي کشور، بکارگيري 

لذا از حيث حصول . است شمگيري برخوردار شده افزارهاي کاربردي بانکداري در تمامي امور بانکي کشور از رواج چ نرم

ها و همچنين رعايت قوانين و  اطمينان از کفايت، جامعيت و کارآمدي مديريت ريسک عملياتي ناشي از اين مهم در بانک

هاي نوين متخذه، نظارت و پايش مستمر و دقيق بانک مرکزي جمهوري اسالمي  مقررات بانکي در سازوکارها و شيوه

بنا بر همين ضرورت، معاونت نظارت بانک مرکزي از . اين موضوع از ضرورت و اهميت بسزايي برخوردار است ايران بر

ها قبل اين مهم را در دستور کار خود قرار داده و البته در نظر دارد از اين پس مراتب را با حساسيت و جديت  سال

هاي جانبي  افزار هاي کاربردي بانکداري و نرم برنامهها در خصوص برخي  نتايج بررسي. افزونتري مورد رصد قرار دهد

هايي با حدود و ثغور تعيين شده  مؤيد آن است که مشکالتي در فرآيند پردازش اطالعات و همچنين انحرافات و مغايرت

به با توجه . افزارهاي طراحي شده وجود دارد در ضوابط و مقررات ابالغي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در نرم

مزبور باعث ايجاد مشکل در روند نظارت عالي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بر شبکه بانکي  يراداتا که، اين

رعايت کليه قوانين و مقررات   افزارهاي کاربردي بانکداري، توسعه و تغيير نرم  گردد، لذا الزم است در توليد، کشور مي

بديهي است در صورت مشاهده و کشف هر گونه مغايرت از . امر قرار گيرداندرکاران  ابالغي اين بانک ملحوظ نظر دست

افزارهاي بانکي و يا هر گونه اقدامي که منجر به کتمان و يا غيرواقعي جلوه دادن رويدادهاي مالي در  ضوابط در نرم

بط در طراحي و توليد ر  ، اشخاص ذيشود هاي کاربردي و يا جانبي بانکداري فرآيند پردازش اطالعات از طريق برنامه

افزارها، در فهرست اشخاص فاقد شرايط و صالحيت الزم براي همکاري با شبکه بانکي کشور قرار خواهند  اين قبيل نرم

ضمن آن که، بانک مرکزي جمهوري اسالمي . ها ديگر مجاز نخواهند بود با اشخاص مزبور همکاري نمايند گرفت و بانک

داند که به واسطه وصف مجرمانه چنين اقدامي، مراتب را در مراجع قضايي مورد  وظ ميايران اين حق را براي خود محف

  /  ٣٠٨٠٥٥١/  .پيگيري قرار دهد
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