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 بسمه تعالی 

« پولی و بانکی   تبلیغات در حوزه ناظر بر مجموعه مقررات»   

 

 مقدمه

  آوردهطبق جداول زیر  دهندگان تبلیغات« گیرندگان و ناشران تبلیغات« و »سفارشتبلیغات درحوزه پولی و بانکی کشور برای دو گروه مجزا شامل »سفارش  مقررات

  سایر قوانین قرار گرفته و  هیات محترم وزیران به عنوان مبنا    ۸/۱۰/۱۳۹۸نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور مصوب  در این جداول، مفاد آیینشده است.  

   گیرندگان و ناشران« تبلیغات نیز مشخص شده است.دهندگان« و »سفارش»سفارش  برای مقرراتی الزامات شده است. همچنین  آورده موضوعمرتبط با ومقررات  

دهنده  )سفارش  یو اعتبار  یبانک  ی که بر مؤسسه پول   یانتظام ی نظارتعالوه بر اقدامات  ه،  قانون برنامه پنجساله ششم توسع  ۱4بند ت ماده  الزم به ذکر است براساس  

  غ ی تبل   نه یده برابر هز  زانی تا م  ینقد  مهیمستوجب جر قوانین و مقررات اشاره شده،  از  گیرنده و ناشر تبلیغات(  )سفارشها  گردد، تخلف رسانهی اعمال م تبلیغات(  

 شود. یم زیوارکل کشور  یباشد که به حساب خزانه دار ی صورت گرفته م
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 تعاریف: 

 ی اسالم   یجمهور  یو فرهنگ یاجتماع ، یقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد (۱4)ماده   (ت)  کشورموضوع بند  یو بانک  یدر حوزه پول  غاتینامه تبل نییآنامه:  آیین -

 هیأت وزیران ۸/۱۰/۱۳۹۸مصوب جلسه مورخ   رانیا

 نامه   نییآ( ۱۳کمیسیون: کمیسیون موضوع ماده ) -

 کنند.سفارش دهنده: موسسه پولی وبانکی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که به سفارش تبلیغات خدمات پولی و بانکی مبادرت می -

شفهرداریها و دهیاری های کشفور، وزارتخانه های راه و های آگهی و تبلیغات، سفازمان صفداوسفیمای جمهوری اسفالمی ایران،  : کانونو ناشفر تبلیغات  سففارش گیرنده -

و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دریافت سفارش تبلیغات شود.(  رسانه )شامل هر ابزاری که برای انتقال پیام مورد استفاده واقع می ، شهرسازی و ورزش و جوانان

 کنند.خدمات پولی و بانکی مبادرت می

 نامه بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با اجازهموسسه اعتباری: بانک یا  -

الحسنه که به ضموسسه پولی و بانکی: موسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی ازجمله شرکت تعاونی اعتباری، شرکت صرافی، شرکت لیزینگ )واسپاری( و صندوق قر -

 ورزد.خیص بانک مرکزی به انجام خدمات پولی و بانکی مبادرت میتش

نامه و نیز خرید و فروش ارزهای )اسفعار( ها نظیر گشفای  اعتبار اسفنادی، صفدور ضفمانتخدمات پولی و بانکی: دریافت سفپرده، اعاای اعتبار و تسفهیالت و سفایر فعالیت -

 ی مجاز به ارایه آن است.خارجی و هر نوع عملیات بانکی که موسسه پولی و بانک

 حوزه پولی و بانکی در های رصد و پایش تبلیغاتشیوه

 کمیسیون  جلسات  در گزارش  ارائه   و (  اسالمی  ارشاد و فرهنگ  وزارت  و  مرکزی   بانک  عمومی   روابط)  ای رسانه   رصد مختلف   های سامانه  از استفاده .1

 کانون  ایران،  لیزینگ  ملی انجمن ایران،   خصوصی  اعتباری  موسسات و  هابانک  کانون  دولتی،   بانکهای  هماهنگی  شورای  جمله   از صنفی  نهادهای  های گزارش  از استفاده .2

 .(شود  انجام باید  شده   یاد  کمیسیون  توسط  خصوص  این  در  مکاتبات)  مرتبط   نهادهای  سایر   و   ایرانیان صرافان

 مرکزی  بانک   نظارت  بخ    هایگزارش .3

 ی مرکز  بانک  مردمی  ارتباطات  سامانه  از دریافتی  هایگزارش .4
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«  و ناشر تبلیغات  گیرندهسفارش الزامات مقرراتی ناظر بر -تبلیغات در حوزه پولی و بانکی  ناظر بر مجموعه مقررات»  
 

فیرد یو مقررات ی مستندات قانون ر ی کشور و سا یو بانک  یدر حوزه پول  غاتی تبل نامهنییمفاد آ  غات یو ناشر تبل  رندهیناظر بر سفارش گ یالزامات مقررات       

۱ 

 ( 4ماده )

توسط   تبلیغات صرفاً  اجازهانجام  بانکی دارای  پولی و  بانک  موسسات  از  نامه فعالیت 

 مرکزی مجاز است.

تبصره: موسسه پولی و بانکی دارای اجازه نامه تأسیس و یا مجوز پذیره نویسی از بانک  

مرکزی موظف است قبل از انجام هرگونه تبلیغات مجوز الزم را از بانک مرکزی اخذ  

 د. کن

موسسات پولی و بانکی فاقد مجوز فعالیت  پذیرش سفارش و انجام هرگونه تبلیغات خدمات پولی و بانکی از سوی  

 ممنوع است. تبلیغات  و ناشر    رنده یگسفارش توسط    از بانک مرکزی

»بانکها و نهادهای    «،نظارت بانکیقسمت »  ،cbi.irبه آدرس بانک مرکزی به نشانی  رسانه به منظور استعالم مجوز  

 مراجعه کند. پولی مجاز«  

2 
 (6ماده )

چارچوب قوانین و مقررات انجام هرگونه تبلیغات توسط موسسه پولی و بانکی باید در 

ها و دستورات بانک مرکزی باشد. مرجع تشخیص  حوزه پولی و بانکی کشور و بخشنامه

 در این خصوص بانک مرکزی است.

های عمومی، وسایل ارتباط  از طریق رسانه   های تعاونی اعتبارشرکت   تبلیغات  سفارش و انجام هرگونهپذیرش  

 ر فضای خارج از سازمان ممنوع است. جمعی و د

۳ 
پذیرش سفارش و انجام هرگونه تبلیغات خدمات پولی و بانکی، صرفاً با نشان )لوگو( متعلق به موسسه پولی و  

 بانکی باشد.  

4 

 (:۹ماده )

انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیالت بانکی، خرید و فروش انواع  

موسسه پولی و بانکی ممنوع  سپرده بانکی، خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت  

 است 

و فروش انواع   د یخر  ،ی بانک  التیو فروش تسه  دیخر  نهیدر زم  غاتیانجام هرگونه تبلپذیرش سفارش و  

 .ممنوع است یو بانک  یموسسه پول تیو فعال سیتأس یو فروش مجوزها د یخر ،ی سپرده بانک
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5 

 ( ۱۱ماده )

و   ایران چک  اسکناس،  روی  تبلیغات  بانک مرکزی ممنوع  انجام  مسکوکات منتشره 

 است.

پذیرش سفارش و انجام هرگونه تبلیغات روی اسکناس، ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی،  

 ممنوع است. غاتیو ناشر تبل رندهیگسفارش توسط 

6 

 ( ۱2ماده )

شبه   ضرب  و  چک  ایران  شبه  اسکناس،  شبه  های  برگه  چاپ  طریق  از  تبلیغات  هرگونه 

 ت بانک مرکزی ممنوع است. مسکوکا

 

 

پذیرش سفارش و انجام هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس، شبه ایران چک و ضرب شبه  

 ممنوع است.    غاتیو ناشر تبل  رندهیگسفارش مسکوکات بانک مرکزی توسط  

7 

 ( ۱4ماده )

اشتباه، گمراهی و فریب  جاد  تبلیغات انجام شده توسط موسسه پولی و بانکی نباید موجب ای

درخصوص خدمات پولی و بانکی شود. مرجع تشخیص در این خصوص کمیسیون    اشخاص

 ( این آیین نامه است. ۱۳ماده )

  دی باهای مختلف از سوی موسسات پولی و بانکی  در زمینه کسب رتبه  غاتیسفارش و انجام هرگونه تبل  رشیپذدر  

 :شودموارد زیر را از آن موسسه درخواست و در متن تبلیغات درج  

 بندی بندی، نام مرجع اعطاکننده رتبه و نهادها / اشخاص / موضوع رتبههای رتبهشاخص / شاخص   

 های فروشگاهی و سامانه مودیان  قانون پایانه ۸
به متقاضیان   (POS)  های فروشگاهیدرخصوص »ارائه پایانه  غاتیسفارش و انجام هرگونه تبل  رشیپذ

 جواز کسب و مفاصا حساب مالیاتی« ممنوع است. فاقد

 قانون مبارزه با پولشویی ۹
های پرداخت و بانکی از درخصوص اجاره انواع خدمات نظام   غاتیسفارش و انجام هرگونه تبل  رشیپذ

 قبیل کارت بانک، پایانه فروش، درگاه پرداخت ممنوع است.
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« دهندهشسفار  الزامات مقرراتی ناظر بر  -مجموعه مقررات تبلیغات در حوزه پولی و بانکی»   
 
 

فیرد  
کشور و   ی و بانک یدر حوزه پول غاتیتبل نامهنییمفاد آ

 ی و مقررات یمستندات قانون ریسا
 غات ی تبلدهنده ناظر بر سفارش یالزامات مقررات

۱ 

 (: ۳ماده )

شبکه طریق  از  تبلیغات  ماهوارهانجام  معاند  های  ای 

رسانی درخصوص  ممنوع است. مرجع تشخیص و اطالع

شبکه وزارت  این  نمایندگان  از  متشکل  کارگروهی  ها، 

سازمان   و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اطالعات، 

 صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران است. 

 ممنوع است.ای معاند های ماهوارهسفارش و انجام هرگونه تبلیغات به شبکه

2 

 ( 4ماده )

بانکی   و  پولی  موسسات  توسط  صرفاً  تبلیغات  انجام 

 دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی مجاز است. 

تبصره: موسسه پولی و بانکی دارای اجازه نامه تأسیس  

بانک مرکزی موظف است   از  نویسی  یا مجوز پذیره  و 

هرگونه   انجام  از  بانک  قبل  از  را  الزم  مجوز  تبلیغات 

 مرکزی اخذ نماید. 

 مجاز است. یاز بانک مرکز تیاجازه نامه فعال  یدارا ی و بانک یصرفاً توسط موسسات پول  غات ینجام تبل سفارش و ا

موظف است قبل از    یاز بانک مرکز  یس ینو  رهیمجوز پذ  ایو    سیاجازه نامه تأس  یدارا  ی و بانک  ی: موسسه پولتبصره

 . دکناخذ   یمجوز الزم را از بانک مرکز غاتیانجام هرگونه تبل
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۳ 

 (:6ماده )

تبل هرگونه  پول  غاتیانجام  موسسه  بانک  یتوسط  در    دیبا  یو 

ها  کشور و بخشنامه  یو بانک  یو مقررات حوزه پول  نیچارچوب قوان

خصوص    نیدر ا  صیباشد. مرجع تشخ  یو دستورات بانک مرکز

 ت. اس  یبانک مرکز

 «یالحسنه موسسات اعتبارو صندوق قرض یانداز موسسات اعتبارالحسنه پسقرض غاتیتبل یتمام موارد مندرج در »دستورالعمل سامانده تی لزوم رعا
 ( انجام پذیرد.یارز -ی قرض الحسنه پس انـداز )ریـال یها( تبلیغات باید با رعایت کامل دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده۳ماده ) -
 رسانی کند. عمـوم مـردم اطالع یآن را برا یالحسنه ومزایاصندوق موظف است در تبلیغات خود مفهوم قرض/ ی( مؤسسه اعتبار۴ماده ) -
 باشد.   ی( تبلیغات باید صادقانه و با حفظ کرامت انسان ۵ماده ) -
بین عمـوم و همچنـین گسـترش عدالت مابین آحاد جامعه    یایجاد همبستگ  ،یفداکار  ، یفرهنگ نیکوکار  یتبلیغات باید در جهت ارتقا   -(  ۶ماده )  -

 باشد. 
به    یهـای مـادی مرتبط با جوایز اعطایالحسنه بیش ازمشوق/ صندوق مکلف است در تبلیغات خود به اجر معنوی قرض  ی( مؤسسه اعتبار۷ماده )  -

آحاد    یاالمنفعه آن بر الحسنه در جهـت رفع نیازهای ضروری مردم وامور عامتأثیر تسهیالت قرضانداز بپردازد و بر فواید  الحسنه پسقرض  یهاسپرده
 جامعه تأکید کند. 

الحسنه درمناطق مختلف جغرافیایی  توزیع منابع قرض  ی /صندوق موظف است در تبلیغات خود آمار دقیق مربوط به چگونگ  ی ( مؤسسه اعتبار۸ماده )  -
 کند. ی رسان را به عموم اطالع

( باید  ی ارز  -یانداز )ریالالحسـنه پسهای قـرضدستورالعمل اعطای جوایز به سپرده  ۴( حداقل نیمی از هزینه تبلیغات )موضوع بند الف ماده  ۹ماده )  -
خود   اتتبلیغصندوق مکلف است در/یالحسـنه شود. )تبصره( مؤسسه اعتبارالحسنه درمسـیرتسـهیالت قـرضمصروف تشریح نحوه تخصیص منابع قرض

 جوایز بپردازد.  ی الحسنه بیش ازاعطاتخصیص منابع قرض یبه چگونگ
ایـن دسـتورالعمل را حداکثر یک ماه پس از انجام    ی /صندوق موظف است هر سال گزارش عملکرد خود درخصوص اجرا  ی( مؤسسه اعتبار۱۰ماده )  -

 گزارش دهد.   یبه بانک مرکز  ،یکشقرعه

4 
های عمومی، وسایل ارتباط جمعی و در فضای خارج از سازمان  از طریق رسانه   های تعاونی اعتبارشرکت  تبلیغات  سفارش و انجام هرگونه

 ممنوع است. 

 های صرافی تضامنی ممنوع است.های متعلق به بانک و مؤسسه اعتباری در تبلیغات توسط شرکت استفاده از نشانه  5

 ممنوع است.   ها فراتر از حدود مندرج در ضوابط موضوعهدر خصوص تضمین سپرده   سفارش و انجام تبلیغات 6

 ممنوع است.   های خارج از چارچوب مصوب شورای پول و اعتبارگیری با نرخ تبلیغات درخصوص سپرده سفارش و انجام هرگونه   7
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۸ 

 ( ۹ماده )

بانکی،   تسهیالت  فروش  و  خرید  زمینه  در  تبلیغ  انجام هرگونه 

مجوزهای   فروش  و  خرید  بانکی،  سپرده  انواع  فروش  و  خرید 

 تأسیس و فعالیت موسسه پولی و بانکی ممنوع است. 

سفارش و انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیالت بانکی، خرید و فروش انواع سپرده بانکی، خرید و فروش مجوزهای  

 تأسیس و فعالیت موسسه پولی و بانکی ممنوع است. 
 

۹ 
 ( ۱۱ماده )

منتشره   مسکوکات  و  ایران چک  اسکناس،  روی  تبلیغات  انجام 

 بانک مرکزی ممنوع است. 

 سفارش و انجام هرگونه تبلیغات روی اسکناس، ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی ممنوع است. 

۱۰ 
 ( ۱2ماده )

شبه   اسکناس،  شبه  های  برگه  چاپ  طریق  از  تبلیغات  هرگونه 

 ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است. ایران چک و  

 از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس، شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است. سفارش و انجام تبلیغات  

۱۱ 
 ( ۱4ماده )

موجب   نباید  بانکی  و  پولی  موسسه  توسط  شده  انجام  تبلیغات 

درخصوص خدمات پولی  ایجاد اشتباه، گمراهی و فریب اشخاص   

ماده   این خصوص کمیسیون  بانکی شود. مرجع تشخیص در  و 

 ( این آیین نامه است. ۱۳)

بانک و موسسه اعتباری در تبلیغات خود درخصوص کسب رتبه های مختلف از مراجع گوناگون داخلی و خارجی، ضمن اعالم روشن و  

 بندی را به طور کامل ذکر کند.نهادها / اشخاص و موضوع رتبهشفاف شاخص / شاخص های مذکور، نام مرجع اعطاکننده رتبه و  

۱2 
 هیأت مدیره موسسه پولی و بانکی باید گزارش عملکرد مجموعه متبوع خود را برای انتشار تأیید کند. ▪

باید پاسخگوی بانک مرکزی به عنوان نهاد  انتشار گزارش عملکرد گمراه کننده،  در صورت    یو بانک  یموسسه پول  رهیمد  أتیه ▪

 سیاست گذار باشد. 

۱۳ 
کننده یا با مستندات جعلی را  مؤسسه اعتبـاری باید بالفاصله اطالعات و توضیحات کافی در خصوص اخبار یا گزارش خالف واقع، گمراه 

 برای اطـالع عمـوم منتشر کند. 

۱4 
 پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قانون  

 
 ممنوع است.   جواز کسب و مفاصا حساب مالیاتی«به متقاضیان فاقد  های فروشگاهی  ارائه پایانهدرخصوص »  غاتیسفارش و انجام هرگونه تبل

۱5 
 قانون مبارزه با پولشویی

 

  «های پرداخت و بانکی از قبیل کارت بانک، پایانه فروش، درگاه پرداختاجاره انواع خدمات نظامدرخصوص »  غاتیسفارش و انجام هرگونه تبل

 ممنوع است. 
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