کانون مشاوران اعتباری و
سرمایه گذاری بانکی

منشور اخالقی و تعهد حرفه ای اعضاء
این شرکت به عنوان عضوی از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ،ضمن پذیرش اصول و اهداف
کانون و وقوف کامل نسبت به شأن و موقعیت این حرفه و تأثیر آن در تصمیم گیری های خرد و کالن در کشور می
پذیرد که :
 مشاوره اعتباری و سرمایه گذاری بانکی یک حرفه تخصصی به منظور ایجاد آگاهی در تصمیم گیری هاوسوق دادن آن به بسترهای قانونی و صحیح سرمایه گذاری برای کسب حداکثر بهره وری از عامل سرمایه
در بخش های مالی و اعتباری کشور مرتبط با زمینه های تخصصی مشاورین می باشد.
 ذینفعان اصلی این حرفه ،مجریان طرحهای صنعتی و خدماتی ،بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباریکشورومتقاضیان دریافت این اعتبارات و تسهیالت (به عنوان مشتریان طرف قرارداد) می باشند .منافع واقعی
هر دو گروه ایجاب می نماید گزارش های درخواستی به دور از تعارض با قوانین و مقررات و در انطباق
کامل با واقعیت ها و منافع طرح ها تهیه و ارائه گردد.
 گزارش های مربوط به تمام خدمات خود اعم از مطالعات امکان سنجی یا نظارت و...را که برای دریافت ومی شود باید به گونه ای تنظیم کند که عالوه بر منافع واقعی و قانونی
مصرف اعتبار و تسهیالت تهیه
مراجعه کنندگان اصلی به مشاوران ،منافع اجتماعی و اقتصادی جامعه را در نظر داشته و کاهش زیان های
فرهنگی ،اجتماعی و زیست محیطی را به دنبال داشته ودر تهیه آن تمام ضوابط و مقررات مربوطه رعایت
کند.
با نگرشی به مسائل پیش گفته  ،این شرکت تعهد می کند که:
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با پذیرش و اجرای کلیه مقررات و ضوابط مورد تأیید کانون ،خود را در معرض نظارت و داوری و
ارزیابی کانون قرار داده و از این طریق مخاطبان خود را از کیفیت خدمات خود مطمئن سازد.
در محاسبات و برآوردها و تنظیم گزارش ها از تعارضات اجتناب نموده و صادق و واقع بین باشد.
جویا ،پذیرا و ارائه کننده نقد صادقانه و علمی در موضوعات مرتبط با حرفه بوده و با پذیرش و
اصالح خطاها برای نقش دیگران ،اعتبار شایسته قائل شود.
از لطمه زدن به اموال ،شهرت و کسب وکاردیگران با اقدام های کاذب یا بدخواهانه خودداری
نماید.
رشاء و ارتشاء را در تمام شکل هایش نفی نموده و در مبارزه با فساد اداری و مالی در موضوعات
مرتبط با حرفه خود کوشا باشد.
صالحیت علمی و حرفه ای خود را پاس داشته و ارتقاء دهد و صرفاً در صورت اطمینان از توانایی
علمی و فنی ،پیشنهاد ارائه خدمات را بپذیرد.
به همتایان و همکاران در رشد اخالق حرفه ای یاری رسانده و به آنان در پیروی از مفاد این منشور
مساعدت کند.
محل امضای عضو و مهر شرکت

