
 اطالعات مالي پردازشدستورالعمل تأسيس و فعاليت 

 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 32/50/9231مصوب 

صوب آذرماه  ۷مادۀ  ۶در اجراي بند سالمي ایران م ستورالعمل به 923۱قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا منظور تعیین چارچوب این د

شركت سیس  شوند و تعیین قانون مذكور، نهاد مالي محسوب مي 9مادۀ 39موجب بندهاي پردازش اطالعات مالي كه بهصدور مجوز تأ

 .مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسیدشرایط فعالیت پردازش اطالعات مالي، به شرح زیر به تصویب هیئت

  تعاريف -بخش يك:  

o  1ماده:  

كار ، به همان معاني در این دسططتورالعمل به923۱قانون بازار اوراق بهادار مصططوب آذرماه  9شططده در مادۀ هاي تعریفاصططحالتات و وا ه

  :شوندرفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف ميكارهاي دیگر بهروند. وا همي

  1بند:  

 .و اصالتات بعدي آن است 923۱منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران مصوب آذرماهقانون بازار اوراق بهادار: 

  2بند:  

 هاي كليمنظور تسهیل اجراي سیاستقانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالي جدید: منظور قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالي جدید به

  .است 9233رماه سال و چهارم قانون اساسي مصوب آذ اصل چهل

  3بند:  

شركت پردازش اطالعات مالي به ست كه تحت عنوان  شخصیت تقوقي ا ضوع شركت پردازش اطالعات مالي:  صورت یك نهاد مالي مو

 .پردازدقانون بازار اوراق بهادار، نزد سازمان ثبت شده است و تحت نظارت سازمان به پردازش اطالعات مالي مي 9مادۀ 39بند

  4ماده:  

  .استپردازشگر اطالعات مالي: شخص تقوقي است كه مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي را از سازمان دریافت نموده 

  5بند:  

هاي جمعي، تابلو، وسططایل الرترونیري، نامه، بروشططور و پردازش اطالعات مالي: ارائۀ اطالعات زیر به دیگري )از هر طریق ازجمله رسططانه

  :ازايدریافت مابهسخنراني( در قبال 



اعم از مشخصات و خصوصیات ورقۀ بهادار، مشخصات ناشر ورقۀ بهادار، مشخصات اشخاصي كه در )اطالعات مربوط به ورقۀ بهادار . الف

 (.اهها و مشخصات مالران ورقۀ بهادار با ذكر مالریت آناند با ذكر مسئولیت آنانتشار یا صدور ورقۀ بهادار مسئولیتي پذیرفته

اطالعات مربوط به معاملۀ ورقۀ بهادار )اعم از قیمت ورقۀ بهادار در معامله، مشططخصططات طرفین معامله، تاریز و زمان معامله، و تعداد . ب

 (.شدهورقۀ بهادار معامله

یا فروش، دهنده، نوع سفارش اعم از سفارش خرید اطالعات مربوط به سفارش خرید یا فروش ورقۀ بهادار )اعم از مشخصات سفارش. ج

 (.مظنۀ قیمت ورقۀ بهادار در سفارش و تاریز و زمان ارائۀ سفارش

 (.مالي ناشرد. اطالعات مربوط به ناشر ورقۀ بهادار )اعم از اطالعات مالي و غیر

  6بند:  

 .كندمشتري: شخصي است كه در قالب قراردادي مشخص، از خدمات پردازشگر اطالعات مالي استفاده مي

  7بند:  

  :وابسته: شخص وابسته به هر شخص تقیقي و تقوقي به شرح زیر استشخص 

شخص وابسته به هر شخص تقیقي عبارت است از همسر و اقرباي نسبي درجۀ اول از طبقۀ اول آن شخص و هر شخص تقوقي . الف

شخص تقیقي مورد35كه تداقل  صد منافع آن متعلق به  شخص تقیقي موردنظر بتواند تددر شد، یا  را اقل یري از مدیران آننظر با

  .تعیین كند

ب. شخص وابسته به هر شخص تقوقي عبارت است از شخص وابسته به واتد تجاري كه در استانداردهاي تسابداري ملي ایران تعریف 

 .شده است

  8بند:  

شود كه به همراه اشخاص وابسته به خود، در یك شخص تقوقي محسوب مي شریك عمده: یك شخص وقتي شریك عمدهسهامدار یا 

درصططد منافع شططخص پنج درصططد از تق ر ي براي انتخاب مدیران شططخص تقوقي را در اختیار داشططته یا تداقل به میزان پنج تداقل 

 .تقوقي شریك باشد

  9بند:  

شود كه به همراه اشخاص وابسته به سس عمدۀ یك شخص تقوقي در شرف تأسیس محسوب ميمؤسس عمده: یك شخص وقتي مؤ

درصد 95گیرد یا تداقل به میزان ر ي براي انتخاب مدیران شخص تقوقي را پس از تأسیس در اختیار ميدرصد از تق95خود، تداقل 

 .شوددر منافع شخص تقوقي پس از تأسیس شریك مي

 



  11بند:  

شود قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان صادر و به متقاضي اعحا مي ۷مادۀ ۶یا تبدیل: مجوزي است كه در اجراي بندمجوز تأسیس 

و در آن ضمن موافقت با تأسیس شركت پردازش اطالعات مالي یا تبدیل یك شركت موجود به شركت پردازش اطالعات مالي، شرایط 

 .گرددتأسیس یا تبدیل نیز قید مي

 11 بند:  

شود و قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان صادر و به متقاضي اعحا مي ۱1مادۀ 9منظور رعایت بندمجوز فعالیت: مجوزي است كه به

 .شوددر آن با فعالیت درزمینۀ پردازش اطالعات مالي موافقت مي

  12بند:  

مجوز فعالیت را به سازمان ارائه داده و تسب مورد یري از  شخصي است كه درخواست دریافت مجوز تأسیس، مجوز تبدیل یا :متقاضي

  :اشخاص زیر است

الف. درخصططوص درخواسططت مجوز تأسططیس براي تأسططیس شططركت پردازش اطالعات مالي، منظور نمایندۀ مؤسططسططین شططركت پردازش 

  اطالعات مالي در شرف تأسیس است؛

  باشد؛ردازش اطالعات مالي، شركت موردنظر ميب. درخصوص درخواست مجوز تبدیل یك شركت موجود به شركت پ

ست شخص تقوقي درخوا ست مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي، منظور  صوص درخوا كنندۀ دریافت مجوز فعالیت پردازش ج. درخ

 .اطالعات مالي است

  اشخاص مكلف به دريافت مجوز تأسيس يا فعاليت -بخش دو:  

o  2ماده:  

سیس هر نوع شخص تقوقي كه  شابه كه در »پردازشگر اطالعات مالي»، «پردازش اطالعات مالي» در نام خود از عباراتتأ ، یا عبارات م

 ناميشده بهها استفاده نماید یا تغییر نام یك شخص تقوقي تأسیسمعاني آنیا هم» هاداده«، »داده»جاي كلمۀ اطالعات از كلمۀ آن به

منفصل استفاده شود، منوط به دریافت مجوز تأسیس از سازمان است و آن شخص تقوقي طور متصل یا كه در آن از عبارات مذكور به

ضاي ثبت خود را به ستورالعمل، تقا شرایط مذكور در این د ضمن اتراز  شركت پردازش اطالعات مالي موضوع بندباید   9مادۀ 39عنوان 

این دسططتورالعمل  9مادۀ 0یت پردازش اطالعات مالي )كه در بندقانون بازار اوراق بهادار، به سططازمان ارائه دهد. همينین تصططدي به فعال

قانون بازار اوراق بهادار، مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان است و سازمان اشخاصي را كه  ۱1مادۀ 9موجب بندتعریف شده است( به

 .دهدوراق بهادار تحت پیگرد قانوني قرار ميقانون بازار ا 03موجب مادۀبدون دریافت مجوز الزم، مبادرت به این فعالیت نمایند، به

o  3ماده:  

 .به اشخاص دیگر، ملزم به دریافت مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي نیستند 9مادۀ 0اشخاص زیر براي ارائۀ اطالعات موضوع بند



 هاي جمعي داراي مجوز، براي انتشار عمومي اطالعات مذكور؛ رسانه .9

 گردد؛ص اطالعات مربوط به خود یا ورقۀ بهاداري كه خود ناشر آن محسوب ميناشر ورقۀ بهادار درخصو .3

سئولیت بازاریابي، تعهد پذیره .2 صي كه م شخا سي یا به هر طریق فروش ورقۀ بهادار را پذیرفتها  اند، درخصوص اطالعات ورقۀ بهادارنوی

 مربوطه یا ناشر آن؛

شركتبورس .۱ صوص اطالعات سپردههاي ها، بازارهاي خارج از بورس و  سویۀ وجوه داراي مجوز، درخ گذاري مركزي اوراق بهادار و ت

  ها امران معامله دارند و ناشرین این اوراق بهادار در تدود مذكور در مقررات؛مربوط به اوراق بهاداري كه ازطریق آن

 نمایند، مشروط بهها و امثال آن اقدام ميسخنراني اشخاصي كه با اهداف آموزشي نسبت به انتشار یا ارائۀ اطالعات در كتب، مجالت، .0

 .كند، معرفي ننمایداینره خود را تحت عنوان شخصي كه درمقابل دریافت مابازا، اقدام به انتشار این اطالعات مي

 تبصره:  

ضوع این ماده نیاز به مجوز جداصورتيدر شخاص مو سط ا شار یا ارائۀ اطالعات تو سایر مقررات، انت گانه به غیر از مجوز فعالیت كه طبق 

به دیگران، مجوز مربوطه را  9مادۀ 0اند قبل از ارائۀ اطالعات موضططوع بندباشططد، اشططخاص مذكور مو فپردازش اطالعات مالي داشططته 

  :دریافت كنند. ارائۀ اطالعات یادشده ازجمله در شرایط زیر، نیاز به مجوز جداگانه دارند

 نویسي عمومي ورقۀ بهادار؛در آگهي پذیره9مادۀ 0انتشار اطالعات موضوع بند .9

  .اند، در غیر موارد مقرراي كه به ترم و یفه، اشخاص موضوع این ماده از آن محلع شدهانتشار یا ارائۀ اطالعات محرمانه .3

سازمان و درمورد بند 9درمورد بند ضه عمومي از  شار اطالعات مذكور با اخذ مجوز عر صره، انت شار اطالعات یاد، ان3این تب شده، با اخذ ت

  .شود، مجاز استمجوز كتبي از شخصي كه اطالعات به وي مربوط مي

  ممنوعيت ارائه يا انتشار اطالعات در مورد اوراق بهادار غير مجاز -بخش سه:  

o  4ماده:  

درمورد اوراق بهادار زیر توسط هر شخص اعم از تقیقي و تقوقي خواه مجوز فعالیت  9مادۀ 0ارائه یا انتشار عمومي اطالعات موضوع بند

)اشخاص معاف( محسوب شده یا نشود، ممنوع  2پردازش اطالعات مالي دریافت نموده یا ننموده باشد و خواه جزو اشخاص موضوع مادۀ

  :گیردبوده و متخلف توسط سازمان تحت پیگرد قانوني قرار مي

كه اشخاص موضوع این ماده صورتيهاداري كه بدون رعایت قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوطه صادر یا منتشر گردد، درورقۀ ب .9

  علم به این محلب داشته باشند؛

صادر یا  .3 سمي خود اعالم كند كه بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه  سایت اینترنتي ر سازمان ازطریق  شورقۀ بهاداري كه  ر منت

  .شده یا در تال صدور یا انتشار است



  شرايط اعطاي مجوز تأسيس و مجوز تبديل -بخش چهار:  

o  5ماده:  

متقاضططي باید براي دریافت مجوز تأسططیس شططركت پردازش اطالعات مالي یا تبدیل شططركت موجود به شططركت پردازش اطالعات مالي، 

  :زمان تسلیم نمایدتسب مورد مدارك و اطالعات ذیل را جهت بررسي به سا

 بند الف:  

  :براي دریافت مجوز تأسیس شركت پردازش اطالعات مالي

 شدۀ تقاضاي صدور مجوز تأسیس شركت پردازش اطالعات مالي )پیوست شمارۀ یك این دستورالعمل(؛فرم ترمیل .9

 طرح اساسنامه كه تمامي صفحات آن به امضاي متقاضي رسیده است؛ .3

هاي شططركت براي سططه سططال پس از تأسططیس و ترازنامه و صططورت سططود )زیان( ها و برنامهاهداف، اسططترات يطرح تجاري شططامل  .2

 شده براي یك سال كامل شمسي پس از تأسیس كه تمامي صفحات آن به امضاي متقاضي رسیده است؛بینيپیش

شططركت پردازش اطالعات مالي، محابق مدیرۀ شططدۀ مشططخصططات داوطلب سططمت مدیرعاملي یا عضططویت در هیئتنامۀ ترمیلپرسططش .۱

 .اي مدیران نهادهاي ماليدستورالعمل تأیید صالتیت ترفه

پرسشنامۀ ترمیل شدۀ مشخصات داوطلب سهامداري )تقیقي/تقوقي( در شركت پردازش اطالعات مالي به انضمام مستندات زیر در . 0

 خصوص هر یك از مؤسسین/ سهامداران عمده:

 دانشگاهي و سوابق تجربي مؤسس/ سهامدار تقیقي؛تصویر مدارك تحصیلي  -

 رسمي(؛ ها ) شامل آگهي تأسیس در روزنامهتصویر مدارك ثبت مؤسس/ سهامدار تقوقي نزد مرجع ثبت شركت -

صویر آگهي روزنامه - ضاي مجاز و تدود اختیارات  ت صاتبان ام سهامدار تقوقي،  سمي مربوط به آخرین مدیران مؤسس/  ر

 ها؛آن

سات تصور - س سط مؤ سهامداري كه تو ضي  سهامدار تقوقي متقا سس/  سال اخیر مؤ شده دو  سي  سابر هاي مالي ت

 تسابرسي معتمد سازمان تسابرسي شده باشد همراه با ا هارنظر تسابرس؛

 نامۀ مؤسس/ سهامدار تقوقي؛اساسنامه یا شركت -

 مستندات در خصوص توانگري مالي و نحوۀ تأمین سرمایه مورد نیاز؛ -

سلب تق  - سهامداران و همينین اقرارنامه دال بر  سین/  س سط هر یك از مؤ سهامداري تو صالت  اقرارنامه و تعهدنامه ا

 واگذاري سهام و تقوق مالرانه آن اصالتاً و وكالتاً تا سه سال؛



سططتقرای یا درصططد از سططرمایه نهاد مالي در تال تأسططیس با اسططتفاده از ا 95تعهدنامه در خصططوص عدم تأمین بیش از  -

 هاي مشابه تحت هر عنوان.روش

 بند ب:  

  :براي دریافت مجوز تبدیل یك شركت موجود به شركت پردازش اطالعات مالي

  اطالعات مالي )پیوست شمارۀ دو این دستورالعمل(؛ شدۀ تقاضاي تبدیل شركت موجود به شركت پردازشفرم ترمیل .9

 نامۀ شركت متقاضي؛ اساسنامه یا شركت .3

  ها )شامل آگهي تأسیس در روزنامۀ رسمي(؛اصل و رونوشت مدارك ثبت شركت متقاضي نزد مرجع ثبت شركت .2

  ها؛اصل و رونوشت آگهي روزنامۀ رسمي مربوط به آخرین مدیران شركت، صاتبان امضاي مجاز و تدود اختیارات آن .۱

  ه با ا هارنظر تسابرس؛شدۀ دو سال اخیر شركت متقاضي همراهاي مالي تسابرسيصورت .0

  هاي شركت متقاضي براي سه سال پس از تبدیل به شركت پردازش اطالعات مالي محابق نظر سازمان؛طرح تجاري و برنامه .۶

شركت پردازشنامۀ ترمیلپرسش .۷ شركت پس از تبدیل به  سمت مدیریت  اطالعات مالي )محابق دستورالعمل تأیید  شدۀ داوطلبین 

  ان نهادهاي مالي(؛صالتیت مدیر

پرسشنامۀ ترمیل شدۀ مشخصات داوطلب سهامداري )تقیقي/تقوقي( در شركت پردازش اطالعات مالي به انضمام مستندات زیر در . 3

 خصوص هر یك از مؤسسین/ سهامداران عمده:

 تصویر مدارك تحصیلي دانشگاهي و سوابق تجربي مؤسس/ سهامدار تقیقي؛ -

 رسمي(؛ ها ) شامل آگهي تأسیس در روزنامهمؤسس/ سهامدار تقوقي نزد مرجع ثبت شركتتصویر مدارك ثبت  -

صویر آگهي روزنامه - ضاي مجاز و تدود اختیارات  ت صاتبان ام سهامدار تقوقي،  سمي مربوط به آخرین مدیران مؤسس/  ر

 ها؛آن

ضي صورت - سهامدار تقوقي متقا سس/  سال اخیر مؤ شده دو  سي  سابر سات هاي مالي ت س سط مؤ سهامداري كه تو

 تسابرسي معتمد سازمان تسابرسي شده باشد همراه با ا هارنظر تسابرس؛

 نامۀ مؤسس/ سهامدار تقوقي؛اساسنامه یا شركت -

 مستندات در خصوص توانگري مالي و نحوۀ تأمین سرمایه مورد نیاز؛ -



سین/  - س سط هر یك از مؤ سهامداري تو صالت  سلب تق اقرارنامه و تعهدنامه ا سهامداران و همينین اقرارنامه دال بر 

 واگذاري سهام و تقوق مالرانه آن اصالتاً و وكالتاً تا سه سال؛

درصططد از سططرمایه نهاد مالي در تال تأسططیس با اسططتفاده از اسططتقرای یا  95تعهدنامه در خصططوص عدم تأمین بیش از  -

 هاي مشابه تحت هر عنوان.روش

 1 تبصره:  

هاي مالي آخرین سال مالي شركت متقاضي باید توسط یري از مؤسسات تسابرسي معتمد سازمان مجوز تبدیل، صورت درمورد تقاضاي

  .ها ا هارنظر شده باشدتسابرسي شده و راجع به آن

 2 تبصره:  

 .درصد نیز اخذ نماید 0تواند براي بررسي ارتباط مؤسسین یا سهامداران، مدارك فوق را از مؤسسین یا سهامداران كمتر از سازمان مي

o  6ماده:  

ضوع مادۀ  سي روز كاري پس از ترمیل مدارك و اطالعات مو شركت پردازش اطالعات مالي یا تبدیل 0 رف مدت  سیس  ضاي تأ ، تقا

شرایط زیرتسب  شده و درصورت اتراز  سازمان رسیدگي  شركت پردازش اطالعات مالي توسط مدیریت مربوطه در  شركت موجود به 

تشخیص سازمان، مجوز تأسیس شركت پردازش اطالعات مالي یا تبدیل شركت موجود به شركت پردازش اطالعات مالي توسط مورد به 

  :شودسازمان، صادر و به متقاضي تسلیم مي

 مبحث الف:  

 :شرایط موافقت با تأسیس شركت پردازش اطالعات مالي

  1بند:  

 هاي پردازش اطالعات مالي باشد؛ شده، محابق نمونۀ مصوب سازمان براي شركتطرح اساسنامۀ ارائه

  2بند:  

ست و پنج میلیارد ریال سرمایه شود، معادل یا بیش از بی شركت پردازش اطالعات مالي پرداخت  سیس  ست هنگام تأ اي كه در نظر ا

 باشد؛

  3بند:  

 نظر براي پردازش اطالعات مالي را دنبال نماید؛ اي باشد كه شركت بتواند اهداف موردگونه تركیب مؤسسین یا شركا به



  4بند:  

 كیفري یا تخلفاتي مؤثر نباشند؛  مؤسسین شركت، براساس اطالعات و مدارك در اختیار سازمان، داراي پیشینۀ

  5بند:  

 مدیرۀ شركت، طبق دستورالعمل مربوطه صالتیت الزم را داشته باشند؛ داوطلبین سمت مدیرعاملي و عضویت در هیئت

  6بند:  

صورت غیرنقد تأمین شود، سرمایۀ غیرنقد در راستاي اهداف شركت قابل استفاده كه درنظر است قسمتي از سرمایۀ شركت بهدرصورتي

 بیني شده و به قیمت معقول و متناسب با ارزش روز آن تقویم شده باشد؛ اري شركت پیشبوده و استفاده از آن در طرح تج

  7بند:  

صورتطرح تجاري، اهداف، برنامه ضوع فعالیت پردازش اطالعات بینيهاي مالي پیشها و  شرایط تجاري مو سب با  شده، معقول و متنا

 مالي تنظیم شده باشد؛ 

  8بند:  

ضمن  شنهادي مت سب بوده و با نامنام پی شد و بههاي ثبتعنوان پردازش اطالعات مالي و منا شابه نبا ننده كاي گمراهگونهشدۀ دیگر م

  .انتخاب نشده باشد

  9بند:  

هاي مالي، تسابداري، اكثریت مؤسسین/ سهامداران تقیقي داراي تداقل مدرك تحصیلي كارشناسي مورد تأیید وزارت علوم در رشته

صا سي مورد تأیید  2د، بانرداري، علوم بیمه با تداقل مدیریت، اقت شنا صیلي كار سابقه تجربي مرتبط یا داراي تداقل مدرك تح سال 

سرمایه با تداقل  سي  2وزارت علوم و گواهینامه تحلیل گري بازار  شنا صیلي كار سابقه تجربي مرتبط یا داراي تداقل مدرك تح سال 

 ابقه تجربي مرتبط باشند؛ سال س 0مورد تایید وزارت علوم با تداقل 

  11بند:  

سهامداران عمده، محرومیتبنا به اعالم مراجع ذي سین/  س هاي ابحال مجوز فعالیت مرتبط با نهاد مالي یا محرومیت از انجام صالح، مؤ

 سال گذشته نداشته باشند؛ 0فعالیت مذكور براي بیش از یرسال طي 

  11بند:  

 را رعایت نموده باشند؛ شویيمقررات مبارزه با پول، منابع مالي در تجهیزمؤسسین/ سهامداران عمده، 



  12بند:  

مؤسسین/ سهامداران عمده، پرونده با اهمیت در تال رسیدگي یا منجر به صدور راًي در توزۀ جرائم و تخلفات انضباطي نداشته باشند. 

 هاي با اهمیت سازمان است؛سازمان مرجع تشخیص پرونده

  13بند:  

 نداشته باشند؛ به شبره بانري  هاي معوقبدهيمؤسسین/ سهامداران عمده، 

  14بند:  

شند و تعهدنامه شته با صالت دا سهامداران عمده، ا سین/  س ضوع بند ها و اقرارنامهمؤ سازمان ارائه  5مادۀ  8هاي مو شرح فوق را به  به 

 نمایند؛

  15بند:  

هاي مشابه درصد از سرمایه شركت در تال تأسیس را با استفاده از استقرای یا روش 01توانند بیش از مؤسسین/ سهامداران عمده نمي

 تحت هر عنوان تأمین نمایند و رعایت این نسبت براي هر یك از مؤسسین الزامي است.

  16بند:  

 ین متناسب باشد.میزان مشاركت مؤسسین/ سهامداران عمده در سرمایه شركت پردازش اطالعات مالي با آورده و دارایي مؤسس

  17بند:  

سته به آن شخاص واب سهامداران عمده و ا سین/  س شخص تقوقي دیگري با فعالیت پردازش اطالعات مالي بهمؤ سس/ ها در  عنوان مؤ

 سازمان(؛ هیأت مدیره درصد سهام محسوب نشوند) مگر با ذكر دالیل و موافقت 5سهامدار یا شریك عمده با بیش از 

  18بند:  

 گردد:شرایط زیر نیز لحاظ مي 01-01مؤسسین/ سهامداران عمده تقوقي، عالوه بر موارد  در مورد

 امران مشاركت شخص در نهاد مالي محابق اساسنامه وجود داشته باشد؛ -0-08

تداقل سه دوره مالي از آغاز فعالیت شخص، سپري شده باشد مشروط به اینره عمر شركت از دو سال  -2-08

 كمتر نباشد؛

صورتي -3-08 شخصدر  سیده  كه  سازمان به ثبت ر شد، نزد  سازمان با شمول ثبت نزد  به عنوان نهاد مالي م

 باشد؛

 هاي مالي تسابرسي شده طي دو دورۀ مالي اخیر، زیان انباشته نداشته باشد؛محابق آخرین صورت -4-08



تي كه تاوي بند شرط هاي مالي سال مالي اخیر شركت مردود یا عدم ا هارنظر نباشد و در صورا هارنظر تسابرس در خصوص صورت

 گردد.لحاظ مي 08-4باشد و آثار سود یا زیان آن منجر به زیان انباشته گردد در بررسي بند 

 مبحث ب:  

  شود، نباشد؛طالعات مالي اتتماالً با مانع یا مشرل مواجه مي :شرایط موافقت با تبدیل شركت موجود به شركت پردازش اطالعات مالي

  1بند:  

میلیارد ریال باشططد یا به تشططخیص سططازمان، با تجدید ارزیابي  بیسططت و پنججمع تقوق صططاتبان سططرمایه شططركت، معادل یا بیش از 

ستفاده پردازش اطالعات ماليهایي كه در فعالیت دارایي شركت به بیش از قابل ا سهام  صاتبان  ست و پنجاند، جمع تقوق  لیارد می بی

 ؛شودریال بالغ 

  2بند:  

 هاي شركت و ساختار مالي آن براي فعالیت پردازش اطالعات مالي مناسب باشد؛ تركیب دارایي

  3بند:  

هاي مالي آخرین سال )دوره( مالي فعالیت شركت، مقبول بوده یا تاوي ا هارنظر مؤسسۀ تسابرس معتمد سازمان درخصوص صورت

شركت پس از تبدیل، درزمی شان دهد فعالیت  شرطي كه ن شرل مواجه ميبندهاي  د، شونۀ پردازش اطالعات مالي اتتماالً با مانع یا م

 نباشد؛ 

  4بند:  

یرند، عهده بگمدیره( را بهداوطلباني كه مقرر است پس از تبدیل شركت پردازش اطالعات مالي سمت مدیریت )مدیرعامل یا عضو هیئت

 اي مدیران نهادهاي مالي، صالتیت الزم را داشته باشند؛ براساس دستورالعمل تأیید صالتیت ترفه

  5بند:  

 مدارك در اختیار سازمان، داراي پیشینۀ كیفري و تخلفاتي مؤثر نباشند؛ شركاي عمدۀ شركت متقاضي، براساس اطالعات و 

  6بند:  

 .تذف شد

 

 



  جديد 6بند:  

اي باشد كه شركت بتواند پس از تبدیل به شركت پردازش اطالعات مالي، اهداف مورد نظر گونهتركیب شركاي عمدۀ شركت متقاضي به

 براي پردازش اطالعات مالي را دنبال نماید؛ 

  7بند:  

صورتطرح تجاري، اهداف، برنامه شركت پردازش اطالعات مالي پیشهاي مالي كه براي دورهها و  شدههاي پس از تبدیل به   اند،بیني 

 معقول و متناسب با شرایط تجاري موضوع فعالیت پردازش اطالعات مالي تنظیم شده باشند؛ 

  8بند:  

شدۀ بتهاي ثنام فعلي شركت یا نام پیشنهادي براي شركت پس از تبدیل، متضمن عنوان پردازش اطالعات مالي و مناسب بوده و با نام

 كننده انتخاب نشده باشد؛ اي گمراهگونهدیگر مشابه نباشد و به

  9بند:  

هاي مالي، تسابداري، تأیید وزارت علوم در رشته اكثریت مؤسسین/ سهامداران تقیقي داراي تداقل مدرك تحصیلي كارشناسي مورد

صاد، بانرداري، علوم بیمه با تداقل  سي مورد تأیید  2مدیریت، اقت شنا صیلي كار سابقه تجربي مرتبط یا داراي تداقل مدرك تح سال 

سرمایه با تداقل  سابقه تجربي مرتبط یا داراي تداقل  2وزارت علوم و گواهینامه تحلیل گري بازار  سي سال  شنا صیلي كار مدرك تح

 سال سابقه تجربي مرتبط باشند؛  0مورد تایید وزارت علوم با تداقل 

  11بند:  

سهامداران عمده، محرومیتبنا به اعالم مراجع ذي سین/  س هاي ابحال مجوز فعالیت مرتبط با نهاد مالي یا محرومیت از انجام صالح، مؤ

 شته نداشته باشند؛سال گذ 0فعالیت مذكور براي بیش از یرسال طي 

  11بند:  

 را رعایت نموده باشند؛ شویيمقررات مبارزه با پول، در تجهیز منابع ماليمؤسسین/ سهامداران عمده، 

  12بند:  

مؤسسین/ سهامداران عمده، پرونده با اهمیت در تال رسیدگي یا منجر به صدور راًي در توزۀ جرائم و تخلفات انضباطي نداشته باشند. 

 هاي با اهمیت سازمان است؛مرجع تشخیص پروندهسازمان 

  13بند:  

 نداشته باشند؛ به شبره بانري  هاي معوقبدهيمؤسسین/ سهامداران عمده، 



  14بند:  

شند و تعهدنامه شته با صالت دا سهامداران عمده، ا سین/  س ضوع بند ها و اقرارنامهمؤ سازمان ارائه  5مادۀ  8هاي مو شرح فوق را به  به 

 نمایند؛

  15بند:  

هاي مشابه درصد از سرمایه شركت در تال تأسیس را با استفاده از استقرای یا روش 01توانند بیش از مؤسسین/ سهامداران عمده نمي

 تحت هر عنوان تأمین نمایند و رعایت این نسبت براي هر یك از مؤسسین الزامي است.

  16بند:  

 در سرمایه شركت پردازش اطالعات مالي با آورده و دارایي مؤسسین متناسب باشد. میزان مشاركت مؤسسین/ سهامداران عمده

  17بند:  

سته به آن شخاص واب سهامداران عمده و ا سین/  س شخص تقوقي دیگري با فعالیت پردازش اطالعات مالي بهمؤ سس/ ها در  عنوان مؤ

 سازمان(؛ هیأت مدیره ذكر دالیل و موافقت درصد سهام محسوب نشوند) مگر با 5سهامدار یا شریك عمده با بیش از 

  18بند:  

 گردد:شرایط زیر نیز لحاظ مي 01-01در مورد مؤسسین/ سهامداران عمده تقوقي، عالوه بر موارد 

 امران مشاركت شخص در نهاد مالي محابق اساسنامه وجود داشته باشد؛ -0-01

وط به اینره عمر شركت از دو سال تداقل سه دوره مالي از آغاز فعالیت شخص، سپري شده باشد مشر -2-01

 كمتر نباشد؛

صورتي -3-01 سیده در  سازمان به ثبت ر شد، نزد  سازمان با شمول ثبت نزد  شخص به عنوان نهاد مالي م كه 

 باشد؛

 هاي مالي تسابرسي شده طي دو دورۀ مالي اخیر، زیان انباشته نداشته باشد؛محابق آخرین صورت -4-01

مالي سال مالي اخیر شركت مردود یا عدم ا هارنظر نباشد و هاي ا هارنظر تسابرس در خصوص صورت -5-08

 گردد.لحاظ مي 08-4در صورتي كه تاوي بند شرط باشد و آثار سود یا زیان آن منجر به زیان انباشته گردد در بررسي بند 

  1تبصره:  

پردازش اطالعات مالي، موضوع باید درصورت عدم موافقت با تأسیس شركت پردازش اطالعات مالي یا تبدیل شركت موجود به شركت 

 .توسط مدیریت مربوطه در سازمان و با ذكر دالیل به متقاضي اطالع داده شود



  2تبصره:  

  :كننده باشدتواند از طرق زیر گمراهنام شركت مي

نهادهاي وابسططته به دولت و غیره در نام شططركت كه معموالً ازطرف اشططخاص و » ملي«، »ایران«اسططتفاده از كلمات و عباراتي نظیر  .الف

 .كه چنین وابستگي وجود نداشته باشدشوند درتالياستفاده مي

بودن شركت به شخص یا اشخاص خاصي را )اعم از دولتي یا خصوصي( استفاده از كلمات و عباراتي كه عرفاً به ذهن مخاطب وابسته .ب

 .كه چنین وابستگي وجود نداشته باشدمتبادر نماید، درتالي

 3ه تبصر:  

صورتي سازمان ميدر شد،  شرایط مذكور در این ماده را اتراز ننموده با ضي از  ضي بع صولي كه متقا ضي، موافقت ا ضاي متقا تواند به تقا

شروط به  شركت پردازش اطالعات مالي، م ضي به  شركت متقا شركت پردازش اطالعات مالي یا تبدیل  سیس  صدور مجوز تأ خود را با 

شرایط و رعایت ا شش ماه از تاریز اتراز  شرایط كه تداكثر  صورت، مدت زمان اتراز  ضي اعالم كند. در این  ستورالعمل به متقا ین د

گردد. در این صورت متقاضي مو ف است برنامۀ اتراز شرایط را به صدور موافقت اصولي خواهد بود، در موافقت اصولي صادره قید مي

 .سازمان ارائه كند

 4 تبصره:  

 باشد:اشخاص تقیقي در خصوص سوابق تجربي مرتبط به شرح زیر ميعناوین محل كار 

، گذاريگذاري، هلدینگ، سرمایهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسویه وجوه، سبدگردان، مشاور سرمایههاي تأمین سرمایه، سپردهشركت

هاي فعال در بازار اوراق بهادار، ها، كانونرسبندي، پردازش اطالعات مالي، سطططازمان بورس و اوراق بهادار، بوكارگزاري، مؤسطططسطططه رتبه

هاي مرتبط، مدرس هاي بیمه، كارشناس رسمي دادگستري در زمینهها، مؤسسات مالي و اعتباري، شركتمؤسسات تسابرسي، بانك

 هاي مرتبط با ارائه مستندات. ها و مؤسسات عمومي مرتبط و سایر فعالیتدانشگاه در دروس مرتبط، سازمان

o 7 ماده:  

پس از ابالغ مجوز تأسططیس شططركت پردازش اطالعات مالي یا مجوز تبدیل شططركت موجود به شططركت پردازش اطالعات مالي، متقاضططي 

شده، تأسیس صورت یك شركت سهامي خاص محابق با شرایط اعالمشش ماه مهلت خواهد داشت تا شركت پردازش اطالعات مالي را به

شرایط  شركت موجود را محابق  سهامي خاص تبدیل نماید و موارد الزم را در مرجع اعالمیا  شركت پردازش اطالعات مالي  شده به یك 

شركت سلیم كند. درغیر اینثبت  سازمان ت صادره از درجۀ اعتبار ها، ثبت و مدارك مربوطه را به  سیس یا مجوز تبدیل  صورت، مجوز تأ

  .ساقط خواهد شد

 تبصره:  

 .تواند مهلت موضوع این ماده را تداكثر سه ماه دیگر تمدید كندل موجه، سازمان ميبه تقاضاي متقاضي و ذكر دالی



 

 

o  8ماده:  

ها یا انجام تغییرات الزم در تداكثر بیسطت روز كاري پس از تأسطیس شطركت پردازش اطالعات مالي و ثبت آن نزد مرجع ثبت شطركت

ها، شططركت باید مدارك زیر را به تغییرات نزد مرجع ثبت شططركت شططركت موجود براي تبدیل به شططركت پردازش اطالعات مالي و ثبت

عنوان شركت پردازش اطالعات كه شرایط مندرج در مجوز تأسیس یا مجوز تبدیل، رعایت شده باشد، بهسازمان ارائه نماید تا درصورتي

  :قدام نمایدقانون، نزد سازمان به ثبت برسد و براي دریافت مجوز فعالیت ا 9مادۀ 39مالي موضوع بند

 اساسنامۀ شركت؛  .9

  ها در روزنامۀ رسمي كشور؛تصویر آگهي مشخصات مدیران و صاتبان امضاي مجاز شركت و تدود اختیارات آن .3

 ها؛ شده،، تاریز ثبت، محل ثبت و شمارۀ ثبت نزد مرجع ثبت شركتنام ثبت .2

 تصویر آگهي تأسیس یا تغییرات شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور؛  .۱

 شدۀ هریك؛ شده و تعهدشده، فهرست شركا و میزان سرمایۀ پرداختمبلغ سرمایۀ ثبت .0

 .شده در مجوز مربوطه باشددهندۀ اتراز شرایط تعیینسایر مداركي كه نشان .۶

  عات ماليشرايط صدور مجوز فعاليت پردازش اطال -بخش پنج:  

o  9ماده:  

تأسیس شركت پردازش اطالعات مالي یا تبدیل شركت موجود به شركت پردازش اطالعات مالي براساس مجوز سازمان و همينین ثبت 

عنوان مجوز فعالیت درزمینۀ این دسططتورالعمل نزد سططازمان، به 3و  ۷شططركت تحت عنوان شططركت پردازش اطالعات مالي محابق مواد 

منوط به ( 2استثناي اشخاص معاف موضوع مادۀشود و شروع به فعالیت پردازش اطالعات مالي )بهعات مالي محسوب نميپردازش اطال

شرایط زیر مي شخاص تقوقي با اتراز  ست. ا سازمان ا توانند دریافت مجوز جداگانه تحت عنوان مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي از 

  :تقاضاي دریافت مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي نمایند (2با ترمیل فرم مربوطه )پیوست شمارۀ

  1بند:  

ركت بندي، شگذاري، شركت سبدگردان، مؤسسۀ رتبهمتقاضي قبالً مجوز تأسیس شركت پردازش اطالعات مالي، شركت مشاور سرمایه

نهادهاي مالي یادشده را از سازمان  خذ نموده  گري یا مجوز تبدیل به یري ازتأمین سرمایه، شركت كارگزاري، یا شركت كارگزار/ معامله

ها و سازمان به ثبت رسیده و خارج صورت یك شخصیت تقوقي مورد تأیید سازمان نزد مرجع ثبت شركتو تحت یري از این عناوین به

  پردازد؛از موضوع فعالیت خود به فعالیت عمدۀ دیگري نمي



  2بند:  

  مهیا كرده باشد؛ ۱اي را به شرح پیوست شمارۀافزارهاي رایانهاداري و نرمنیروي انساني، فضا و تجهیزات مناسب 

  3بند:  

سرمایهدرصورتي یا  متقاضي معادل ثبت و پرداخت شده كه متقاضي در نظر دارد صرفاً به فعالیت پردازش اطالعات مالي مبادرت كند، 

سازمان، تجدید ارزیابي دارایي شخیص  شد یا به ت ست و پنج میلیارد ریال با ستفاده در فعالیت پردازش اطالعات بیش از بی هاي قابل ا

 مالي، منجر به افزایش تقوق صاتبان سهام به مبلغي بیش از بیست و پنج میلیارد ریال گردد؛

  4بند:  

صورتي ضي به فعالیت در سرمایههاي دیگري بپردازد، آنیا فعالیتكه متقا سرمایه گاه  ضي تداقل باید برابر مجموع  ظر براي مورد ن متقا

استفاده در  هاي قابلعالوۀ بیست و پنج میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزیابي دارایيهاي مذكور بهفعالیت یا فعالیت

اقل تد ه افزایش تقوق صططاتبان سططهام به مبلغي بیش از بیسططت و پنج میلیارد ریال به عالوهفعالیت پردازش اطالعات مالي، منجر ب

 هاي مذكور گردد.سرمایه مورد نظر براي فعالیت یا فعالیت

 

  5بند:  

بازنگري در هاي ها به سامانۀ اطالعاتي، روشآوري و پردازش اطالعات شامل چگونگي دریافت اطالعات، سازوكار ورود آنهاي جمعرویه

صلي محابق مادۀ شده با اطالعات موجود در منبع ا شده و اطمینان از تحبیق اطالعات وارد سازمان  99اطالعات وارد تنظیم و دراختیار 

 قرار گرفته و به تأیید سازمان برسد؛

  6بند:  

 ازمان باشند؛شده براي انتخاب منابع اطالعاتي به سازمان اعالم شده و مورد قبول سمعیارهاي درنظرگرفته

  7بند:  

ایج هاي ررود، به سازمان اعالم شود و درصورت تشابه با نسبتكار ميتمامي روابط ریاضي مورد استفاده كه در پردازش اطالعات مالي به

 ها نباشد؛و متعارف در تضاد با آن

  8بند:  

 .درصد باشد 30یادشده در سحح اطمینان تداقل بررسي اطالعات واردشده در سامانۀ اطالعاتي توسط سازمان بیانگر صحت اقالم 

 1ه تبصر:  



گر اطالعات مالي طبق این ماده از بین برود، شططده براي پردازشهاي وارده، بیش از ثلث سططرمایۀ درنظرگرفتهكه در اثر زیاندرصططورتي

 .پردازشگر اطالعات مالي مو ف است تداكثر  رف شش ماه نسبت به ترمیم سرمایه اقدام نماید

  2تبصره:  

سي روز پس از ترمیل مدارك و اطالعات مربوطه، با اعتبار  شرایط، مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي،  رف تداكثر  صورت اتراز  در

كه ترم لغو مجوز تأسیس یا فعالیت پردازش اطالعات مالي طبق مقررات صادر نشده گردد. درصورتينام متقاضي صادر ميپنج ساله به

  .شودهاي پنج سالۀ بعد تمدید مير مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي براي دورهباشد، اعتبا

  الزامات ارائۀ خدمات پردازش اطالعات مالي -بخش شش:  

o  11ماده:  

ارائۀ خدمات توسطط پردازشطگر اطالعات مالي به هر مشطتري براسطاس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد شطد. در قرارداد منعقده ذكر 

  :موارد زیر الزامي است

اد عنوان طرف دیگر قراردعنوان یك طرف و مشخصات و نشاني مشتري یا مشتریان بهمشخصات و نشاني پردازشگر اطالعات مالي به .9

  و مدت اعتبار قرارداد و تاریز انعقاد آن و شمارۀ قرارداد؛

  وۀ ارائۀ خدمات مذكور؛دهد و نحخدماتي كه پردازشگر اطالعات مالي به مشتري ارئه مي .3

  هاي اجرایي آن؛شده به مشتري و ضمانتهاي پردازشگر اطالعات مالي در قبال خدمات ارائهمسئولیت .2

بندي پرداخت الزتمه و كارمزدي كه مشتري در قبال دریافت هر نوع خدمات پردازشگر اطالعات مالي، باید پرداخت كند و زمانتق .۱

  مذكور؛الزتمه و كارمزد تق

صورتاینره پرداخت تق .0 ساس  صرفاً برا شگر اطالعات مالي  ساب بانري الزتمه و كارمزد پرداز صادره و ازطریق واریز به ت ساب  ت

  پذیرد با ذكر مشخصات تساب بانري مذكور؛متعلق به پردازشگر اطالعات مالي صورت مي

شگر اطالعات مالي .۶ شتري نزد پرداز ضوع كه اطالعات م شگر اطالعات مالي نمي این مو شده و پرداز  ها را بدونتواند آنمحرمانه تلقي 

ستورالعمل مجاز یا مرلف به اعحا،  شا كند یا به دیگري اعحا كند، مگر در چارچوب قانون و مواردي كه در این د شتري اف اجازۀ كتبي م

  افشا یا انتشار اطالعات مذكور است؛

تواند شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، پردازشگر اطالعات مالي نميد مغایر قوانین و مقررات تصویبكه مفاد قرارداذكر اینره درصورتي .۷

  به مفاد قرارداد عمل كند و چنانيه در اثر آن خسارتي به مشتري وارد آید، پردازشگر اطالعات مالي مسئول جبران آن است؛

ر باشد، رسد، مغایآن بخش از قرارداد كه با قوانین و مقرراتي كه بعداً به تصویب ميذكر اینره پردازشگر اطالعات مالي ملزم به اجراي  .3

  نیست و از این بابت مسئولیتي براي جبران خسارت وارده به مشتري نخواهد داشت؛



این دستورالعمل( و طرفین قرارداد تحت چه شرایحي اختیار فسز  99شود )با رعایت مادۀاینره قرارداد تحت چه شرایحي منفسز مي .1

  قرارداد را پیش از اتمام مدت اعتبار آن دارند؛

ع هاي موضوذكر این موضوع كه مرجع رسیدگي به اختالفات بین مشتري و پردازشگر اطالعات مالي درصورت عدم سازش در كانون .95

شریل كانون مربوطه، و یفۀ مذكور  2۷داوري مذكور در مادۀقانون بازار اوراق بهادار، هیئت  2۶مادۀ ست و تا ت قانون بازار اوراق بهادار ا

  پذیرد؛توسط سازمان صورت مي

  تشریح نحوۀ برقراري ارتباط بین پردازشگر اطالعات مالي و مشتري براي تبادل اطالعات و مدارك مختلف؛ .99

سئولیت .93 ضوع كه م سئولیتدر قرارداد به هیچ عنوان محدودشده هاي قیدذكر این مو شگر اطالعات مالي محابق كنندۀ م هاي پرداز

  مقررات مربوطه نخواهد بود؛

 .هاتعداد نسز قرارداد و نحوۀ توزیع آن .92

  1تبصره:  

شتریان را قبل از به شگر اطالعات مالي باید نمونۀ قراردادهاي خود با م سال دارد پرداز سازمان ار تا از تیث رعایت این ماده كارگیري به 

 .به تأیید برسد

  2تبصره:  

پذیر اسططت، مشططروط به آنره این ماده در متمم قرارداد نقو نشططود. كردن متمم به قرارداد امرانهرگونه تغییر در مفاد قرارداد با اضططافه

  :هاي قرارداد باید به امضاي طرفین قرارداد رسیده و تداقل شامل موارد زیر باشدمتمم

 لف. شماره و تاریز قرارداد و شمارۀ متمم؛ ا

 كه در قرارداد ذكر شده است؛ طورب. مشخصات طرفین قرارداد همان

 .ج. توافقات تاصله طي متمم قرارداد

o  11ماده:  

نزد آن آوري و پردازش اطالعات تنظیم و پس از تأیید سطططازمان، اي مرتوب تحت عنوان رویۀ جمعپردازشطططگر اطالعات مالي باید رویه

  :سازمان به ثبت برساند. در رویۀ یادشده موارد زیر باید درج گردد

شطططده كه منابع اطالعاتي انتخابطوريگیرد بهمعیارهایي كه پردازشطططگر اطالعات مالي در انتخاب منابع اطالعاتي خود درنظر مي .9

  براساس این معیارها، ازنظر پردازشگر اطالعات مالي، موثق باشند؛



شگر اطالعات مالي بههروی .3 صرفاً از منابع كار ميهایي كه پرداز شتریان،  ستفاده براي ارائه به م شود، اطالعات مورد ا گیرد تا محمئن 

  شوند؛آوري مياند، جمعموثق تشخیص داده شده 9اطالعاتي كه براساس معیارهاي بند

شگر اطالعات مالي بهرویه .2 هاي اطالعاتي خود با شده در بانكشده و تغذیهآوريتحابق اطالعات جمعگیرد تا از كار ميهایي كه پرداز

 كنندۀ اطالعات، اطمینان تاصل نماید؛منابع موثق ارائه

ضي كه در پردازش اطالعات جمعفرمول .۱ شرح مفهوم اطالعات پردازشكار ميشده بهآوريها و روابط ریا شده پس از گیرد، عنوان و 

  رابحۀ ریاضي، در پیوست رویۀ مذكور؛اعمال هر فرمول یا 

  1تبصره:  

ها، پردازشططگر اطالعات مالي مو ف اسططت رویۀ خود در این زمینه را كه محابق این آوري اطالعات و پردازش آندر انتخاب منابع، جمع

ت ه تأیید سازمان رسیده و نزد آن به ثباست، رعایت نماید. هرگونه تغییر در این رویه باید قبل از اجرا بماده نزد سازمان به ثبت رسانده 

  .برسد

  2تبصره:  

گیرد ضمن مستندسازي و قبل از كار ميها، روابط ریاضي و نمودارهایي كه پردازشگر اطالعات مالي در پردازش اطالعات مالي بهفرمول

ال كم، دو سرده و در شش سال اخیر، دستنامۀ تحلیلگري اوراق بهادار را  خذ كثبت نزد سازمان، باید توسط شخصي كه تداقل گواهي

  :سابقۀ كار مستمر یا سه سال سابقۀ كار غیرمستمر مرتبط به تشخیص سازمان داشته باشد از جهات زیر بررسي و تأیید گردد

 است، صحیح باشد؛شده توسط هر فرمول، رابحۀ ریاضي یا نمودار تشریح شده مفاهیمي كه براي اطالعات پردازش .9

شطططده ازطریق اعمال هر فرمول، رابحۀ ریاضطططي یا نمودار، گویاي مفهوم آن بوده و شطططده براي اطالعات پردازشگرفتهكارعنوان به .3

  كننده نباشد؛گمراه

صورتي .2 شناختهدر ضي یا نمودار تعریفكه عنوان با یري از عناوین  ابق حشده نیز مشده در ادبیات مالي تحابق دارد، فرمول، رابحۀ ریا

  .است، باشدآنيه در ادبیات مالي براي محاسبۀ آن شناخته

صحت فرمول شركت پردازش تأیید  سئولیت  صره، نافي م ضوع این تب شخص مو سط  ستفاده تو ضي و نمودارهاي مورد ا ها، روابط ریا

  .باشدها نمياطالعات مالي درمورد صحت آن

o  12ماده:  

شده در این بانك را قبل یا پس از پردازش كه اطالعات ذخیرهطورياطالعاتي تشریل داده بهكه پردازشگر اطالعات مالي، بانك درصورتي

اي براي پردازش اطالعات استفاده افزارهاي رایانهكه از نرمدهد، یا درصورتيكند یا در اختیار دیگران ازجمله مشتریان قرار ميمنتشر مي

  :كند، آنگاهمي



 

 

  1بند:  

ستخراج و در بانك اطالعاتي ذخیره ميكه از منابع اطالعاتي به آن بخش از اطالعات شخص یا صورت غیرمرانیزه ا سط  شوند، باید تو

عهده دارند و صطالتیت اشطخاص دیگري به جز شطخص یا اشطخاصطي كه مسطئولیت اسطتخراج و تغذیه اطالعات را به بانك اطالعاتي به

  كننده، قرار گرفته و درصورت تحبیق تأیید گردد؛یني و تحبیق با منابع منتشراین ماده را دارند، مورد بازب 9شده در تبصرۀقید

  2بند:  

ند شده شوند، باید مستافزارهایي كه براي استخراج و تغذیۀ مرانیزۀ اطالعات به بانك اطالعاتي پردازشگر اطالعات مالي استفاده مينرم

این ماده تأیید و همينین صحت عملررد آن در انتقال صحیح  3ۀ هاي موضوع تبصرو صحت طراتي آن توسط شخص صاتب صالتیت

سي تداقل  صد اطالعات منتقل 0اطالعات ازطریق برر شامل همۀ انواع اطالعات عنوان نمونه بهشده كه بهدر صادفي و فراگیر ) صورت ت

  شده باشد؛ این ماده بررسي و تأیید 9هاي تبصرۀاند، توسط شخص صاتب صالتیتشده( انتخاب شدهمنتقل

  3بند:  

سبۀ عملیات ریاضي براي پردازش اطالعات، توسط شخص صاتب صالتیت موضوع تبصرۀ صحت عملررد نرم  99مادۀ  3افزار در محا

  .باشد بررسي و تأیید شده

  1تبصره:  

ضوع بند سئولیت بازبیني مو صي كه م سرمایه یا نامۀ گیرد، باید تداقل داراي گواهيعهده مياین ماده را به 9شخ صول مقدماتي بازار  ا

  .هاي مختلف( یا اقتصاد باشدهاي تسابداري، مدیریت مالي، مدیریت )گرایشمدرك كارشناسي مورد تأیید وزارت علوم در رشته

  2تبصره:  

ك كارشناسي گیرد، باید تداقل داراي مدرعهده مياین ماده( را به 3افزار )موضوع بندشخصي كه مسئولیت بررسي صحت طراتي نرم

  .اي باشدافزار رایانهمورد تأیید وزارت علوم در رشتۀ مهندسي نرم

  3تبصره:  

این  3گیري موضوع بندهاي انتخاب شده و روش نمونههاي موضوع این ماده، ازجمله نمونهپردازشگر اطالعات مالي بایدجزئیات بررسي

ها باید پس از هرگونه تغییر در كننده را مسططتند و بایگاني نماید. همينین این بررسططيماده، تاریز بررسططي و مشططخصططات شططخص تأیید

افزار پردازش اطالعات، مجدداً انجام و تأییدیۀ مربوطه  خذ و محابق این تبصطططره افزار انتقال اطالعات و نرمطراتي بانك اطالعاتي، نرم

  .ایگاني گرددمستند و ب



 

 

  4تبصره:  

سازمان به هاي یادشده را  خذ و نرمافزارهاي موضوع این ماده، تأییدیهكارگیري نرمپردازشگر اطالعات مالي باید قبل از به افزارها را نزد 

كارگیري، نزد د قبل از بههاي مذكور، بایها و  خذ تأییدیهافزارهاي یادشططده پس از هر تغییر و انجام بررسططيهمينین نرم .ثبت برسططاند

  .سازمان به ثبت برسند

o  13ماده:  

ع دهد، باید منابدر هرگونه گزارش و اطالعاتي كه پردازشگر اطالعات مالي منتشر، ارائه یا در دسترس دیگران ازجمله مشتریان قرار مي

شده صورت مسئولیت صحت اطالعات ارائهاین سادگي قابل تشخیص باشند؛ درغیرشده، قید شده یا توسط مخاطب بهاطالعاتي استفاده

ها قید شططده توسططط پردازشططگر اطالعات مالي كه منابع آنعهدۀ پردازشططگر اطالعات مالي خواهد بود. درمورد اطالعات منتشططر یا ارائهبه

صحیح منابع اطالعاتي محابق رویۀ ثبتشده ست به انتخاب  شگر اطالعات مالي محدود ا سئولیت پرداز سازمان و شاند، م دۀ خود نزد 

اند. مسطئولیت پردازشطگر اطالعات مالي موضطوع این ماده، مانع از اعمال شطده منتشطر نمودهداشطتن اطالعات با آنيه منابع قیدمحابقت

  .شده در این دستورالعمل نخواهد بودبینيهاي پیشمجازات

o  14ماده:  

اطالع مشططتري برسططاند و قرارداد بین مشططتري و پردازشططگر اطالعات مالي  در موارد ذیل پردازشططگر اطالعات مالي باید موضططوع را به

  :گردد و پردازشگر اطالعات مالي باید كلیۀ محالبات مشتري را به وي پرداخت كندخود منفسز ميخودبه

رن بیش از پانزده روز مم تعلیق مجوز فعالیت پردازشگر اطالعات مالي به قسمي كه انجام تمام یا بخشي از موضوع قرارداد با مشتري .9

  نباشد )مگر با توافق كتبي مشتري  رف هفت روز كاري پس از تعلیق(؛

 لغو مجوز تأسیس یا فعالیت پردازشگر اطالعات مالي؛  .3

 ورشرستگي یا انحالل پردازشگر اطالعات مالي؛  .2

 .گیري از فعالیت پردازشگر اطالعات ماليكناره .۱

o  15ماده:  

پردازد، باید به هریك از گذاري یا كارگزاري نیز ميبندي، مشطططاورۀ سطططرمایهازشطططگر اطالعات مالي به فعالیت رتبهكه پرددرصطططورتي

هاي مذكور كاركنان و بخش جداگانه اختصططاص داده و هر بخش مسططتقیماً یا به واسططحۀ مدیران جداگانه، تحت نظارت باالترین فعالیت

 .مقام اجرایي )مدیرعامل( باشد



 

 

o  16ماده:  

شگر اطالعات مالي مي شعبه یا نمایندگي پرداز سئولیت فعالیت  شعبه یا نمایندگي كند. م سازمان اقدام به ایجاد  تواند با  خذ مجوز از 

  :عهدۀ پردازشگر اطالعات مالي است. در ایجاد شعبه یا نمایندگي رعایت موارد زیر ضروري استپردازشگر اطالعات مالي به

 هاي الزم را سپري كرده باشد؛ ه یا نمایندگي كه باید آموزشتعیین مسئول شعب .9

  هاي داخلي الزم؛هاي مرتوب براي الف. راهنمایي مشتریان، ب. انعقاد قراردادهاي پردازش اطالعات مالي و ج. كنترلتدوین رویه .3

  افزاري؛افزاري و سختاختصاص امرانات مورد نیاز به شعبه یا نمایندگي، شامل فضاي اداري، ملزومات نرم .2

 .نصب تابلو در محل مناسب براي شعبه یا نمایندگي شامل نام و عنوان پردازشگر اطالعات مالي .۱

 تبصره:  

سازمان درج عبارت  شگر اطالعات مالي نزد  صورت ثبت پرداز سازمان بورس و اوراق بهادار« در شگر » تحت نظارت  در تابلوهاي پرداز

  .هاي آن مجاز استها و آگهياوراق، اطالعیهاطالعات مالي و كلیۀ 

o  17ماده:  

شتري خود درزمینۀ پردازش اطالعات مالي، مو ف  شگر اطالعات مالي، قبل از ارائۀ خدمات به م سایي پرداز شنا سبت به  ست ابتدا ن ا

 .مشتري اقدام و اطالعات هویتي، نشاني و تلفن مشتري را دریافت و در پروندۀ مشتري ضبط نماید

o  18ماده:  

 .در شرایط وجود تضاد منافع بین پردازشگر اطالعات مالي و مشتري وي، اولویت با منافع مشتري خواهد بود

o  19ماده:  

ضوع مادۀ شار اطالعات درمورد اوراق بهادار مو شگر اطالعات مالي ، انجام فعالیت۱عالوه بر ممنوعیت ارائه یا انت سط پرداز هاي زیر نیز تو

  :باشدمجاز نمي

ها را در زمرۀ منابع غیرمعتبر اعالم شططده از منابعي كه سططازمان آنانتشططار، ارائه یا در دسططترس دیگران قراردادن اطالعات اسططتخراج .9

  نموده، خواه بدون تغییر یا پس از پردازش؛



شار پیش .3 ضاي اوراق بهادار یا ا هارنظر خود درارائه یا انت ضه و تقا ضعیت آتي بیني خود از روند آتي عر مورد ارزش اوراق بهادار یا و

  گذاري از سازمان؛ناشر اوراق بهادار بدون  خذ مجوز فعالیت مشاور سرمایه

گذاري از سططازمان دریافت بیني اشططخاص بدون ذكر نام یا اشططخاص با ذكر نام كه مجوز فعالیت مشططاور سططرمایهارائه یا انتشططار پیش .2

  ها درمورد ارزش اوراق بهادار یا وضعیت آتي ناشر اوراق بهادار؛و تقاضاي اوراق بهادار یا ا هارنظر آناند درمورد روند آتي عرضه ننموده

انعقاد قراردادها یا پذیرش تعهداتي كه منجر شطططود تا پردازشطططگر اطالعات مالي نتواند تمام یا بخشطططي از و ایف خود را محابق این  .۱

هایي نماید كه در این دسططتورالعمل براي دازشططگر اطالعات مالي را كمتر از مسططئولیتهاي پردسططتورالعمل انجام دهد یا مسططئولیت

  است؛بیني شده پردازشگران اطالعات مالي پیش

هاي پردازشطططگر اطالعات مالي در قبال مشطططتریان از انعقاد قراردادهاي پردازش اطالعات مالي با مشطططتریان كه در آن مسطططئولیت .0

  ین دستورالعمل یا سایر مقررات مرتبط، محدودتر باشد؛هاي مندرج در امسئولیت

  .هاي مصوب سازماندریافت كارمزد در ارائۀ خدمات خود بیش از سقف .۶

  ثبت و نگهداري حساب ها، مدارك و اطالعات -بخش هفت:  

o  21ماده:  

ستورالعمل سابداري ملي و د ستانداردهاي ت ست طبق ا شگر اطالعات مالي مو ف ا سازمان ابالغ ميهاي پرداز كند، وقایع اجرایي كه 

اي نگهداري و كلیۀ هاي مالي خود را تنظیم نماید و در دفاتر مالي خود براي هر مشططتري تسططاب جداگانهمالي خود را ثبت و صططورت

  .مابین خود و مشتري را در تساب مشتري ثبت كندمبادالت مالي في

o  21ماده:  

ست ا شگر اطالعات مالي مو ف ا سال پرداز سناد و مدارك زیر را تداقل به مدت پنج  سناد و مدارك مربوط به فعالیت خود ازجمله ا

  :نگهداري نماید

 قراردادهاي منعقده با مشتریان؛  .9

 شده با مشتریان؛ مراتبات تبادل .3

  ها؛ره براي آنهاي صادتسابخصوص مبادالت مالي با مشتریان و صورتمدارك مثبتۀ وقایع مالي مرتبط با خود به .2

اي از اطالعاتي كه پردازشگر اطالعات مالي ازطریق تارنماي رسمي خود منتشر كرده یا براي مشتریان ارسال نموده یا به نحوي نسخه .۱

  ها قرار داده است، تاوي تاریز و ساعت انتشار یا ارسال؛دردسترس آن

 عات مالي؛ له یا علیه پردازشگر اطال مدارك راجع به دعاوي تقوقي .0

 .گرددهایي كه توسط سازمان تعیین و ابالغ ميسایر مدارك و گزارش .۶



 

o  22ماده:  

ستثنپردازشگر اطالعات مالي و كاركنان آن باید اطالعات و مدارك مربوط به مشتري طرف قرارداد خود را محرمانه تلقي نموده و به اي ا

ست آن شخاص زیر در تدود درخوا ضایت ا شخص دیگري ارائه ننماید. درها، بدون ر شتري به  شمول مادۀغیر اینم قانون  ۱3صورت م

  :بازار اوراق بهادار خواهند شد

كاركنان پردازشگر اطالعات مالي كه براي ارائۀ خدمات به مشتري یا انجام سایر و ایف خود به اطالعات و مدارك مشتري نیاز دارند،  .9

  ها؛در تدود نیاز آن

 كند؛ سازمان یا مراجعي كه سازمان تعیین مي .3

 وكیل، بازرس قانوني یا تسابرس پردازشگر اطالعات مالي؛  .2

 مراجع صالح قضایي؛  .۱

 كانون مربوطه در تدودي كه در مقررات مصوب سازمان تعیین شده است؛  .0

 .مي استها، طبق قانون الزاسایر مراجعي كه ارائۀ مدارك و اطالعات مذكور به آن .۶

 تبصره:  

شار عمومي یا ارائۀ اطالعات به سرجمع بهانت شد، طوريصورت  شتري ممرن نبا شخیص اطالعات مربوط به هر م كه امران ردیابي و ت

  .گرددمشمول ممنوعیت موضوع این ماده نمي

  اطالع رساني و گزارش دهي -بخش هشت:  

o  23ماده:  

  :تارنماي خود موارد زیر را افشا نمایدپردازشگر اطالعات مالي ملزم است در 

  و مشخصات شركاي عمده؛ شدهنام، نوع شخصیت تقوقي، مشخصات ثبتي، مبلغ سرمایۀ پرداخت .9

سوابق ترفه .3 صات و  شخ ضاي هیئتم صیلي اع سان و نمایندگان تحلیلگر اطالعات اي و تح شنا مدیره، مدیرعامل، مدیران میاني، كار

  مالي؛

قابل ارائه توسططط تحلیلگر اطالعات مالي و شططرایط، تدود مسططئولیت و كارمزد هریك از این خدمات و نحوۀ محاسططبۀ این خدمات  .2

  كارمزدها؛



هایي كه پردازشگر اطالعات مالي براي انتخاب منابع اطالعاتي، اطمینان از صحت استخراج اطالعات از منابع و تغذیۀ معیارها و روش .۱

گیرد تا تدي كه منجر به افشططاي اسططرار تجاري كار مياطالعاتي خود و اطمینان از صططحت پردازش اطالعات مالي بههاي ها در بانكآن

  وي نگردد؛

  ها متري است؛منابع مهم اطالعاتي كه پردازشگر اطالعات مالي براي كسب اطالعات مورد نیاز خود به آن .0

ست به .۶ ضاد منافعي كه ممرن ا سته و كاركنان وي با  دلیل ارائۀ خدماتت شخاص واب شگر اطالعات مالي یا ا مختلف بین منافع پرداز

  هاي كنترل و تل و فصل این تضاد منافع؛وجود آید و راهمشتریان به

هرگونه رابحۀ تجاري اسططاسططي كه پردازشططگر اطالعات مالي با دیگران دارد و با خدمات پردازش اطالعات مالي و سططایر خدماتي كه  .۷

  دهد در تضاد است؛شگر اطالعات مالي ارائه ميپرداز

اسطططتثناي كاركنان شطططركت پردازش اطالعات مالي، هرگونه منافعي كه ارائۀ خدمات پردازش اطالعات مالي براي اشطططخاص ثالث به .3

  آورد؛وجود ميبه

  یا نمایندگي؛ها و مشخصات مسئولین هر شعبه نشاني و تلفن دفتر مركزي و هریك از شعب یا نمایندگي .1

 .هرگونه اطالعات دیگري كه طبق مصوبات سازمان ضروري باشد .95

  نظارت و بازرسي -بخش نه:  

o  24ماده:  

صططورت ادواري یا در مواقع لزوم، مدارك و هرگونه مسططتندات پردازشططگر اطالعات مالي و هرگونه اماكن متعلق به تواند بهسططازمان مي

هایي را از ختیار یا كنترل وي را با اهداف زیر مورد بازرسي قرار دهد یا ارائۀ اطالعات، مدارك و گزارشپردازشگر اطالعات مالي یا تحت ا

  :پردازشگر اطالعات مالي درخواست كند

 ها و دفاتر مالي محابق قوانین و مقررات؛ اطمینان از تهیه و نگهداري اسناد، مدارك، گزارش .9

  شگر اطالعات مالي با قرارداد پردازش اطالعات مالي و مقررات مربوطه؛اطمینان از انحباق عملررد پرداز .3

 شده براي تأسیس و فعالیت پردازشگر اطالعات مالي؛ اطمینان از تفظ شرایط تعیین .2

 بررسي شرایات و اعتراضات رسیده ازسوي مشتري یا افراد دیگر؛  .۱

 بررسي تخلفات اتتمالي پردازشگر اطالعات مالي؛  .0

  .صالحها، اسناد و مدارك براي سایر نهادهاي ذيتهیۀ گزارش .۶

 



 تبصره:  

هاي مورد درخواست را در موعد مقرر دراختیار سازمان قرار پردازشگر اطالعات مالي مو ف است كلیۀ اطالعات، اسناد، مدارك و گزارش

تر، مدارك و اماكن موردنظر را براي بازرسین سازمان بدون دهد و به تمامي سؤاالت نمایندگان سازمان پاسز داده و امران بازرسي از دفا

  .شوندفوت وقت فراهم آورد. بازرسین سازمان توسط مدیریت مربوطه یا مقامات مافوق وي معرفي مي

o  25ماده:  

با  قرارداد خود پردازشگر اطالعات مالي باید بازرس قانوني و تسابرس خود را از بین مؤسسات تسابرسي معتمد سازمان انتخاب كند و

هاي داخلي شططركت، نامهاي تنظیم كند كه بازرس یا تسططابرس، رعایت قوانین و مقررات ازجمله این دسططتورالعمل، آیینگونهوي را به

ساب صحیح ت ستورالعمل و ثبت  شگر اطالعات مالي با این د سي و درمورد آنتحبیق مفاد قراردادهاي پرداز شتري را برر ها در هاي م

 .شودبیني مينماید. هزینۀ این رسیدگي بر عهدۀ پردازشگر اطالعات مالي است و در قرارداد مربوطه پیشالیانه خود ا هارنظر گزارش س

o  26ماده:  

قانون بازار اوراق بهادار،  31درصططورت درخواسططت سططازمان براي تهیۀ گزارش وی ۀ تسططابرسططي از پردازشططگر اطالعات مالي محابق مادۀ 

هاي تهیۀ گزارش مذكور را ات مالي باید عالوه بر ارائۀ اطالعات، اسطططناد و مدارك الزم براي تهیۀ این گزارش، هزینهپردازشطططگر اطالع

 .كند، بپردازدمحابق آنيه سازمان تعیین مي

  ضمانت هاي اجرا -بخش ده:  

o  27ماده:  

دسططتورالعمل، براسططاس دسططتورالعمل مربوطه رسططیدگي تخلف پردازشططگر اطالعات مالي از قرارداد پردازش اطالعات مالي یا مفاد این 

  :گیردكننده متناسباً یك یا چند مورد از تنبیهات زیر را درنظر ميشود. درصورت اتراز تخلف، مرجع رسیدگيمي

 تذكر كتبي به پردازشگر اطالعات مالي بدون درج در پرونده؛  .9

 ونده؛ تذكر كتبي به پردازشگر اطالعات مالي با درج در پر .3

  تعلیق فعالیت شعبه یا نمایندگي كه تخلف ازطریق آن صورت پذیرفته تداكثر تا یك سال؛ .2

 الزام به تعحیلي شعبه یا نمایندگي كه تخلف ازطریق آن صورت پذیرفته؛  .۱

 كردن فعالیت پردازش اطالعات مالي تداكثر تا یك سال؛ محدود .0

 محرومیت از ارائۀ خدمات پردازش اطالعات مالي تداكثر تا یك سال؛  .۶

 تعلیق مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي براي مدت تداكثر تا یك سال؛  .۷



 هاي پردازشگر اطالعات مالي به مدت تداكثر تا یك سال؛ تعلیق سایر فعالیت .3

 لغو مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي؛  .1

 ز تأسیس پردازش اطالعات مالي؛ لغو مجو .95

  .قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالي جدید 9۱نامۀ مادۀجریمۀ نقدي پردازشگر اطالعات مالي محابق آیین .99

  1تبصره:  

لفات خكه تخلف ناشي از فعل یا ترك فعل مدیر یا مدیران یا سایر كاركنان پردازشگر اطالعات مالي باشد، مرجع رسیدگي به تدرصورتي

شگر اطالعات مالي، مدیر یا هریك از كاركنان متخلف را تسب  شگر اطالعات مالي، عالوه بر تنبیهات مقرر در این ماده براي پرداز پرداز

  :كندمورد به یري از تنبیهات انضباطي زیر محروم مي

 تذكر كتبي بدون درج در پرونده؛  .9

 اخحار كتبي با درج در پرونده؛  .3

 محرومیت از ارائۀ خدمات پردازش اطالعات مالي تداكثر تا دو سال؛  .2

  سلب صالتیت از ادامۀ تصدي سمت مدیریت در شركت پردازش اطالعات مالي مربوطه تداكثر تا دو سال؛ .۱

  كثر تا دو سال؛ها و نهادهاي مالي تداها، بازارهاي خارج از بورس، كانونمحرومیت از تصدي سمت در تمام یا برخي از بورس .0

  اي صادره توسط سازمان به مدت تداكثر تا دو سال؛نامۀ ترفهمحرومیت از استفاده از گواهي .۶

 .قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالي جدید 9۱نامۀ مادۀجریمۀ نقدي محابق آیین .۷

  2تبصره:  

گسترش دامنۀ آن، اعادۀ وضعیت به قبل از انجام تخلف یا رفع  منظور پیشگیري از تررار تخلف یاتواند بهمرجع رسیدگي به تخلفات مي

  :شده، پردازشگر اطالعات مالي را ملزم به موارد زیر نمایداثرات تخلف انجام

 هاي داخلي؛ اصالح یا تقویت نظام كنترل .9

 هاي داخلي؛ نامهها و آییناصالح رویه .3

 هاي خاص؛ ها و زمینهتأمین، ترمیل و آموزش نیروي انساني در بخش .2

  .ها تا زمان اتراز شرایحي خاصمنع پردازشگر اطالعات مالي از گسترش كمي یا جغرافیایي فعالیت .۱



ها یا خشي از فعالیتتواند براي انجام موارد موضوع این تبصره، مهلت تعیین كرده و رفع تعلیق از تمام یا بمرجع رسیدگي همينین مي

ها در مهلت مقرر نماید. درصطططورت عدم اجراي موارد هاي پردازشطططگر اطالعات مالي را منوط به اجراي آنرفع محدودیت از فعالیت

  .تواند تنبیهات مذكور در این ماده را اعمال كندشده در این تبصره در مهلت مقرر، مرجع رسیدگي ميتعیین

  3تبصره:  

بیني شده یا مانع از جبران خساراتي كه هایي كه در قوانین درصورت ارتراب جرم پیشموضوع این ماده مانع از مجازات اعمال تنبیهات

 .در اثر ارتراب تخلفات یا جرائم به مشتري یا سایر اشخاص وارد شده، نخواهد شد

o  28ماده:  

بهدرصطططورتي مالي،  فت مجوز پردازش اطالعات  یا بدون در مالي  هاد  یك ن مالي بپردازد، مرجع  كه  خدمات پردازش اطالعات  ئۀ  ارا

  :كننده پس از رسیدگي به موضوع براساس دستورالعمل مربوطه، یك یا تركیبي از تنبیهات زیر را درنظر خواهد گرفترسیدگي

 تذكر كتبي بدون درج در پروندۀ نهاد مالي متخلف؛  .9

 اخحار كتبي با درج در پروندۀ نهاد مالي متخلف؛  .3

 هاي نهاد مالي به مدت تداكثر تا یك سال؛ تعلیق تمام یا بخشي از فعالیت .2

  ها در نهاد مالي مربوطه تداكثر به مدت دو سال؛سلب صالتیت مدیر یا مدیران نهاد مالي متخلف، از تصدي برخي سمت .۱

سمت در تمام یا برخي از ب .0 صدي  سایر ها، بازارهاي خارج از بورس، كانونورسمحرومیت مدیر یا مدیران متخلف نهاد مالي از ت ها و 

  نهادهاي مالي به مدت تداكثر تا دو سال؛

  اي صادره توسط سازمان تداكثر تا دو سال؛هاي ترفهنامهمحرومیت مدیران نهاد مالي از استفاده از گواهي .۶

 لغو مجوز تأسیس نهاد مالي متخلف؛  .۷

 .قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید 9۱مادۀنامۀ جریمۀ نقدي محابق آیین .3

o  29ماده:  

 .شودقانون بازار اوراق بهادار رسیدگي مي 2۶به اختالفات بین پردازشگر اطالعات مالي و مشتري، طبق مادۀ

 

 



  ساير موارد -بخش يازده:  

o  31ماده:  

پردازش اطالعات مالي باید به تأیید سازمان رسیده و  رف هفت روز نویسي سهام جدید در شركت هرگونه نقل و انتقال سهام یا پذیره

 .نویسي به اطالع سازمان برسدكاري پس از انتقال یا پذیره

o  31ماده:  

سازمان  شنهاد  سازمان پرداخت نماید. این مبلغ به پی ساله مبلغي تحت عنوان تق نظارت به  ست هر شگر اطالعات مالي ملزم ا پرداز

 .گرددبورس و اوراق بهادار تعیین ميتوسط شوراي عالي 

o  32ماده:  

ستورالعمل در  ست در تاریز  3۱ماده،  23این د صره و چهار پیو سازمان بورس و اوراق 32/50/9231تب صویب هیأت مدیرۀ  بهادار به ت

 .اصالح شد 3۶/5۱/9213 و 93/5۱/9213،  93/99/9210 ، 50/5۷/9212 ،52/5۱/9219هاي  رسید و در تاریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تقاضاي صدور مجوز تأسيس شركت پردازش اطالعات مالي -پيوست يك:  

 

 به: مدیریت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار 

 اتتراماً؛

سیس پردازش اطالعات مالي شرف تأ شركت در  سین  س صاراً فرم این در كه) ……………اینجانبان مؤ  شركت اخت

قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطه، صدور مجوز تأسیس این شركت را به عنوان یك  براساس ،(شودمي نامیده

، با مشخصات زیر از سازمان 923۱قانون بازار اوراق بهادار مصوب  9ي ماده 39شركت پردازش اطالعات مالي موضوع بند 

 :نماییمشود(، تقاضا ميه ميبورس و اوراق بهادار ) كه از این پس اختصاراً سازمان نامید

  ……………نام پیشنهادي براي شركت: شركت پردازش اطالعات مالي. 9

  .نوع شخصیت تقوقي مورد نظر براي شركت سهامي خاص است . 3

ي شود كه محابق نمونۀ مصوب سازمان تنظیم شده و به امضاي نمایندهاساسنامۀ شركت به شرح پیوست پیشنهاد مي. 2

 .است مؤسسین رسیده

 :مبلغ سرمایه و میزان مشاركت هر یك از مؤسسین به تفریك نقد و غیرنقد به شرح زیر خواهد بود. ۱

 (.در صورتي كه فضاي فرم كافي نیست، جدول به ضمیمه فرم ارائه گردد)

 مبلغ تعهد شده جمع آوردۀ نقد و غیرنقد میزان آوردۀ غیرنقد میزان آوردۀ نقد نام مؤسس ردیف

 مبلغ

 )ميليون ريال(

 مبلغ *درصد

 )ميليون ريال(

 مبلغ *درصد

 )ميليون ريال(

 مبلغ *درصد

 )ميليون ريال(

 *درصد

9                   

3                   

2                   

۱                   

0                   

                 جمع



  

 درصد از كل سرمایه * 

 :است سهام ممتاز شركت به شرح زیر صادر گردددر نظر . 0

 شرح امتیازات مبلغ اسمي سهم ممتاز نام دارندۀ سهام ممتاز ردیف 

9       

3       

2       

 : مشخصات و اوصاف آوردۀ غیرنقد مؤسسین در صورت وجود و ارزش تقریبي آن. ۶

 :آیدفعالیت شركت برار ميشرح اینره آوردۀ غیرنقد چگونه در جهت اهداف و موضوع . ۷

شركت: طرح تجاري و برنامهطرح تجاري و برنامه. 3 صورت هاي  سیس و ترازنامه و  سال پس از تأ سه  شركت براي  هاي 

بیني شده و محابق دستورالعمل مربوطه تنظیم گردیده و به پیوست آمده سود )زیان( براي یك سال پس از تأسیس پیش

 .است

س. 1 شخصات نمایندۀ مؤ شخص زیر به عنوان نمایندۀ تامم سازمان معرفي ميسین:  شركت به  سسین  . شوداالختیار مو

شود و ارائۀ مراتبات یا اطالعات از طرف سازمان هرگونه مراتبه و اعالم نظر موسسین به امضاي وي به سازمان تسلیم مي

 .شودمحسوب مي به وي یا ارسال مراتبات به نشاني وي به منزلۀ ارائه یا ارسال به موسسین

 امضاي نماینده براي قبول سمت نشاني تلفن محل صدور شماره شناسنامه  خانوادگي نام و نام 

  

  

          

 :هویت و اقامتگاه مؤسسین به شرح زیر است. 95 

 /شماره شناسنامه نام مؤسس ردیف 

  شماره ثبت

  /محل صدور

 محل ثبت

 تلفن اقامتگاه

1           

2           

3           

4           

5           



  

مدیرۀ شطركت، محابق دسطتورالعمل تأیید پرسطشطنامه مشطخصطات داوطلب سطمت مدیرعاملي یا عضطویت در هیأت . 99

 .استاي مدیران نهادهاي مالي، توسط داوطلبین مذكور ترمیل و به پیوست ارائه شدهصالتیت ترفه

نماییم كه اطالعات مذكور در این فرم را با كمال دقت و صطحت و با آگاهي از اینجانبان موسطسطین شطركت تعهد مي. 93

صوب آذرماه  ۱۷مفاد ماده  سالمي ایران م   منظور به ……………، در تاریز 923۱قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا

پذیریم كه محابق چه خالف این امر ثابت شططود، ميایم. چنانسططازمان بورس و اوراق بهادار ترمیل و امضططاو نموده به ارائه

مذكور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسطططالمي ایران مصطططوب آذرماه )مقرراتي كه توسطططط اركان بازار اوراق بهادار 

 .رسد، با اینجانبان رفتار شود، به تصویب رسیده یا مي(1384

   

 امضاو* صاتب امضاو مجازنام و نام خانوادگي  نام مؤسس ردیف

9       

3       

2       

۱       

0       

 .موسسین عالوه بر امضاو در این جدول، الزم است تمام صفحات این فرم را نیز امضاو نمایند 

  

 

 

 

 

 

 

 



  تقاضاي تبديل شركت موجود به شركت پردازش اطالعات مالي -پيوست دو:  

 

 نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهاداربه: مدیریت نظارت بر 

 اتتراماً؛

شركت  ضاي مجاز  صاتبان ام  و ……………ثبت تاریز ……………ثبت شماره به ……………اینجانب 

بازار اوراق بهادار و دستورالعمل  قانون براساس ،(شودمي نامیده شركت اختصاراً پس این از كه) ……………ثبت محل

سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان نامیده مي از كه)  مربوطه، از  صاراً  صدور مجوز تبدیل این پس اخت ست  شود( درخوا

قانون بازار اوراق بهادار را داریم. به این منظور  9مادۀ  39این شططركت به یك شططركت پردازش اطالعات مالي موضططوع بند 

 :شودشركت مذكور به شرح زیر ارائه مي اطالعات

 :نوع شركت به قرار زیر است .9

  

شركت، محابق  .3 سنامۀ  سا ست، ا سازمان با این درخوا صورت موافقت  ست و در  ست آمده ا شركت به پیو سنامه  سا ا

 .هاي پردازش اطالعات مالي مصوب سازمان خواهد شداساسنامۀ نمونۀ شركت

 :سرمایۀ شركت .2

  

 جمع پرداخت شده و تعهد شده تعهد شده پرداخت شده نوع سرمایه ردیف

 نقدي

 )میلیون ریال(

 غیر نقدي

 )میلیون ریال(

 جمع

 میلیون ریال

 درصد*  میلیون ریال درصد*  میلیون ریال درصد *

                 عادي 9

                 ممتاز 3



  

 هادرصد ار كل دارایي * 

 :شده، برنامه پرداخت سرمایه تشریح شودي تعهد در صورت وجود سرمایه

  

امتیازات سهام ممتاز شركت به شرح زیر است كه به اشخاص مشروته در زیر تعلق گرفته و علت اعحاي سهام ممتاز  .۱

 .(در صورت وجود سهام ممتاز ) به هر یك از این اشخاص نیز تشریح شده است

  

 شرح امتیازات ارزش اسمي سهام ممتاز تعداد سهام ممتاز ي سهام ممتازنام دارنده ردیف

9         

3         

2         

 .استهاي مالي تسابرسي شده دو سال اخیر شركت تهیه شده و به همراه گزارش تسابرس به پیوست آمدهصورت. 0 

شركت پردازش اطالعات مالي(، محابق طرح تجاري و برنامه. ۶ صورت تبدیل به  شركت )در  ستورالعمل مربوطه، هاي  د

بیني شده براي یك سال پس از تبدیل به پیوست آمده براي سه سال پس از تبدیل و ترازنامه و صورت سود )زیان( پیش

 .است

 :هاي شركت به شرح زیر استتركیب، مشخصات و ارزش تقریبي دارایي. ۷

دهند، هاي شطططركت را تشطططریل مي دارایي درصطططد 0هایي كه هر یك به تنهایي بیش از در جدول زیر اطالعات دارایي[

سایر دارایي ضمیمۀ فرم ارائه جداگانه و بقیه تحت عنوان  ضا، جدول جداگانه به  صورت كافي نبودن ف شوند. در  ها درج 

 ].گردد

 ارزش دفتري عنوان دارایي ردیف

 ) میلیون ریال(

 ارزش تقریبي روز درصد *

 ) میلیون ریال(

 شرح مشخصات

9           

3           

2           

۱           



         هاسایر دارایي 0

         جمع كل 

 ها درصد از كل دارایي* 

شركت پردازش اطالعات مالي، هر یك از دارایي. 3 شركت به  ، چگونه تبدیل به نقد ۷هاي بند شرح اینره پس از تبدیل 

 :آیدپردازش اطالعات مالي برار ميشود یا در جهت اهداف و موضوع فعالیت شركت مي

و  شود. هرگونه مراتبهاالختیار شركت به سازمان معرفي ميمشخصات نمایندۀ شركت: شخص زیر به عنوان نمایندۀ تام. 1

سلیم مي سازمان ت ضاي وي به  شركت، به ام سال اعالم نظر  سازمان به وي یا ار شود و ارائۀ مراتبات یا اطالعات از طرف 

 .آمده است، به معني ارائه یا ارسال شده به شركت است 9ازمان به نشاني شركت كه در بند مراتبات س

 امضا براي قبول سمت نشاني تلفن سمت محل صدور شماره شناسنامه خانوادگينام و نام 

  

  

  

            

 :تق ر ي( شركت به شرح زیر استدرصد سرمایه یا  0گذارن عمده )داراي بیش از میزان مشاركت هر یك از سرمایه. 95

  

   ردیف

 گذار عمده نام سرمایه

   میزان سرمایه

 درصد تق ر ي

  

 شرح ذینفع نهایي*
 مبلغ

 )میلیون ریال(

 درصد

9           

3           

2           

۱           

0           

  

سرمایه* صورتي كه  شخص در  ست،  شخص تقوقي ا سرمایهگذار عمده یك  شخاص تقیقي ذینفع نهایي  گذار عمده یا ا

 .تشریح شود



  

 

 :( به شرح زیر است95ي شركت ) مذكور در بند گذاران عمدههویت و اقامتگاه سرمایه. 99

  

 شماره شناسنامه/ گذار عمده نام سرمایه  ردیف

 شماره ثبت 

 محل صدور/ 

 محل ثبت

 تلفن اقامتگاه

9           

3           

2           

۱           

0           

  

  :باشدمشخصات مدیران: مشخصات مدیران شركت به شرح زیر مي . 93

 نام مدیر ردیف  

 ) عضو هیأت مدیره / مدیر عامل( 

 نام نمایندۀ مدیر

) درصطططورتي كه مدیر شطططخص تقوقي 

 است(

 سمت

 ) عضو هیأت مدیره / مدیر عامل(

 مدت مأموریت

 تا تاریز تاریزاز 

9           

3           

2           

۱           

0           

  

 :در صورت موافقت با تبدیل شركت به شركت پردازش اطالعات مالي، نام شركت به شرح زیر تغییر خواهد كرد .92



تصدي سمت مدیریت را در شركت در صورت موافقت با تبدیل شركت به شركت پردازش اطالعات مالي، اشخاص زیر . 9۱

صیلي آن ضویت در به عهده خواهند گرفت، كه اطالعات تف سمت مدیرعاملي یا ع صات داوطلب  شخ شنامه م س ها طي پر

 .استمدیرۀ نهادهاي مالي، ترمیل و به پیوست ارائه شده هیأت

  

 

 نام مدیر ردیف

 

 ) عضو هیأت مدیره / مدیر عامل( 

 نام نمایندۀ مدیر

 درصورتي كه مدیر شخص تقوقي است() 

  سمت

 

9         

3         

2         

۱         

0         

  

نماییم كه اطالعات مذكور در این فرم را با كمال دقت و اینجانبان صاتبان امضاي مجاز شركت به شرح زیر تعهد مي. 90

 ……………، در تاریز923۱بهادار جمهوري اسالمي ایران مصوب آذرماه  قانون بازار اوراق ۱۷صحت و با آگاهي از مفاد ماده 

پذیریم كه چه خالف این امر ثابت شود، ميچنان .ایمبه منظور ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار ترمیل و امضاو نموده

جمهوري اسالمي ایران مصوب آذرماه محابق مقرراتي كه توسط اركان بازار اوراق بهادار )مذكور در قانون بازار اوراق بهادار 

 .رسد، با اینجانبان رفتار شود(، به تصویب رسیده یا مي923۱

  

 نام و نام خانوادگي ردیف

 صاتب امضاي مجاز

 مهر شركت امضاو * شماره ملي محل صدور شماره شناسنامه

9             

3           

2           

۱           

0           



  

 .ي صفحات این فرم را امضاو نمایندعالوه بر این جدول، صاتبان امضاي مجاز شركت باید كلیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقاضاي دريافت مجوز فعاليت شركت پردازش اطالعات مالي - پيوست سه:  

صدور  ضاي  سازمان بورس و اوراق بهادار تقا صات زیر از  شخ شركت با م ضاي مجاز  صاتبان ام مجوز فعالیت اینجانبان 

 .پردازش اطالعات مالي را براي این شركت داریم

 :نام و مشخصات ثبتي شركت .9

نططططططططام  

 شركت

نططططططططوع 

 شركت

نططوع نططهططاد 

 *مالي

ثبططت  جع  مر نزد  ثبططت  طالعططات  ا

 هاشركت

اطططالعططات ثططبططت نططزد 

 سازمان

ي ثبت و پرداخت مبلغ سطططرمایه

 شده

 ) میلیون ریال(
شممممماره  محل ثبت تاريخ ثبت ثبت شماره

 ثبت

تمماريممخ 

 ثبت

                  

  

توانند مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي را دریافت دارند عبارتند از: شطططركت پردازش انواع نهادهاي مالي كه مي*

 گربندي، كارگزار و كارگزار/ معاملهگذاري، سبدگردان، تأمین سرمایه، مؤسسه رتبهاطالعات مالي، مشاور سرمایه

 :تجهیزات مورد استفادهالف( . 3

 موارد كاربرد محل استقرار مشخصات عنوان تجهیزات و امرانات ردیف 

9         

3         

2         

۱         

0         

۶         

۷         

  

 

 

 



 

 :افزارهاي مورد استفادهب( نرم. 3

عططططنططططوان  ردیف 

 افزارنرم

ید  كت تول شطططر

 كننده

یططا هططاي اسطططتقرار محططل

 دسترسي

ها یا موارد شطططرح قابلیت

 كاربرد

نحوه ارتباط یا تبادل اطالعات با سطططایر 

 افزارهانرم

9           

3           

2           

  

 (:ج( تارنما )پایگاه الرترونیري.3

 به مشتري از طریق تارنماشرح خدمات قابل ارائه  ي دسترسي مشتریاننحوه شرح مختصر اطالعات منتشره در تارنما نشاني تارنما 

        

  

 .مشخصات محلي كه به انجام امور پردازش اطالعات مالي اختصاص یافته است. 2

  :الف( نشاني كامل محل انجام امور پردازش اطالعات مالي.2

 .ب( كروكي محل انجام امور پردازش اطالعات مالي را در كادر زیر ترسیم نمایید.2 

  

 



  

ساختماني محل انجام امور پردازش اطالعات مالي را ترسیم كرده و هر قسمت در نقشه واتد ساختماني را با ج( نقشه .2

  .گذاري معین نماییدذكر ابعاد و شماره

  

شه.2 سمت از نق شده در بند د( هر ق ساختماني ارائه  شماره-2ي  سمت را در ج را  گذاري كرده و اطالعات مربوط به هر ق

  :كنید جدول زیر ترمیل

  

 مساتت مورد یا موارد استفاده از قسمت شماره قسمت

 (مربع متر)  

 مالتظات

9       

3       

2       

۱       

0       

۶       

۷       

3       

  

 :ي دفاتر متقاضي در تهران و شهرستان به تفریك هر واتد ساختماني در جدول ذیل درج گرددهط( كلیه.2

  

محل اسطططتقرار  شطططهر ردیف

 دفتر

یت نشاني عال جام ف تد ان كه در این وا هایي 

 شود مي

          نططوع كططاربططري

  پایان گواهي یا سطططند طبق)

 (كار

           مساتت

 )متر مربع(

 در اجاره در مالكيت

9             

3             

2             



۱             

  

 : مشخصات كاركنان شركت .۱

 (:الف( مشخصات مدیران )شامل مدیر عامل و اعضاي هیأت مدیره.۱

  

 مدت مأموریت به نمایندگي از سمت ي وينام و نام خانوادگي مدیر یا نماینده ردیف

 تا تاریز از تاریز

9           

3           

2           

۱           

0           

۶           

۷           

3           

1           

95           

  

 :ب( مشخصات كاركناني كه به فعالیت پردازش اطالعات مالي اختصاص دارند.۱ 

  

نططام و نططام  ردیف

 خانوادگي

آخرین مططدرك  سمت

 تحصیلي

یت  عال حل ف م

 در شركت

رشطططططتططه 

 تحصیلي

/  وقت تمام)          میزان فعالیت

 (وقت پاره/ وقت نیمه

بازار اي نامه ترفهگواهي

 سرمایه

عمممنممموان 

 نامهگواهي

يخ  تار

 اخذ

9                 

3                 

2                 



۱                 

  

 

 :ج( مشخصات سایر كاركنان.۱

  

نططام و نططام  ردیف

 خانوادگي

ین مططدرك  سمت خر آ

 تحصیلي

محل فعالیت در 

 شركت

رشطططططتطططه 

 تحصیلي

یت عال مام)      میزان ف /  وقت ت

 (وقت پاره/ وقت نیمه

اي بازار نامه ترفهگواهي

 سرمایه

عطططططنطططططوان 

 نامهگواهي

تططاریططز 

 اخذ

9                 

3                 

2                 

۱                 

0                 

۶                 

۷                 

3                 

1                 

95                 

  

 :مجوزهاي فعالیت دیگري كه توسط متقاضي از سازمان اخذ شده است، در جدول زیر قید گردد.0

  

 مالتظات تاریز پایان اعتبار مجوز تاریز اعحاي مجوز عنوان مجوز ردیف

9         

3         

2         

۱         



  

 …………… :فرمتاریز ترمیل اطالعات این .۶

نماییم كه اطالعات مذكور در این فرم را با كمال دقت و صططحت و با اینجانبان صططاتبان امضططاي مجاز شططركت تعهد مي.۷

، ترمیل و به سازمان بورس و 923۱قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران مصوب آذرماه  ۱۷آگاهي از مفاد ماده 

 .ایماوراق بهادار ارائه نموده

  

 مهر شركت امضاو سمت نام و نام خانوادگي صاتب امضاي مجاز ردیف

9         

3         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حداقل نيروي انساني و تجهيزات الزم براي شروع فعاليت پردازش اطالعات مالي -پيوست چهار:  

افزارهاي مورد نیاز براي اعحاي مجوز نرمافزاري و در این پیوسططت تداقل نیروي انسططاني، فضططاي اداري، تجهیزات سططخت

هاي پردازش اطالعات مالي ي فعالیتفعالیت پردازش اطالعات مالي، در بندهاي )الف( تا )د( آمده است. متناسب با توسعه

 .، نیروي انساني، فضاي اداري و تجهیزات باید طبق مقررات اضافه شده یا ارتقاو یابند

مدیره، متقاضطي صطدور مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي باید مدیرعامل و اعضطاي هیأت الف( نیروي انسطاني: عالوه بر

 :كار گرفته باشدنیروي انساني به شرح زیر را به

  

 ردیف
 عنوان

 شغل
 مسئولیت

 تعداد

 )نفر(
 توضیحات

9 

ید فرمول گرتحلیل تأی ها، بررسطططي و 

روابط ریاضططي یا نمودارهاي 

مورد اسطططتفادۀ پردازشطططگر 

مالي در پردازش  عات  اطال

فاهیم آن عات و م ها و اطال

حت  ید صططط تأی بررسطططي و 

افزار در انجططام عملررد نرم

محاسطططبات و تهیه نمودارها 

 براساس روابط مذكور 

9 

گري بططازار ي تحلیططلنططامططهداراي گواهي

ي كار اقل دو سططال سططابقهسططرمایه با تد

مرتبط )كه به صططورت پاره وقت نیز قابل 

 قبول است(

3 

كارشططناس 

مسططططئطول 

بططازبططیططنططي 

    اطالعات

شده  تحبیق اطالعات تغذیه 

در بانك اطالعاتي پردازشگر 

اطالعططات مططالي بططا منططابع 

 منتخب 

9 

ي اصطططول نططامططهداراي تططداقططل گواهي

مدرك  یا  یه  ما بازار سطططر ماتي  قد م

مورد تأیید وزارت علوم در كارشططناسططي 

 وقت(صورت تمام هاي مرتبط)بهرشته

2 

كارشططناس 

 نرم افزار

ستندات و  سي و تأیید م برر

افزارهاي صططحت طراتي نرم

 مورد استفاده 

9 

داراي تداقل مدرك كارشططناسططي مورد 

تأیید وزارت علوم در رشطططتۀ مهندسطططي 

 صورت پاره وقت(اي )بهافزار رایانهنرم

۱ 

متصططططدي 

مع آوري ج

و ارائططططۀ 

 اطالعات 

آوري اطالعات از منابع جمع

خب و ذخیرۀ  عاتي منت اطال

عاتي آن نك اطال با ها در 

پردازشطططگر اطالعات مالي و 

ئۀ آن یا ارا به مشطططتري  ها 

   هاانتشار عمومي آن

9 

نامه اصططول مقدماتي تداقل داراي گواهي

سي مورد  شنا سرمایه یا مدرك كار بازار 

ییططد وزار هططاي ت علوم در رشطططتططهتططأ

تسطططابداري، مدیریت مالي، مدیریت و 

 صورت تمام وقت(اقتصاد )به



0 

ثبت وقایع مالي ، ثبت دفاتر  تسابدار

قانوني، تهیه صورتهاي مالي، 

ي مالیاتي، تنظیم ا هارنامه

تهیططه فهرسططططت تقوق و 

دسطططتمزد و بیمه و مالیات، 

ها، دریافت و صطططدور چك

 تنظیمداري اوراق بهادار، نگه

صورت مغایرت بانري و سایر 

 و ایف معمول یك تسابدار

3 

 یا

9 

ي مدرك تحصطططیلي فوق یك نفر دارنده

ي تسططابداري یا دیپلم یا باالتر در رشططته

هاي مرتبط كه توانایي انجام و ایف رشته

صططورت تمام محوله را داشططته باشططد. )به

ي مدرك تحصیلي وقت( و یك نفر دارنده

ي ي تسابدارر در رشتهكارشناسي یا باالت

هاي مرتبط كه توانایي و تجربه یا رشطططته

ها، تنظیم و هدایت تهیه سرفصل تساب

سابداري تهیهسامانه صورتي ت هاي ي 

مالي، و تنظیم ا هارنامه مالیاتي را داشته 

باشد و بر قوانین مالیاتي، بیمه و تقوق و 

صطططورت دسطططتمزد مسطططلط باشطططد، )به

خصططوصططیات قید  وقت( یا یك نفر بانیمه

شططده براي نفر دوم فوق به صططورت تمام 

 وقت.

۶ 

مدارك و  بایگان گاني  بای تنظیم و 

مه نا مدارك و  قال  ها انت

عات   بین پردازشطططگر اطال

مالي و سطططایر اشطططخاص از 

ملططه بططانططك هططا، ادارات ج

یمططه،  ب تي، ادارات  لیططا مططا

 سازمان و مشتري

9 

وقت كه به تشطططخیص صطططورت تمام به

مان  ند و ایف دیگري در ميسططططاز توا

 پردازشگر اطالعات مالي بپذیرد.

  

  :توضیحات

 تواند باسططال، متقاضططي دریافت مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي مياز تاریز تصططویب این دسططتورالعمل به مدت یك

ل مقدماتي بازار سططرمایه ي اصططونامهموافقت معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و تائید ریاسططت سططازمان، از دارندگان گواهي

هایي كه نیازمند سال سابقه كار و تحصیل مرتبط و كافي داشته باشند، براي سمت 2كارگزاري( كه تداقل  3ي )نماینده

همراه  گري بهي تحلیلنامههایي كه نیازمند گواهيگري بدون سابقه است، استفاده نماید. براي سمتي تحلیلنامهگواهي

سابق ست،  شده براي دارندگان نامهي كار با گواهيهسابقه ا صاب تعیین  سرمایه، باید دو برابر ن صول مقدماتي بازار  ي ا

 .گري باشدي تحلیلنامهگواهي

 



شرح  سب اداري به  ضاي منا ضي باید تداقل ف ضاي اداري: براي دریافت مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي، متقا ب( ف

 :باشد ي داشتهزیر در مالریت یا اجاره

  

 ردیف
 

 قسمت اداري

 مساتت

 )مترمربع(

 

 توضیحات
 جمع اضافي پايه

 هاصورت مجزا از سایر قسمتبه 93  93 اتاق مدیرعامل 9

 هاصورت مجزا از سایر قسمتبه 93  93 مدیره و اتاق جلساتهیأت 3

  ۶  ۶ محل استقرار منشي 2

 هامجزا از سایر قسمتصورت به 90 90  امور پردازش اطالعات مالي ۱

  90 0 95 محل استقرار مراجعه كنندگان 0

  90 0 95 امور تسابداري ۶

  ۶ 3 ۱ بایگاني ۷

  1  1 سایر )شامل آبدارخانه و سرویس بهداشتي( 3

  91 27 63 جمع 1

  

 :توضیحات

مورد نیاز، برابر جمع فضططاي پایه و كه متقاضططي صططرفاً به امر پردازش اطالعات مالي بپردازد، فضططاي اداري در صططورتي .9

 هاي دیگري نیز بپردازد، فضايكه متقاضي عالوه بر فعالیت پردازش اطالعات مالي، به فعالیتاضافي خواهد بود. درصورتي

ضافي فعالیت ضاي ا ضاي پایههاي مختلف بهمورد نیاز براي هر ردیف برابر جمع ف شترین ف ها خواهد ي آن فعالیتعالوه بی

ي جدول فوق را قبالً براي فعالیت كارگزاري تامین نموده باشطططد، براي مثالً چنانيه یك كارگزار، فضطططاي اداري پایه بود.

 .دریافت مجوز پردازش اطالعات مالي، صرفاً به فضاهاي اضافي جدول فوق نیازمند است

 سالعهد نماید كه  رف تداكثر یكي متقاضي باشد، وي باید تكه فضاي اداري موضوع جدول فوق در اجارهدرصورتي .3

 .از صدور مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي ، نسبت به تامین فضاي اداري مناسب در مالریت خود اقدام خواهد كرد

 ۱تا 9هاي گران یا مشططاوران به تعدادي بیش از تعداد مذكور در ردیفدر صططورت افزایش تعداد كارشططناسططان، تحلیل .2

متر مربع به  3متر مربع به بخش امور پردازش اطالعات مالي و  0ه ازاي هر نفر اضطططافي باید تداقل جدول بند )الف(، ب

 .ها اضافه گرددسایر بخش



هاي در بررسططي تقاضططاي مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي بنابه تشططخیص معاونت نظارت برنهادهاي مالي، نصططاب .۱

 .درصد قابل تعدیل است95این جدول تا  1درصد و نصاب بند  35جدول )ب( تا  3تا  9مذكور در بندهاي 

ج( تجهیزات اداري: براي دریافت مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالي ، متقاضطططي باید تداقل تجهیزات اداري الزم را به 

 .تشخیص مدیریت مربوطه در سازمان فراهم نموده باشد

ضي باید تداقل امرانات نرمافزاري: براي دریافت مجوز فعالیت پد( امرانات نرم صالردازش اطالعات مالي، متقا  افزاري و ات

 :ي اینترنت را به شرح زیر فراهم نموده باشدبه شبره

شگر اطالعات سازي، پردازش و گزارشافزار ذخیره( نرم9د. سط پرداز گیري اطالعات مالي كه در آن كلیۀ اطالعاتي كه تو

سترس دیگ شر، ارائه یا در د سترس قراردادن، مالي منت شار، ارائه یا در د ساعت انت شود به همراه تاریز و  ران قرارداده می

 .ثبت و كلیۀ تغییرات بعدي آن بدون تذف سوابق قبلي نیز ثبت گردد

 .هططاي اطططالعططاتططي مططنططابططع اطططالعططاتططي مططنططتططخططبافططزارهططاي بططانططك( دسططططتططرسططططي بططه نططرم3د.

 .ات مربوطه داشته باشدي اطالعات را محابق مقرر( تارنما كه امران ارائه2د.

شبره جهاني اینترنت براي رایانه (۱د. صال به  صدیان جمعامران ات سان هاي در اختیار مت شنا آوري و ارائه اطالعات و كار

 بازبیني اطالعات با سرعت مناسب

ضیح شتن قابلیتنرم:  تو ضمن دا سازمان،  ضوع این بند باید به تائید مدیریت مربوطه در  شده، از هايافزارهاي مو  ذكر 

هاي مورد ها، امرانات نظارتي مناسططب و سططایر قابلیتي به موقع اطالعات و گزارشهاي كنترل داخلي مناسططب، تهیهرویه

 نظر برخوردار باشن

 

 


