
 رویۀ حفاظت، نگهداری و نحوۀ دسترسی به اطالعات و مدارک مشتریان سبدگردانی

 

 مقدمه:

از مدارک و اطالعات مربوط به واحد سبددرراای  و شربر ن یۀود اسبیرسب  به اطالعات و مدارک  به منظور حفاظت  

 .الزام  استشركت .......................... ، رعا ت ا ن رو ه مریر ان واحد سددرراای  

مسیقیم باشد و اسیرس   مۀل  مۀفوظ، بدور از رطوبت و حرارت م ار    با گای  مدارک واحد سددرراای  -1ماده 

با گان به طور موقت ار مۀل كار خوا حضببور    كهارصببورش  به آیها فقط ار اخییار با گان مربوطه اسببت.

شبوا شا ار مدت  اا شبدب به یداشبیه باشبد، شبمس مسبدوگ ا گر  به ش  ید مد رعامل برا  ا ن منظور ش یین م 

 وظا ف با گان عمل یما د.

هر   اهد و برا  مرببیر انا  ار با گای  اخیصببا   دارایههر مد ر سببدد بمج  موظف اسببت برا   با گان   -2ماده 

 یما د.ا   دارایه شهیه ، پرویدبسدد مد ر

پرویدد هر  -2سببدد   مرببیر پرویدد هر  -1رراا: ار با گای  واحد سببددرراای  او یوپ پرویدب با گای  م  -3ماده 

 مد ر سدد. 

باشو ه به یوپ  ها  ز ر اسببت و مدارک مو وا ار پرویدب  پرویدد سببددرراای  مرببیر  اارا  بمج: پروندۀ مشترر 

هر بمج اارا  فهرسبت مدارك  اسبت كه شبامل شبمارد مدرک،  رراا. ها با گای  م بمج مدرک ار  ک  از ا ن

سبدد و مدارک مو وا  مربیر  ها  مو وا ار پرویدد  باشبد. بمجیوپ مدرک، شار خ شۀو ل و یام شۀو ل اهندب م 

 ار هر بمج پرویدب به شرح ذ ل است:

قدول  سبمت امین ارخصبو  قرارااا سبددرراای  مربیر  و میمم  شبامل قرارااا سبددرراای  من قد شبدب،  (بخش الف

 قرارااا سددرراای )ارصورت و وا(؛

فرم شۀلیل اطالعات  ،  رز اب  شوان مربیر  ار شۀمل ر سب فرم كسب  اطالعات مربیر  و پرسبربنامه ا شبامل  -بخش ب

 ؛هررویه مدرك  مدن  بر شغییر هر كدام از مدارک ا ن بمجو مریر  

 مکاشدات صاارب؛ شامل (بخش ج



 مکاشدات واراب؛ شامل (بمج ا

 ها.شامل سا ر مدارک و رزارش (بمج و

ها   باشبد و هر مدرک با شو ه به یوپ مدرک ار بمجها  ز ر م بمجپرویدد مد ر سبدد شبامل   :مدیر ستددپروندۀ  

هر بمج اارا  فهرسبت مدارك  اسبت كه شبامل شبمارد مدرک، یوپ مدرک، شار خ شۀو ل و  رراا.ز ر با گای  م 

 باشد.یام شۀو ل اهندب م 

 ؛سددرراانعلیه   امدارک را ع به اعاو  حقوق  له  (بخش الف

 (؛27مااد  2)موضوپ شدصردبهاااررزارش ذ نف ان اوراق (بخش ب

 ؛رراای ها  هر مد ر سدد   یسمه از سفارش (بخش ج

 .ررااسط سازمان ش یین و ابالغ م ها   كه شوسا ر مدارک و رزارش (بخش د

با گان ار هنگام ار افت مدارک، از مهر   هت ثدت رذار  مدارک به ا ن صورت است كه یۀود شبمارب -4ماده 

شببوا  كه بر كلیۀ مدارک ار افت شببدب ار با گای  ارم م  مزبوركند. ار مهر  ک اسببیفااب م ارار افت مد

 ضببرور  اسببت.  "شۀو ل اهندب مدرکیام "و    "شار خ ار افت"،  "شببمارد مدرک"شببامل    و وا اطالعاش

 :باشدم به شرح ز ر شمارد مدرک میرکل از سه قسمت 

و باشبد  م   قرارااا هر مربیر مربوط به  شبمارد  ارخصبو  مدارک مربوط به پرویدد مربیر ، ا ن   :قسبمت اوگ  ✓

 ؛باشدم  ار خصو  مدارک مربوط به پرویدد مد ر سدد، شمارد مد ر سدد

 ؛(3 )موضوپ ماادباشدم  مدرکحروف بمج مربوط به شامل  :قسمت اوم ✓

ریرا. به عنوان مثاگ باشبد كه به شرشی  وروا مدارک به هر بمج ش ل  م شبمارد سبر اگ مدرک م : قسبمت سبوم ✓

مربوط به اومین مدرک با گای  شببدب ار بمج مکاشدات صبباارد  ار پرویدد مرببیر ،  17-م-2شببمارب مدرک 

، مربوط به سببومین مد ر سببددار پرویدد   1-الف-3 ا شببمارد  باشببد.شببركت م  17سببدد شببمارد مرببیر  پرویدد  

 باشد.م  1شمارد  سددرراانمدرک با گای  شدب ار بمج اعاو  حقوق  له  ا علیه 

شببوا ثدت م   "وروا و خروم اسببناا و مدارک افیر"  با عنوان  افیر ار   ،از با گای وروا و خروم مدارک   -5ماده 

و ضبرور  اسبت    "شار خ بررربت"و   "، یام شۀو ل ریریدب"شار خ خروم"،  "شبمارد مدرک "و وا عناو ن  

 .باشدممکن م  6 صرفاً برا  افراا مجاز طد   دوگ مااد ،اسیرس  به مدارک مو وا ار پرویدد مریر 



ار اپ یگراا، شهیه و باذكر   ،خروم از با گای پس از  كار   ط  سبببه روز  مدارك  را كه  فهرسبببت ا گان  ب  :هتبصر 

 اهد.یییجۀ حاصله را به مد رعامل رزارش م  ،ها  صورت ررفیهپیگیر 

ار واحد سددرراای  مطاب  با  دوگ ز ر است   و سا ر افراا مجازكاركنان واحد سددرراای   سطن اسیرس   -6ماده 

اسبببیثنبا  مبدارک ار اخییبار خوا را مۀرمبایبه شلق  یمواب و ببه  و  كباركنبان سبببدبدرراای  اطالعبات همچنین  

و ب  قبایون و ر   مقبامبات د مگر ببه منب اه، ار اخییبار سبببا ر ن قرار یم اشبببمبا  منبدرم ار  بدوگ ز ر

 صالح.ذ 
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وکیل و سازمان، 

بازرس قانونی یا  

 حسابرس 

 دارد دارد دارد ندارد  دارد دارد فرم اطالعات مریر  و پرسرنامه ارز اب  شوان مریر  ار شۀمل ر س 

 دارد دارد دارد ندارد  دارد دارد ررشۀلیلو ارز اب  ر س شۀملارمریر انشوان ومریر شۀلیل اطالعاتفرم

 دارد دارد دارد ندارد  دارد دارد ریر شغییر ار مرمصات هو ی  و فرم شۀلیل و یییجهفرم

 دارد دارد دارد دارد ندارد  دارد قرارااا سددرراای 

 دارد دارد دارد ندارد  ندارد  دارد قدول  سمت امین

 دارد دارد دارد دارد ندارد  دارد میمم قرارااا سددرراای 

 دارد دارد دارد ندارد  ندارد  دارد صورت ر ز مکاشدات و رزارشها  شدااگ

 دارد دارد دارد ندارد  دارد دارد ها  خر د و فروشارخواست

 دارد دارد دارد ندارد  ندارد  دارد اسیورال مل( 27مااد  2بهااار)موضوپ شدصرد اوراقرزارش ذ نف ان 

 دارد دارد دارد ندارد  دارد ن دارد مدارک را ع به اعاو  حقوق 

 دارد دارد دارد ندارد  دارد دارد ها  ارسال  از سازمانمدارک و رزارش

ا ن موضببوپ یاقا    لکنباشببد م   یاشبب  از یقا ا ن مااب بر عهدب كاركنان مربوطه   هاكلیه مسببدولیت :1 تبص ه

 باشد.یم  ،مسدولیت شركت ارخصو  افراء  ا ارائه اطالعات مریر ان ار غیر موارا مقرر

مربوطه ار   سببدداز ش  ید مد رپس ارائۀ مدارک به اشببما  ا گر،   ار شببرا ط خا  و ار صببورت ییاز به :2 تبص ه

بررسبب     ا  ش  ید ۀ مد ر سببدد راریرا. ار ا ن موارا، با گان با اقت و ژباخییار شببمس میقاضبب  قرار م 

  كند.م 



كه سطن اسیرس   شواا  ش ر ف  بگویهافزار سددرراای  با د و یرمكاررزار     افزارسطوح اسیرس  ار یرم -7ماده 

افزار   باشد. سطن اسیرس  یرما ن رو ه    6  ماادمندرم ار  هر شمس، مطاب   دوگ سطن اسیرس  فیز ک   

 رراا.اا م و با ش  ید امین ا ج ش ر ف افراا شوسط مد رعامل 

ار صببورت ییاز به با ا ازب شببمس مد رسببدد امکان اارا و  فقط 3مااب  كپ  براار  از مدارک موضببوپ   -8ماده 

 مربوط ببه بمجپ  مبدارک  كار  از ا ن مبدارک، اخبذ شب  یبد بۀ مبد ر سبببدبد ضبببرور  اسببببت.  براكپ 

 م  رراا.  امۀاء، بالفاصله سا ر افراا،  هت  لوریر  از اسیرس  پس از اسیفاابسددرراای ، 

به منظور حفاظت و ش یین یۀود اسبیرسب  به اطالعات و مدارک و  لوریر  از اسبیرسب  افراا غیر مرشدط به  -9ماده 

  را   هروا ن  ه پرسنل، یلك   برا   هی لسات شو    ت با بررزارك، شرات مریر ان ار واحد سددرراای اطالع

 .اهدم به كلیۀ پرسنل آموزش 

شبوا، همچنین ار بدو اسبیمدام ا ن رو ه به پرسبنل  د د آموزش اااب م   ،اسبیمدام پرسبنل  د دار صبورت  تبصر ه:

ارصبورت شغییر ا ن رو ه، شبركت با بررزار   لسبات آموزشب  آخر ن شغییرات را به كلیۀ پرسبنل آموزش  

 اهد.م 

 

 


