
 پیوست دو دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری

الزامات ثبت ارسال الگ و سایر الزاماتی که الزامات امنیت، ، الزم حداقل تجهیزات و سخت افزارضمن تأمین های کارگزاری باید شرکت

 به شرح زیر است:در شروع فعالیت رعایت نماید. حداقل الزامات در طول فعالیت نماید را سازمان اعالم می

 کارگزاری فعالیت الف( نرم افزارها و تجهیزات الزم برای

-های ارتباطی، شماره حسابشرکت کارگزاری باید تارنمایی مناسب داشته باشد و اطالعات کامل در خصوص شرکت کارگزاری، راه -1

 های کارگزاری، اطالعات شعب و دفاتر، اطالعات مدیران و ... در آن در معرض دید عموم قرار بگیرد.

شرکت کارگزاری دیگر از آن  10استفاده نماید که حداکثر مورد تأیید سازمان ( OMS)اری باید از سامانۀ مدیریت سفارشکارگز -2

( OMSباشند، باید سامانۀ مدیریت سفارش)های کارگزاری که قصد فعالیت به عنوان عامل تسویه داشتهشرکت سامانه استفاده نمایند.

 اختصاصی داشته باشند. مورد تأیید

( باید مورد تأیید مدیریت فناوری سازمان Middle Officeافزار رابط کارگزاری)( و نرمBack Officeافزار داخلی کارگزاری)نرم -3

 باشد.

 اندازی نماید.این دستورالعمل راه "ب"های مندرج در بخش شرکت کارگزاری باید سامانۀ مدیریت شکایات با ویژگی -4

 ای باشد.تراکی یا اجارههای مورد استفاده کارگزاری در فناوری اطالعات نباید اشزیر ساخت -5

 های کارگزاری باید گپ سرور اختصاصی داشته باشند.شرکت -6

دهی به ای به روز نماید و زیرساخت به روز در خدمتها و تجهیزات مربوطه را بصورت دورهکارگزاری باید سامانهشرکت -7

 مشتریان استفاده نماید.

 ظارتی بر روی تمام سفاشات داشته باشد.شرکت کارگزاری باید سامانۀ مدیریت ریسک و داشبورد ن -8

 مورد تأیید با دفاتر خود داشته باشد. WANشرکت کارگزاری باید ارتباط  -9

 

 

 های سامانۀ مدیریت شکایات( ویژگیب

یام منتسب پ( سامانه باید قابلیت دریافت پیام مشتریان بصورت متن و فایل با حجم مناسب را داشته باشد و کد رهگیری قابل پیگیری به هر 1

های صورت گرفته و پاسخ مشتری در مراحل بررسی شکایت باید در سامانه ثبت و غیر و در اختیار مشتری قرار دهد، شکایات واصله و اقدام

 قابل حذف باشد.

ادل پیام ت تبای به اشخاص مسئول ارجاع شود و مشتری در هر مرحله قابلی( قالب دریافت شکایت باید به نحوی باشد که بصورت مرحله2

 داشته باشد، در صورت عدم رضایت مشتری از پاسخ و پیگیری مسئول مربوطه به شخص مافوق تا مدیر عامل ارجاع گردد.
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داشته باشد. ناظر بر روند دریافت و )ناظر خارج از شرکت اعم از سازمان، بورس مربوطه و ...(( سامانه باید قابلیت ایجاد کاربری ناظر 3

 کند.شکایات مشتریان به صورت الکترونیکی نظارت میرسیدگی به 

 

 

 

 


