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تاريخـچـــه بــازنگـــــری

شــرح بـازنگـــریتـاريـخ بـازنگـــریشمـاره بـازنگـــریردیـــف

1___

تصـــويب كننـــــدهتائيــــدكننــــدهتـهـيـــه كننــــدهشـــــرح

عضـــو هيأت مــديـــرهمـــديـــرعــامـــلنام و سمت

تاریخ

امضاء
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1 ـ هــدف 

اين رويه به اسـتناد بند 5 ماده 9 و مطابق با مفاد ماده 11 دسـتورالعمل تأسـيس و فعاليت پــردازش اطالعــات 

مــالی، بــه منظور اعالم معيارهای انتخاب منابع اطالعاتی و تبيين چگونگی دريافت اطالعات، ســاز وكــار ورود 

آن هــا بــه ســامانۀ اطالعاتی، روش های بازنگری در اطالعات وارد شده و اطمينان از تطبيق اطالعات وارد شــده 

بــا اطالعــات موجــود در منبع اصلی، تدوين و به تصويب رسيده است. 

 

2 ـ دامنــه كـاربـرد 

رعايـت مفـاد ايـن رويـه بـرای تمامـی اطالعـات مالـی شـركت و بـرای كارشناسـان و مديـران شـركت پـردازش 

اطالعــات مــالی پـارت الزامی اسـت. 

 

3 _ تعـاريـف 

 1ـ شـركت: منظـور شـركت پـردازش اطالعـات مالـی پارت اسـت كـه به صـورت يک نهـاد مالی موضوع بنــد 21 

مــاده 1 قانون بازار اوراق بهادار، نزد سازمان ثبت شده است و تحت نظــارت ســازمان بــه فعاليــت پــردازش 

اطالعـات مــالی می پردازد.

سـایر واژگان و اصطالحاتـی كـه در ايـن رويـه بـه كار رفتـه اسـت همـان تعــاريفی را دارد كــه در دســتورالعمل 

تأســيس و فعاليـت پـردازش اطالعـات مالـی ذكر شـده اسـت .

 

4 ـ ضـوابط جمـع آوری و پـردازش اطـالعـات 

1ـ معيار شركت در انتخاب منابع اطالعات بازار سرمايه، اعتماد به اعتبار منابع سايت هـا، روزنامـه هـا و منـابع 

مـالی اطالعاتی فهرست شده مورد تائيد سازمان و شركت های بورس و همچنين منابع معتبـر خـارجی يـا داخلـی 

اسـت.

شركت، اطالعات به روز و درست را دريافت و در مركز داده ها و اطالعات شركت با ذكر آدرس منابع اصـلی داده هـا، 

ذخيره می نمايد و جهت اطالع مشتريان و يا جهت پردازش های بعدی به كار می گيرد.

2ـ شركت از طريق آزمون های دوره ای سه ماهه بر روی خروجی های اطالعاتی شركت، از تطابق اطالعـات بانک 

داده های شركت با منابع اطالعاتی موضوع 1 بند ماده 4 اطمينان حاصل می نمايد.

با منـابع  بانک های اطالعاتی  از تطابق اطالعات جمع آوری شده و تغذيه شده در  3ـ به منظور حصول اطمينان 

موثـق  ارائه كنندۀ اطالعات، كارشناس شركت با انجام آزمون دوره ای سه ماهه و به روش تصادفی، درستی رويه 

جمع آوری اطالعات از منابع دريافتی؛ موضوع بند 1 ماده 4؛ در بانک های اطالعاتی شركت را بررسی و نتيجه اين 

آزمون ها وبررسی ها را كتبًا به مديرعامل شركت گزارش می دهد.
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تبصره 1: در صورت وجود خطاهای احتمالی، ضــمن ريشـه يــابی علــت خطــا در مراحـل ذخيـره اطالعـات، 

كارشـناس شـركت اقدام به تصحيح خطای مــذكور نمــوده و گزارشـی كتبــی در فــرم »اقــدام اصــالحی/ 

پيشـگيرانه«، مراحل خطايابی، تصحيح خطا و بررسـی ريشـه ای علت به وجود آمدن خطــا بــه منظور عــدم 

تكـرار آن خطـا را بـه ثبـت می رسـاند و بـه مديرعامل شـركت تسـليم می نمايد.

تبصره 2: اصالح اطالعات نادرست، می بايست در اسرع وقت به اطالع مشتريان رسانده شود.

تبصـره 3: شـركت، فرمول هـا و روابط رياضی را كه در پردازش اطالعات جمع آوری شـده به كار مـی گيــرد، بــا 

بيـان عنـوان و شـرح مفهـوم اطالعات پردازش شـده، پس از اعمـال هر فرمول و يـا رابطۀ رياضی؛ مطابق بــا 

پيوسـت ايـن رويـه، به اطالع سـازمان می رسـاند و تأييديه سـازمان نسـبت به ايـن فرمول ها اخذ می شـود. 

ايــن فرمول هـا و روابـط رياضـی محرمانه تلقی  شـده و بر اين اسـاس در اختيار سـازمان قـرار می گيرد.

5 ـ مسـئـوليـت هـا 

مسئول حسن اجرای اين رويه، مديرعامل شركت است.

6 ـ مسـتـنـدات  

ـ قانون بازار اوراق بهادار

ـ دستورالعمل تأسيس و فعاليت پردازش اطالعات مالی

ـ اساسنامه شركت

7 ـ پيـوسـت هـا  

8 ـ تـغـييــرات 

تغييـر و يـا اصـالح در ايـن رويـه بـا پيشـنهاد مديرعامـل و تصويب هيـأت مديره شـركت امكان پذير می باشـد و 

هرگونــه تغييــر پـس از تصويب هيـأت مديره در اختيار سـازمان قـرار می گيرد.

نام پیوستشماره پیوست

فرمول های رياضی جهت تأييد سازمان1


