مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه
سند آئیننامه اعطای نمایندگی دفاتر ثبتنام

نشانه سندCA-BL-21 :
طبقهبندی :عادی
كلية حقوق مادی و معنوی اين سند متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار ميباشد.

سند آئيننامه اعطای نمايندگي دفاتر ثبتنام

فهرست
ماده  -1تعاريف 4 ..........................................................................................................................................................................
ماده  -2نحوه همکاری مركز مياني و نمايندگي دفترثبتنام 5 ......................................................................................................
ماده  – 3مراحل و مدارک مورد نياز جهت اخذ نمايندگي5 .........................................................................................................
 -3-1درخواست اوليه5............................................................................................................................................................................
 -2-3بازرسي 5........................................................................................................................................................................................
 -3-3انعقاد توافقنامه5............................................................................................................................................................................
 -3-4آموزش6.........................................................................................................................................................................................

ماده  -4شرايط مسئول و متصديان صدور گواهي نمايندگي دفتر ثبتنام بر اساس ماده  12آيين نامه اجرايي 6 .........................
ماده -5وظايف مركز مياني 6 ........................................................................................................................................................
ماده  – 6وظايف و اختيارات نمايندگي دفتر ثبتنام 7 .................................................................................................................
ماده  – 7سطح خدمات و تعرفهها 8 .............................................................................................................................................
ماده  – 8تضمينها 8 ....................................................................................................................................................................
ماده  – 9شرايط و امکانات نمايندگي دفاتر ثبتنام 8 ...................................................................................................................
ماده  – 10تجهيزات فني و اداری مورد نياز نمايندگي دفتر ثبتنام 8 ..........................................................................................
ماده -11شرايط و ضوابط نظارت و بازرسي از نمايندگي دفتر ثبتنام 9 .......................................................................................
ماده -12مقرارت و شرايط مالي 9 .................................................................................................................................................
ماده -13شرايط تمديد مجوز دفتر ثبتنام 9 ................................................................................................................................
ماده -14مراحل و مدارک مورد نياز جهت تمديد نمايندگي9 ......................................................................................................
 -14-1درخواست اوليه9..........................................................................................................................................................................
 -14-2بازرسي10 ...................................................................................................................................................................................
 -14-3انعقاد توافقنامه تمديد10 ............................................................................................................................................................

ماده -15شرايط تعليق 10 .............................................................................................................................................................
ماده -16شرايط ابطال نمايندگي دفتر ثبتنام 10 .........................................................................................................................
پيوست :1نمونه فرم نامه درخواست از سوی سازمان يا شركت (در سربرگ) 11 ...........................................................................
پيوست  :2نمونه نامه معرفي نماينده تاماالختيار(در سربرگ) 12 ..................................................................................................
پيوست  :3نمونه نامه معرفي متصديان صدور گواهي نمايندگي دفتر ثبتنام (در سربرگ)13 ......................................................
پيوست :4فهرست مدارک مورد نياز 14 .........................................................................................................................................

نشانه سندCA-BL-21 :

صفحه 1

عادی

سند آئيننامه اعطای نمايندگي دفاتر ثبتنام

پيوست  :5سواالت طرح توجيهي 15 .............................................................................................................................................
پيوست  :6توافقنامه 16 .................................................................................................................................................................

فهرست جدولها
نشانه سندCA-BL-21 :

صفحه 2

عادی

سند آئيننامه اعطای نمايندگي دفاتر ثبتنام
جدول  :1مشخصات سازمان /شركت11 ....................................................................................................................................................
جدول  :2مشخصات فرد 12 ......................................................................................................................................................................
جدول  :3مشخصات فرد 13 ......................................................................................................................................................................
جدول  :4مدارک مورد نياز14 ...................................................................................................................................................................

نشانه سندCA-BL-21 :

صفحه 3

عادی

سند آئيننامه اعطای نمايندگي دفاتر ثبتنام

ماده  -1تعاريف
نمایندگی دفتر ثبتنام :نمايندگي دفتر ثبتنام كه در اين سند نماينده ناميده ميشود ،از مركز صدور گواهي الکترونيکي
مياني دولتي بازار سرمايه مجوز نمايندگي در امورثبتنام را اخذ كرده است و عمليات مربوط به دفتر ثبتنام گواهي الکترونيکي
مركز صدور گواهي الکترونيکي مياني دولتي بازار سرمايه را عهدهدار ميباشد.
قانون :منظور از قانون در اين سند قانون تجارت الکترونيکي مصوب  1382ميباشد.
آییننامه اجرایی :منظور از آييننامه اجرايي در اين سند آييننامه اجرايي ماده  32قانون تجارت الکترونيکي ،مصوب
1386ميباشد.
شورا :منظور از شورا در اين سند شورای سياستگذاری گواهي الکترونيکي كشور است كه به موجب ماده  2آييننامه اجرايي
و به منظور حفظ يکپارچگي و سياستگذاری در حوزه زيرساخت كليد عمومي كشور تشکيل ميگردد.
مرکز ریشه :منظور از مركز ريشه در اين سند مركز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه است كه با كسب مجوز از شورا
فعاليت مينمايد.
مرکز میانی :منظور از مركز مياني در اين سند ،مركز صدور گواهي الکترونيکي مياني دولتي بازار سرمايه است كه با مجوز از
مركز ريشه ،امور مرتبط با صدور و مديريت گواهي الکترونيکي را انجام ميدهد.
گواهی الکترونیکی :داده الکترونيکي حاوی اطالعاتي در مورد مركز صادر كننده گواهي ،مالک گواهي ،تاريخ صدور و انقضاء
كليد عمومي مالک و يک شماره سريال كه توسط مركز مياني توليد شده به گونهای كه هر شخصي ميتواند به صحت ارتباط
بين كليد عمومي و مالک آن اعتماد كند.
سیاستهای گواهی ( :)CPمجموعه سياستهای گواهي الکترونيکي زيرساخت كليد عمومي كشور مشتمل بر سياستها،
قوانين ،مقررات و روشهای فني ،حقوقي و ساختاری كه مطابق با استانداردهای بينالمللي تدوين شده و حداقل خواستهها و
الزامات پيادهسازی مراكز صدور گواهي ،دفاتر ثبتنام ،صاحبان امضاء و طرفهای اعتماد كننده را مشخص ميكند.
دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی ) :(CPSمجموعه دستورالعملهايي كه منطبق با سياستهای گواهي جهت
تشريح جزئيات عملکرد مديريت گواهيهای الکترونيکي در مركز ريشه و مراكز مياني تدوين ميگردد.
زیر ساخت کلید عمومی :مجموعهای از نرمافزارها ،سختافزارها ،سياستها ،فرآيندها و روالهای مورد نياز برای مديريت
گواهيها و زوج كليدها ميباشد.
وزارتخانه :واحد سازماني مشخصي است كه تحقيق يک يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد
شده يا ميشود و توسط وزير اداره ميگردد.
موسسه دولتی :واحد سازماني مشخص است كه به موجب قانون ايجاد شده يا ميشود و با داشتن استقالل حقوقي ،بخشي
از وظايف و اموری را كه بر عهده يکي از قوای سهگانه و ساير مراجع قانوني ميباشد انجام ميدهد .كليه سازمانهايي كه در
قانون اساسي نام برده شده است در حکم موسسه دولتي شناخته ميشود.
بنگاه :منظور از بنگاه عبارتست از هر واحد اقتصادی كه در توليد كاال يا خدمت فعاليت ميكند ،اعم از آن كه دارای شخصيت
حقوقي يا حقيقي باشد.
نمایندگی دولتی :بنگاه اقتصادی است كه به موجب قانون موضوعه برای انجام قسمتي از تصدیهای دولت به موجب
سياستهای كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ،ابالغي از سوی مقام معظم رهبری جزء وظايف دولت محسوب ميگردد،
ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه سهام آن متعلق به دولت ميباشد.
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دستگاههای حاکمیتی :منظور از دستگاههای حاكميتي در اين دستورالعمل بخشهای مختلف حکومت ،اعم از قوه مقننه،
قضاييه و مجريه شامل؛ كليه وزارتخانهها ،موسسات دولتي و نمايندههای دولتي است.
سطوح اطمینان :سياستهای گواهي الکترونيکي در زيرساخت كليد عمومي كشور در چهار سطح اطمينان (برنز ،نقره ،طال
و پالتين) تعريف شده است .افراد يا سازمانهای درخواستكننده گواهي با توجه به طبقهبندی اطالعات و ميزان حساسيت و
اهميت سيستمهای استفادهكننده از گواهي الکترونيکي ،بايد گواهي الکترونيکي متناسب با سطح اطمينان مطلوب را درخواست
بنمايند .مسئوليت انتخاب سطح اطمينان بر عهده فرد يا سازمان درخواستكننده است .نحوه احرازهويت درخواستكننده
گواهي با توجه به سطح اطمينان مورد تقاضا متفاوت بوده و مطابق با بخش  3-1-2-3از دستورالعمل اجرايي مركز مياني بازار
سرمايه ،انجام ميشود.
ماده  -2نحوه همکاری مركز مياني و نمايندگي دفترثبتنام
مركز مياني دولتي بازار سرمايه مطابق با سياستهای گواهي الکترونيکي و دستورالعمل اجرايي مركز مياني مصوب شورای
سياستگذاری گواهي الکترونيکي كشور ،جهت اقدام در حوزه فعاليت خود ،اختيار انجام امور مرتبط با ثبتنام متقاضيان گواهي
الکترونيکي را با اعطای نمايندگي به سازمانها و نيز شركتهای فعال در حوزه بازار سرمايه واگذار مينمايد .قابل ذكر است
كه امور مذكور به دفاتر ثبتنام با توجه به نوع گواهيهای قابل ارايه برای ذینفعان بازار سرمايه و سطوح اطمينان آنها قابل
واگذاری ميباشد .اين نمايندگيها در امر ثبتنام به عنوان نماينده اين مركز مياني عمل مينمايند.
مطابق ماده  14آيين نامه اجرايي اعطای نمايندگي به دفاتر ثبتنام حداكثر برای  3سال صادر ميشوند و تمديد و ابطال آن
مطابق با ماده  15و  16همين آييننامه ميباشد.
ماده  – 3مراحل و مدارک مورد نياز جهت اخذ نمايندگي
 -3-1درخواست اوليه
 -3-1-1فرم درخواست از سوی شركت /سازمان مربوطه (مطابق پيوست شماره)1
 -3-1-2فرم اعالم نماينده تام االختيار(مطابق با پيوست شماره)2
 -3-1-3شرح سوابق تحصيلي و شغلي به همراه مشخصات فردی مسئول (مطابق پيوست شماره  )4و ديگر متصديان دفتر
ثبتنام (مطابق پيوست شماره )3
 -3-1-4طرح توجيهي شركت/سازمان برای ارائه خدمات با توجه به سيستمهای سازگار با زيرساخت كليد عمومي (پاسخ به
موارد مندرج در پيوست )5
 -2-3بازرسي
 گزارش بازرسي از مکان فيزيکي و تجهيزات توسط مركز مياني
 -3-3انعقاد توافقنامه
 امضاء توافقنامه با توجه به سطح خدمات (مطابق پيوست )6
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 -3-4آموزش
 اخذ گواهينامه گذراندن دوره آموزش با توجه به سطح خدمات برای متصديان نمايندگي دفتر ثبتنام
ماده  -4شرايط مسئول و متصديان صدور گواهي نمايندگي دفتر ثبتنام بر اساس ماده  12آيين نامه اجرايي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تابعيت جمهوری اسالمي
تدوين و عامليت به احکام اسالم يا پيروی از اديان به رسميت شناخته شده در قانون اساسي
نداشتن پيشينه كيفری
عدم تجاهر به فسق و داشتن صالحيت اخالقي و حسن سابقه
عدم اعتياد به مواد مخدر
انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم در مورد آقايان
دارا بودن حداقل مدرک كارداني مورد تأييد وزارتخانههای علوم ،تحقيقات و فناوری بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي
داشتن سابقه كار حداقل سه سال متوالي يا پنج سال متناوب مورد تاييد مركز مياني در بخشهای مرتبط با فناوری
اطالعات

ماده -5وظايف مركز مياني
 -5-1مركز مياني مسئوليت خواهد داشت تا مطابقت عملکرد نماينده را با مفاد اين آييننامه در ارايه خدمات زيرساخت كليد
عمومي و صدور گواهي بررسي نمايد.
 -5-2اگر در هر زمان مركز مياني تشخيص دهد كه نمايندگي دفتر ثبتنام از الزامات و شرايط مقرر در اين آييننامه و
پيوستهای آن پيروی نميكند ،بالفاصله به نماينده در اين خصوص اطالعرساني خواهد كرد .در صورت احراز عدم تطابق
فعاليت نماينده و امکان رفع مغايريتهای شناسايي شده ،مركز مياني مهلتي را معين مينمايد تا نماينده ظرف مهلت مزبور
هرگونه عدم تطابق ذكر شده را رفع نمايد  .در صورت احراز عدم امکان اصالح عملکرد نماينده مطابق با شرايط مقرر در اين
آييننامه توسط بازرس مركز مياني ،اين مركز مجاز خواهد بود ،تمام يا قسمتي از اختياراتي كه به نماينده واگذار شده است
مطابق با ماده  16همين آييننامه لغو نمايد.
 -5-3پاسخگويي در مدت زمان قابل قبول به درخواستهای نماينده در رابطه با اطالعات مربوط به گواهي.
-5-4پاسخگويي در مدت زمان قابل قبول به درخواستهای نماينده در رابطه با اطالعات مربوط به صدور گواهي.
-5-5ارايه مشاوره به نماينده در صورت بروز هرگونه مشکل اساسي و يا عدم توانايي در انجام عمليات اجرايي توسط نماينده
ناشي از برداشت و درک غير صحيح از آنچه در مصوبات شورا ،سند سياستهای گواهي مركز صدور گواهي الکترونيکي و سند
دستورالعمل اجرايي گواهي الکترونيکي ،شيوهنامه اجرايي و اين آييننامه بيان شده است.
 -5-6مركز مياني موظف خواهد بود ،در صورت وجود خطر افشای كليد خصوصي ،نماينده را در كوتاهترين زمان ممکن از
موضوع آگاه نمايد .در صورت بروز چنين رخدادی فعاليت نماينده به عنوان نمايندگي دفتر ثبتنام موقتاً تا زمان رفع مشکل
و اعالم مجدد مركز مياني متوقف ميگردد.
 -5-7در هر رويدادی كه تأسيسات زيرساخت كليد عمومي مركز مياني به طور فيزيکي صدمه ديده و كليدهای امضای گواهي
زيرساخت كليد عمومي مركز مياني از بين رفته باشد ،مركز مياني بايد در كمترين زمان ممکن نماينده دفتر ثبتنام را آگاه
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نمايد و از آن زمان فعاليت نماينده به عنوان نمايندگي دفتر ثبتنام موقتاً تا زمان رفع مشکل و اعالم مجدد مركز مياني متوقف
ميگردد.
 -5-8مركز مياني مسئوليت دارد تا همواره آخرين نسخه دستورالعمل اجرايي مركز مياني كه توسط شورای سياستگذاری
گواهي الکترونيکي كشور مصوب گرديده است را روی وب سايت مركز مياني به آدرس  icmgca.irقرار دهد.
تبصره -كليه اعالمها و اطالعرسانيهای مربوطه از طريق وب سايت مركز مياني صورت ميگيرد .اعالمها و اطالعرسانيهای
فوری به وسيله تلفن انجام خواهد پذيرفت .اگر اطالعرساني به وسيله تلفن موفقيتآميز نباشد ،مركز مياني بايد ،يک پيام از
طريق رايانامه (پست الکترونيکي) ،برای مسئول ذیربط در نمايندگي دفتر ثبتنام ارسال نمايد .بدين منظور برای گواهي پست
الکترونيکي امن برای متصديان دفتر ثبتنام صادر ميگردد.
ماده  – 6وظايف و اختيارات نمايندگي دفتر ثبتنام
 6-1متابعت از الزامات اجرايي سند سياستهای گواهي الکترونيکي 1،سند دستورالعمل اجرايي گواهي الکترونيکي مركز مياني،
شيوهنامه اجرايي و آييننامه اجرايي اعطای نمايندگي دفتر ثبتنام؛ همچنين تمامي مکاتبات و دستورالعملهای ابالغي مركز
مياني برای دفتر ثبتنام الزماالجرا ميباشد.
 -6-2عمل به الزامات احراز هويت و شناسايي حضوری افراد مطابق با رويههای تعيين شده در مستندات بند قبل ( )1-6توسط
دفتر ثبتنام؛
 -6-3نماينده تاماالختيار موظف خواهد بود ظرف سه روز پس از اخذ نمايندگي دفتر ثبتنام ،تاييديه نهايي نمايندگان رسمي
خود را در جهت تصدی امور ثبتنام گواهي الکترونيکي و دريافت رمز عبور برای دسترسي به سيستم ثبتنام ،به مركز مياني
ارائه نمايد .قطع همکاری افراد مزبور با صاحب مجوز با تغيير سمت ايشان بايد بالفاصله به اطالع مركز مياني برسد.
 -6-4پاسخگويي در مدت زمان معقول برای هر گونه درخواست اطالعات از سوی مركز مياني؛
 -6-5اطالعرساني سريع به مركز مياني در هر پيشامد يا هرگونه عدم تطابق مورد انتظار؛
 -6-6اطالعرساني به مركز مياني در كوتاهترين زمان ممکن و بدون معطلي در موارد زير:
 درصورت بروز هرگونه مشکل عمده در اداره دفتر ثبتنام؛ در همه موضوعاتي كه مؤثر در شايستگي و توانايي نماينده در اجرای وظايف و مسؤوليتهای مقرر در اين آييننامهباشد.
 -6-7نمايندگي دفتر ثبتنام متعهد ميشود ،پس از ثبتنام متقاضي و پردازش الکترونيکي اطالعات دريافتي ،نسبت به ارسال
فايل الکترونيکي درخواست و نيز نسخه الکترونيکي كليه مدارک دريافتي از متقاضي ،به مركز مياني اقدام نمايد .همچنين
متعهد ميشود ضمن بايگاني نسخه فيزيکي فرمهای درخواست ابطال ،نسخه الکترونيکي فرمهای مزبور را به همراه مدارک
الزم مطابق با رويههای تعيين شده در سند شيوهنامه اجرايي دفاتر ثبتنام و راهنماهای آموزشي به مركز مياني ارسال نمايد.
 -6-8نمايندگي دفتر ثبتنام حق واگذاری مجوز و انتقال همه يا پارهای از وظايف خود را به سازمان ،مؤسسه دولتي يا خصوصي
ديگر نخواهد داشت.
 -6-9نماينده متعهد ميشود امکان بازرسي از نمايندگي را برای مركز مياني و مركز ريشه در هر زمان و شرايطي فراهم آورد.

 1قابل دريافت از وبسايت مركز ريشه به آدرس http://rca.gov.ir
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تبصره  -1نماينده متعهد ميشود اطالعات الکترونيکي امضا شده متقاضيان را در سيستم بايگاني مکانيزه متمركز مركز مياني
ثبت نمايد.
مدت زمان نگهداری اسناد فيزيکي و الکترونيکي بر اساس سطح اطمينان گواهي مطابق با دستورالعمل اجرايي گواهي
الکترونيمي مركز مياني متفاوت خواهد بود.
تبصره  -2نماينده متعهد ميشود كليه اعالمها و اطالعرسانيها به وسيله تلفن انجام پذيرد و اگر اطالع رساني به وسيله تلفن
موفقيتآميز نباشد يک پيام از طريق رايانامه (پست الکترونيکي) بايد به وسيله نماينده (مامور) مجاز نمايندگي دفترثبتنام به
مركز مياني ارسال نمايد.
 -6-10نماينده متعهد ميشود حداقل دو متصدی با دارا بودن شرايط ماده  4جهت انجام امور احراز هويت و ثبت درخواست
گواهي الکترونيکي داشته باشد.
 -6-11نماينده متعهد ميشود هيچگونه استفاده ای از اطالعات و امکانات مرتبط با مركز مياني را در مصارفي غير از خدمات
مرتبط با مركز مياني نداشته باشد.
ماده  – 7سطح خدمات و تعرفهها
گواهي الکترونيکي در سه سطح امنيتي مطابق با الزامات سند دستورالعمل اجرايي مركز مياني بازار سرمايه (جدول  1-1از
سند مذكور) قابل عرضه خواهد بود و هر نماينده با توجه به نياز حوزه خود و طرح توجيهي ارايه شده نمايندگي مرتبط با
خدمات ثبتنام گواهي را اخذ خواهد كرد.
نماينده ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مالي و تعرفههای ابالغي از سوی مركز مياني بازار سرمايه ميباشد.
ماده  – 8تضمينها
از آنجايي كه گواهيهای صادره توسط مركز مياني براساس اطالعات ارسال شده از سوی نماينده صادر ميشود هرگونه عيب
و نقص اطالعات ارسالي ميتواند منجر به صدور يک گواهي الکترونيکي نامعتبر و يا ابطال يک گواهي معتبر توسط مركز مياني
شود .لذا نمايندگي دفتر ثبتنام مسئوليت كامل هر گونه كوتاهي يا اشتباه در انجام امور محوله را بر عهده گرفته و مسئول
جبران كليه خسارات وارده به زيانديدگان و مركز مياني ميباشد .در صورت بروز هر گونه حادثه و احراز كوتاهي نماينده،
دستور پرداخت غرامت توسط مركز مياني صادر ميشود و پرداخت خسارت صرفاً پس از طي تشريفات اداری و بدون نياز به
هرگونه پيگيری و تشريفات قضايي صورت خواهد گرفت.
ماده  – 9شرايط و امکانات نمايندگي دفاتر ثبتنام
نماينده بايد شرايط و امکانات نمايندگي دفاتر ثبتنام را بر اساس شرايط مندرج در شيوهنامه دفاتر ثبتنام فراهم كند.
ماده  – 10تجهيزات فني و اداری مورد نياز نمايندگي دفتر ثبتنام
نماينده موظف است تجهيزات فني و اداری مورد نياز دفتر ثبتنام مطابق با شيوهنامه را فراهم نمايد.
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ماده -11شرايط وضوابط نظارت و بازرسي ازنمايندگي دفتر ثبتنام
مركز مياني وظيفه دارد عملکرد نماينده را در ارايه خدمات ثبتنام و پردازش الکترونيکي اطالعات با مفاد اين آييننامه و
دستورالعمل اجرايي مركز مياني و ساير مستندات مرتبط اين حوزه كه در هنگام صدور مجوز و پس از آن توسط مركز مياني
به نماينده تحويل داده خواهد شد و تعهد التزام به آن از وی اخذ ميشود ،تطبيق داده و مميزی نمايد.
 11-1مركز مياني ميبايست  ،به صورت ادواری يا اتفاقي عملکرد را در موارد زير بازرسي كند:
 عملکرد نماينده به عنوان دفتر ثبتنام در شناسايي و احراز هويت متقاضيان؛
 عملکرد نماينده به طور كلي جهت حصول اطمينان از پيروی دفتر ثبتنام از مفاد اين آييننامه ،توافقنامه فيمابين،
شيوهنامه دفاتر ثبتنام ،مصوبات شورا و ابالغيههای مركز مياني به نمايندگيها.
 -11-2پس از بازرسي ،درصورت احراز عدم تطابق عملکرد نماينده با اسناد مذكور در اين ماده و يا احتمال خطای نماينده
پس از اطالعرساني به نماينده ،و عدم اصالح عملکرد ايشان ،مركز مياني مبادرت به ارسال اخطار كتبي به نمايندگي دفتر
ثبتنام مينمايد.
 -11-3پس از بازرسي و در صورت احراز عدم امکان اصالح عملکرد نماينده مطابق با شرايط مقرر در اين آييننامه (بند)16و
ساير مستندات مرتبط با موضوع فعاليت نماينده ،مركز مياني مجاز خواهد بود حسب مورد ،دستور توقف فعاليت نماينده را
صادر نموده و يا تمام يا قسمتي از دسترسيهايي را كه برای نماينده صادر شده است لغو نمايد.
ماده -12مقرارت و شرايط مالي
 -1 -12تعرفههای مربوط به صدور و مديريت گواهي الکترونيکي در مركز مياني بازار سرمايه به شرح زير است:
 تعرفه صدور يا تمديد گواهي مطابق با بند  1-9دستورالعمل اجرايي مركز مياني مصوب شورای سياستگذاری گواهي
الکترونيکي كشور ميباشد.
 تعرفههای دسترسي به گواهي الکترونيکي و همچنين ابطال و استعالم وضعيت دسترسي رايگان ميباشد.

 تعرفه ساير خدمات شامل هزينه سختافزار و هزينه خدمات صدور گواهي الکترونيکي در محل متقاضيان مطابق با مصوبه
سازمان بورس و اوراق بهادار به دفاتر ثبتنام ابالغ ميگردد.
تبصره -1دريافت وجوه بيش از تعرفههای اعالم شده تخلف محسوب ميگردد و با نمايندگي دفتر ثبتنام در اين خصوص برابر
مفاد اين آييننامه و توافقنامه طرفين برخورد خواهد شد.
تبصره -2تعرفه صدور گواهي توسط مشتريان ،به شماره حساب اعالم شده توسط مركز مياني بازار سرمايه واريز خواهد شد.
ماده -13شرايط تمديد مجوز دفتر ثبتنام
نمايندگي دفتر ثبتنام پس از پايان اعتبار زماني مندرج در توافقنامه ،مطابق با دستورالعمل گواهي مركز مياني و پس از احراز
صالحيت مجدد نماينده ،توسط مركز مياني ،قابل تمديد خواهد بود.
ماده -14مراحل و مدارک مورد نياز جهت تمديد نمايندگي
 -14-1درخواست اوليه
-14-1-1فرم درخواست از سوی سازمان /شركت مربوطه (مطابق پيوست شماره )1
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 -14-1-2فرم اعالم نماينده تام االختيار (مطابق پيوست شماره )2
 -14-1-3شرح سوابق تحصيلي و شغلي به همراه مشخصات فردی مسئول (مطابق پيوست شماره  )4و ديگر متصديان دفتر
ثبتنام (مطابق پيوست شماره )3
 -14-2بازرسي
 گزارش بازرسي از مکان فيزيکي و تجهيزات توسط مركز مياني
 گزارش بازرسي از روالها و شکايات توسط مركز مياني
 -14-3انعقاد توافقنامه تمديد
 امضاء توافقنامه با توجه به سطح و كاربرد خدمات (مطابق پيوست )5
ماده -15شرايط تعليق
درصورت تشخيص عدم امکان ارائه خدمت صحيح نمايندگي ثبتنام توسط نمايندگي دفتر ثبتنام يا مركز مياني ،حسب مورد،
ممکن است چند يا تمامي فعاليتها در نمايندگي به حالت تعليق دربيايد .روال تعليق بر اساس شيوهنامه اجرايي دفاتر ثبتنام
ميباشد.
ماده -16شرايط ابطال نمايندگي دفتر ثبتنام
نمايندگي دفتر ثبتنام درصورت بروز هر يک از موارد زير توسط مركز مياني ابطال ميگردد:
 مشاهده هرگونه عدم تطابق در فعاليتهای نمايندگي دفتر ثبتنام با موارد قانوني شامل اين آييننامه ،تفاهمنامه
فيمابين ،روالها و روش اجرايي دفاتر ثبتنام و دستورالعمل اجرايي مركز مياني دولتي بازار سرمايه؛
 درخواست ابطال نمايندگي دفتر ثبتنام از سوی نماينده و موافقت مركز مياني.

توجه:
ارائه درخواست در سربرگ سازمان الزامي مي باشد.
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پيوست :1نمونه فرم نامه درخواست از سوی سازمان يا شركت (در سربرگ)
مركز صدور گواهي الکترونيکي مياني دولتي بازار سرمايه
سالم عليکم
بدين وسيله به استحضار ميرساند سازمان /شركت *  .....................................با مشخصات مندرج در جدول  ،1متقاضي
تأسيس/تمديد/ابطال نمايندگي دفتر ثبتنام گواهي الکترونيکي جهت ارايه /پايان خدمات مربوطه به گواهي ميباشد .لذا
خواهشمند است دستور فرماييد در اين رابطه اقدام مقتضي انجام پذيرد.
به پيوست مستندات مربوط شامل خالصه طرح توجيهي و مشخصات فرد مسئول دفتر ثبتنام و ديگر متصديان امور ثبتنام
براساس پيوستهای  4 ،3 ،2و  5ارسال ميگردد.

جدول  :1مشخصات سازمان /شركت
نام سازمان /شركت **
عنوان معاونت ذيربط **
نام واحد سازماني**
استان
شهرستان
آدرس سازمان /شركت
آدرس محل دفتر ثبتنام
تلفن تماس
فکس

(امضاء باالترين مقام اجرايي ذیربط و مهر)
*عنوان سازمان /شركت درخواستكننده
**در اين قسمتها با توجه به سلسله مراتب سازماني  ،موارد الزم درج گردد .به عبارت ديگر در صورتي كه واحد سازماني
درخواستكننده ،در سطوح سازماني پايينتر قرار گرفته است ،تمامي سطوح سازماني باالتر در محل مربوطه ،ذكر گردد.
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پيوست  :2نمونه نامه معرفي نماينده تاماالختيار(در سربرگ)

مركز صدور گواهي الکترونيکي مياني دولتي بازار سرمايه
محل الصاق
عکس
سالم عليکم
بدين وسيله سركار خانم/جناب آقای *  ......................................................با مشخصات مندرج در جدول  2و صاحب عکس
فوق ،به عنوان نماينده تاماالختيار اين سازمان /شركت در خصوص نمايندگي دفتر ثبتنام مورد درخواست طي نامه شماره
** ...................................مورخ ***  ................................معرفي ميگردند.
اين نامه صرف ًا به منظور معرفي ايشان به عنوان نقطه تماس و شركت در جلسات هماهنگي و نيز جهت انجام امور مربوط
به درخواست نمايندگي دفتر ثبتنام گواهي الکترونيکي صادر شده است و ارزش ديگری ندارد.
به پيوست مدارک مندرج در پيوست  4ايفاد ميگردد.
جدول  :2مشخصات فرد
نام
نامخانوادگي
نام پدر
كد ملي
شماره شناسنامه
سمت
تلفن ثابت
تلفن همراه
فکس
پست الکترونيکي

(امضاء باالترين مقام اجرايي ذیربط و مهر)
*نام و نام خانوادگي كامل نماينده
**شماره نامه درخواست نمايندگي دفتر ثبتنام گواهي الکترونيکي
***تاريخ نامه درخواست نمايندگي دفتر ثبتنام گواهي الکترونيکي
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پيوست  :3نمونه نامه معرفي متصديان صدور گواهي نمايندگي دفتر ثبتنام (در سربرگ)

مركز صدور گواهي الکترونيکي مياني دولتي بازار سرمايه
محل الصاق
عکس

سالم عليکم
بدين وسيله سركار خانم/جناب آقای *  ..........................................................با مشخصات مندرج در جدول  3و صاحب عکس
فوق به عنوان نيروی انساني اين سازمان/شركت جهت تصدی امور صدور گواهي دفتر ثبتنام مورد درخواست طي نامه
شماره **  .................................مورخ ***  .............................معرفي ميگردند.
به پيوست مدارک مندرج در پيوست  4ايفاد ميگردد.
جدول :3مشخصات فرد
نام
نامخانوادگي
نام پدر
كد ملي
شماره شناسنامه
پست الکترونيکي

(امضاء باالترين مقام اجرايي ذیربط و مهر)

*نام و نامخانوادگي كامل نماينده
**شماره نامه درخواست نمايندگي دفتر ثبتنام گواهي الکترونيکي
***تاريخ نامه درخواست نمايندگي دفتر ثبتنام گواهي الکترونيکي
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پيوست  :4فهرست مدارک مورد نياز
توضيح  :كليه مدارک مندرج در جدول بايد با فرمت  jpgبه نام شخص دارنده مدرک در قالب لوح فشرده( )CDارسال گردد.

جدول  :4مدارک مورد نياز
كپي شناسنامه
كپي كارت ملي
كپي آخرين مدرک تحصيلي
فهرست سوابق كاری
معرفينامه سازماني/شركتي
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سند آئيننامه اعطای نمايندگي دفاتر ثبتنام

پيوست  :5سواالت طرح توجيهي
سواالت طرح توجیهی
بازار هدف و حوزه فعاليت سازمان/شركت در رابطه با استفاده از گواهي الکترونيکي را معرفي نمائيد.
بعد مکاني بازار هدف شما كداميک از حاالت داخلي منطقهای و يا بينالمللي را پوشش ميدهد؟
ذينفعان خدمات صدور گواهي توسط سازمان/شركت چه كساني هستند؟ جامعه هدف ،محدوده و مشخصات دفتر ثبتنام
مورد درخواست تشريح گردد.
شركا و همکاران استراتژيک خود را معرفي نماييد.
اهداف سازمان/شركت از تأسيس دفتر ثبتنام گواهي الکترونيکي چه ميباشد؟
آيا سازمان/شركت شما تنها ارائهدهنده خدمات گواهي الکترونيکي در مجموعه سازماني شما ميباشد؟ درصورت منفي
بودن نام سازمان/سازمانهای مزبور ذكر شود.
درصورت صدور گواهي توسط واحد در مجموعه سازماني شما ،تمايل شما به تأسيس نمايندگي دفتر ثبتنام گواهي
الکترونيکي به چه دليل ميباشد؟
استراتژی سازمان /شركت جهت دستيابي به هدف چيست؟
فعاليت صدور گواهي از ديدگاه سازمان/شركت  ،شامل كداميک از حوزههای توليدی ،خدماتي ،اقتصادی و ...ميشود؟ تأكيد
سازمان/شركت شما بر كدام حوزه است؟
داليل سازمان/شركت در زمينه ارائه خدمات مربوط به انواع گواهيهای ذكر شده در پيوست  1را عنوان فرماييد.
برآورد شما از تعداد خدمات قابل ارايه مربوط به صدور و ابطال گواهي توسط نمايندگي دفتر ثبتنام مورد درخواست ،به
صورت ساليانه به چه ميزان ميباشد؟
بودجه اختصاص داده شده به اين طرح در سازمان/شركت به چه ميزان ميباشد؟
راهکارهای سازمان/شركت جهت ترغيب يا اجبار مشتريان به استفاده از گواهي الکترونيکي را ذكر نماييد.
زمانبندی مورد نظر سازمان/شركت جهت تأسيس و راهاندازی نمايندگي دفتر ثبتنام را بيان نماييد.
پيشبيني خود را در خصوص محدوديتهای درون سازماني و برون سازماني بيان كنيد.
آيا ارائه خدمات صدور گواهي با اهداف و مأموريتهای سازمان/شركت تطابق دارد؟ در صورت عدم تطابق چه موانعي ايجاد
ميكند؟
درحال حاضر ،در نظر داريد چه تعداد پرسنل ،خدمات گواهي الکترونيکي را در نمايندگي دفترثبتنام مورد درخواست ارايه
نمايند.
ريسکهای موجود در انجام كار و برنامه مناسب جهت مقابله با ريسکها را شرح دهيد.
استراتژی سازمان/شركت برای توسعه خدمات را توضيح دهيد.
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سند آئيننامه اعطای نمايندگي دفاتر ثبتنام

پيوست  :6توافقنامه
شماره................................ :
تاريخ.................................. :

توافقنامه نمایندگی دفتر ثبتنام

اين توافقنامه به منظور ارائه نمايندگي دفتر ثبتنام گواهي الکترونيکي مابين «مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی
دولتی بازار سرمایه» به نمايندگي ( .....................رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار) و ( ........................معاون اجرايي و
عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار) و شركت « ».............به نمايندگي ( .........................مديرعامل) ،پيرو
درخواست شماره  .............مورخ  ..........به منظور تمديد نمايندگي دفتر ثبتنام جهت ارايه خدمات گواهي الکترونيکي در
حوزه فعاليت مركز مياني بازار سرمايه ،منعقد ميشود.
با امضای اين توافقنامه ،شركت  ..................آگاهي خود را از مفاد سياستهای گواهي الکترونيکي زيرساخت كليد عمومي
كشور ،دستورالعملها و استانداردهای ارايه شده توسط مركز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه و شورای سياستگذاری
گواهي الکترونيکي كشور ،دستورالعمل اجرايي گواهي الکترونيکي مركز مياني بازار سرمايه ،آييننامه اعطای نمايندگي
دفاتر ثبتنام ،شيوهنامه اجرايي دفاتر ثبتنام و ساير اسناد ،قوانين و مقررات مرتبط اعالم نموده و تعهد مينمايد كليه
اصول و ضوابط موارد يادشده و همچنين مالحظات امنيتي را رعايت نمايد .مركز مياني بازار سرمايه در صورت احراز
هرگونه تخطي از اسناد باال و قوانين و مقررات توسط دفتر ثبتنام ،حق فسخ نمايندگي را دارد؛ همچنين حسب تشخيص
و به ميزان برآورد آن وفق مقررات مرتبط ،دفتر ثبتنام مسئول جبران كليه خسارات وارده به زيانديدگان و مركز مياني
ميباشد.

مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه
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