بسمه تعالی

دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
مقدمه :
به منظور کنترل ریسک اعتباری شرکتهای کارگزاری که برای خریدد اوراق بهدادار بده
مشتریان خود اعتبار میدهند و تنظیم سازوکار اجرایی مربوطه ،این دسدتوراعمل تنظدیم و
به تصویب هیأت مدیرة سازمان و بورس اوراق بهادار رسیده است.
مادۀ  )1اصطالحات و واژگانی که در مادة  1قانون بازار اوراق بهادار جلهوری اسالمی ایران
تمریف شدهاند ،به هلان ممانی در این دستوراعمل کداربرد دارندد .واژگدان دیگدر،
دارای ممانی زیر هستند:
اخطاریۀ کسۀ

حسۀا تضۀۀن  :اخطاریدهای اسددت کده کددارگزار براسداس ایددن

دستوراعمل تحت هلین عنوان صادر و برای مشتری ارسال میکند؛
اعتبار :مبلغی است به ریال که با رعایت این دستوراعمل و قرارداد خرید اعتبداری،
کارگزار اعتباردهنده برای مشتری تمیین میکندد و در چدارچوب قدرارداد خریدد
اعتباری و با رعایت این دستوراعمل  ،تا سقف مبلغ مذکور ،ثلن خریدهای اعتباری
مشتری را از جانب مشتری پرداخت و مبلغ پرداختی را به حسداب بددهی تجداری
مشتری منظور مینلاید؛
بدهی تجار  :خاعص مبلغ بدهی مشتری به کارگزار اعتباردهنده بابت خرید اوراق
بهادار و کارمزدها و هزینههای مربوطه پس از کسر بستانکاری مشتری است؛
بهروزرسانی حسا تضن  :محاسبة ارزش تمدی شددة تضدامین مشدتری توسد
کارگزار اعتباردهنده در هر مقطع زمانی براساس این دستوراعمل و متناسباً تمدی
حساب تضلین مشتری؛
تسوی نهایی :منظور تسویه کام بدهی تجاری مشدتری بده کدارگزار اعتباردهندده
است؛
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حسا تضن  :حسابی است که کارگزار در دفاتر خود برای هر مشتری کده بدا وی
قرارداد خرید اعتباری منمقد نلوده افتتاح کدرده و ارزش تضدامین مشدتری بابدت
تخصیص اعتبار به وی را پس از اعلال تمدیالت موضدو ایدن دسدتوراعمل در ن
ثبت میکند؛
خ ید اعتبار  :خرید اوراق بهادار توس کارگزار به سفارش مشتری برای وی است
که کارگزار براساس قرارداد خرید اعتباری ،قسدلتی از ثلدن مماملده را تدا سدقف
اعتبار تخصیصی ،پرداخت و ممادل مبلغ پرداختدی را بده بددهی تجداری مشدتری
منظور مینلاید .تسویه این بدهی ،تابع قرارداد خرید اعتباری است؛
ق ارداد خ ید اعتبار  :قراردادی که بین مشدتری و کدارگزار بده منظدور تخصدیص
اعتبار از طرف کارگزار به مشتری ،منمقدد مدیشدود و شدرای تخصدیص اعتبدار و
حقوق و تمهدات طرفین براساس ن مشخص میشود؛
کارگزار اعتباردهنده :کارگزاری است که قرارداد خرید اعتباری بدا مشدتری منمقدد
نلودهاست؛
کارگزار ناظ  :در مورد یک ورقة بهادار ،منظور کارگزاری است که سفارش فروش ن
ورقة بهادار صرفاً توس

ن کارگزار قاب اجرا است؛

ش کت سپ دهگذار م کز  :منظور شرکت سدرردهگدذاری مرکدزی اوراق بهدادار و
تسویه وجوه ایران به شلارة ثبت  262549در مرجع ثبت شرکتهای تهران است.
شخص وابسته :شخص وابسته به شخص حقیقی عبارتند از اقربای سدببی و نسدبی
درجة اول و دوم و شخص وابسته به شخص حقوقی عبارتست از اشخاص زیر:
الف – مدیران شخص حقوقی و اقربای درجه اول از طبقة اول و دوم نها؛
– اشخاص تحت کنترل؛
ج -اشخاصی که کنترل شخص حقوقی را در اختیار دارند؛
د – اشخاصی که با شخص حقوقی مورد نظر تحت کنترل مشترک هستند؛
منافع و متعلقات ورق بهادار :منظور سود تقسیلی ،اختیار خرید اوراق بهادار (نظیدر
حق تقدم خرید سهام) ،سهام جایزه (سودسدهلی) ،بازپرداخدت اصد یدا پرداخدت
ارزش اسلی ورقه بهادار در سررسید و نظایر ن است که به ماعک ورقة بهادار تملق
میگیرد.
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تضام

مشت  :منظور اوراق بهادارموضدو مدادة  6ایدن دسدتوراعمل و مندافع و

متملقات این اوراق بهادار است.
مشت  :شخص حقیقی یا حقوقی است که خدمات کارگزاری از کارگزار دریافدت
میکند؛
مادۀ  )2تخصیص اعتبار توس کارگزار به مشتری به منظور خرید اعتباری صدرفاً براسداس
ترتیبات این دستوراعمل و منوط به انمقاد قرارداد خرید اعتبداری (مطدابق نلونده
پیوست  1این دستوراعمل ) ،بین مشتری و کدارگزار اسدت .کدارگزار اعتباردهندده
موظف است قب از اجرایی کردن قرارداد خرید اعتباری ،اطالعدات ایدن قدرارداد را
طبق فرمت موردنظر سازمان به سازمان و سایر مراجع مورد نظر ارائه دهد.
مادۀ  )3تخصیص اعتبار به مشتری توس کدارگزار اعتباردهندده ،صدرفاً بده منظدور خریدد
اعتباری اوراق بهادار قاب ممامله در بورس اوراق بهادار تهران یدا فرابدورس ایدران
است و کارگزار نلیتواند بابت موضو دیگری به مشتری اعتبار تخصیص دهد.
مادۀ )4سقف اعتبار تخصیصی به هر مشتری برای خرید اعتبداری حدداکرر ممدادل ماندده
حساب تضلین مشتری است و نباید از  10درصد حقوق صداحبان سدهام شدرکت
کارگزاری بیشتر باشد.
مادۀ )5کارگزاری که اقدام به خرید اعتباری بدرای مشدتری خدود مدینلایدد ،بایدد قبد از
تخصددیص اعتبددار و خریددد اعتبدداری بددرای مشددتری رعایددت نصددابهددای موضددو
دستوراعمل کفایت سرمایة نهادهای ماعی را کنترل نلوده و در صورتیکه با اعطای
اعتبار موردنظر ،این نصابها نقض میشدوند؛ از تخصدیص اعتبدار خدودداری کندد.
هلچنین مادامی که بدهی تجداری مشدتری تسدویه نهدایی نشددهاسدت ،کدارگزار
اعتباردهنده موظف است نسبت های موضو دستوراعمل کفایت سرمایة نهادهدای
ماعی مصوب هیأت مددیرة سدازمان را در پایدان هدر روز محاسدبه و از عددم نقدض
نصابهای مندرج در این دستوراعمل اطلینان حاصد نلایدد و در صدورت نقدض
نصابها ،اقدامات الزم را طبق هلان دستوراعمل اجرا کند.
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مادۀ )6سهام و حق تقدم سهام و سایر اوراق بهدادار پذیرفتده شدده در بدورس اوراق بهدادار
تهران یا بازار اول یا بازار ابزارهای نوین ماعی فرابورس ایران با شرای زیر به عنوان
تضامین بدهی تجاری مشتری به کارگزار اعتباردهنده محسوب و در نتیجه اختیدار
تغییر کارگزار ناظر این اوراق بهادار از مشتری سلب میگردد .کارگزار اعتباردهندده
باید ارزش این تضامین را پس از اعلال ضرایب تمدی موضو این دستوراعمل  ،در
حساب تضلین مشتری ثبت کند:
 -1اوراق بهادار در تللک مشتری باشد و اعلال حقوق ماعکانه مشتری به عللی از
جلله وثیقه شدن ،مسدود شدن یا ملنو اعلمامله شدن ،محدود نشده باشد.
 -2سررسید اوراق بهاداری که دارای سر رسید ممین است ،باید حداق یدک مداه
پس از سررسید تسویه بدهی تجاری مشتری باشد.
 -3کارگزار ناظر اوراق بهادار باید در هنگام ثبت ن در حساب تضدلین ،کدارگزار
اعتباردهنده باشد.
تبصۀ ه )1حدق تقددم خریدد سدهامی کده بده عندوان تضدلین موضدو ایدن
دستوراعمل محسوب میگدردد و هلچندین سدهام جدیددی کده از
اعلال این حق تقدم تحصی مدیگدردد ،خدود بده خدود بده عندوان
تضلین بدهی تجاری مشتری محسدوب شدده و در نتیجده ،اختیدار
مشتری در مورد تغییر کارگزار ناظر ن اوراق بهادار ،سلب میگردد.
در صورتی که یک روز کاری قب از پایان مهلت اعلدال حدق تقددم،
مشتری نسبت به تأدیه مبلغ پذیرهنویسی سدهام جدیدد بده منظدور
اعلددال ن اقدددام نکنددد ،کددارگزار اعتباردهنددده مددیتوانددد مبلددغ
پذیره نویسی را رأساً پرداخت و اقددامات الزم را بدرای صددور سدهام
جدید به نام مشتری انجام دهد ،مگر اینکه قیلت پایانی یدا خدرین
قیلت سهم کلتر از قیلت پذیره نویسی سدهام جدیدد باشدد .مبلدغ
پرداختی از ایدن بابدت بده حسداب بددهی تجداری مشدتری منظدور
میگردد.
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تبص ه )2کارگزار می تواند عالوه بر تضامین موضو این ماده ،تضامین دیگری
بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند ،عکن ارزش ن تضدامین
قاب ثبت در حساب تضلین مشتری نخواهد بود .این تضامین بایدد
در سایر حسابهای انتظامی ثبت شوند.
تبص ه )3کارگزار اعتباردهنده موظف اسدت در صدورت درخواسدت مشدتری
مبنی بر فروش اوراق بهاداری که طبق این ماده به عندوان تضدلین
بدهی تجاری وی محسوب می گردد ،درخواست مذبور را اجرا نلاید.
در این صورت مبلغ حاص از فروش ابتدا از بدهی تجداری مشدتری
کسر میگردد؛ مگر اینکه حساب تضلین مشدتری ،پوشدد دهندده
بدهی تجاری وی باشد که در این صورت قاب پرداخت بده مشدتری
خواهد بود.
مادۀ )7کارگزار اعتباردهنده موظف است برای هر مشتری حسداب تضدلین جداگاندهای در
دفاتر خود افتتاح کرده و ارزش اوراق بهادار مشتری که خصوصیات مندرج در مادة
 6این دستوراعمل را دارند ،با اعلال ضرایب زیدر تمددی و در ایدن حسداب ثبدت
نلاید:
الف :در مورد سهام 60 ،درصد قیلت پایانی.
 :در مورد حق تقدم خرید سهام ،ارزش تمددی شدده بده شدرح زیدر محاسدبه
میگردد:
 =(v+s)%60-sارزش تمدی شده
که در ن  vقیلت پایانی حق تقدم خرید سهام و  sقیلدت پدذیرهنویسدی سدهام
جدید است .در صورتیکه حاص رابطة فوق منفی شود ،بابدت حدق تقددم خریدد
سهام ،مبلغی در حساب تضلین منظور نلیگردد.
ج :در مورد اوراق مشارکت واوراق بهادار با در مد ثابت (نظیدر اوراق اجداره) 90 ،
درصد قیلت پایانی.
تبص ه) سازمان میتواند برخی از تضامین موضو این مداده را از شدلول مدوارد
قاب ثبت در حساب تضلین ،خارج نلوده یا ضرایب تمدی موضو این
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ماده را در خصوص نها تغییر دهد .در این صورت کارگزار اعتباردهندده
موظف است حساب تضلین مشتری را به روز رسانی و در صورت عزوم،
اقدامات الزم را طبق این دستوراعمل به انجام رساند.
مادۀ  )8جهت نظارت و کنترل بر ممامالت اعتباری ،کارگزار موظف است پس از ثبت کلیده
رویدادهای ماعی روزانه و طی مهلت و به نحوی که شرکت سررده گدذاری مرکدزی
اعالم میکند ،ماندة بدهی تجاری کلیه مشتریان خود را فارغ از اینکه قرارداد خرید
اعتباری با نها منمقد نلوده یا منمقد ننلوده باشد ،به صورت روزانده بده شدرکت
یادشده ارائه نلاید .در صورتیکه تغییر کدارگزار نداظر از کدارگزار اعتباردهندده بده
کارگزار دیگدر ،باعدش شدود کده مانددة حسداب تضدلین مشدتری کده طبدق ایدن
دستوراعمل محاسبه میشود به میزانی کاهد یابد که از بدهی تجاری وی بده ن
کارگزار کلتر شود ،نگاه شرکت سرردهگذاری مرکزی ،درخواست مشدتری بدرای
تغییر کارگزار ناظر ن اوراق بهادار را اجرا نخواهد کرد و مشتری در صورت تلاید
به فروش ن اوراق بهدادار ،صدرفاً مدیتواندد سدفارش فدروش خدود را بده کدارگزار
اعتباردهنده ارائه دهد.
تبص ه )1درصورتیکه در اثر اشتباه یا تخلف کدارگزاری در اعدالم بددهی تجداری
مشتری ،خسارتی از اجرای ایدن مداده متوجده مشدتری شدود ،کدارگزار
مربوطه مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
تبص ه )2با توجه به محدودیت فنی ،کارگزار ناظر برای هرنو ورقه بهدادار تحدت
تللک یک مشتری ،صرفاً یک کارگزار خواهد بود و مشدتری نلدیتواندد
برای بخشی از ک تمداد یدک ندو اوراق بهدادار در تللدک خدود ،یدک
کارگزار و برای بخشی دیگر ،کارگزاری دیگری را به عنوان کارگزار نداظر
انتخاب کند .هلچنین هرگاه تمدادی از یک ندو ورقده بهدادار پذیرفتده
شده به نام مشتری خریداری میشدود ،کدارگزار نداظر ن ورقده بهدادار،
هلان کارگزار خریدار خواهد بود ،مگر اینکده مشدتری قدبالً تمددادی از
هلان نو ورقة بهدادار را در تللدک داشدته باشدد کده در ایدن صدورت،
کارگزار ناظری که قبالً برای اوراق بهادار تحت تللک خود انتخاب نلوده
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است ،به عنوان کارگزار ناظر اوراق بهاداری که خریداری کرده است ،نیز
خواهد بود
مادۀ )9کارگزار اعتباردهنده موظف است در پایان هر روز کاری  ،عللیدات بده روز رسدانی
حساب تضلین مشتری را براساس قیلتهای پایانی ن روز انجام دهد.
مادۀ )10هرگاه در اثر افزاید بدهی تجاری یا کاهد مانده حسداب تضدلین ،مانددة بددهی
تجاری مشتری برابر یا بدید از مانددة حسداب تضدلین مشدتری گدردد ،کدارگزار
اعتباردهنده موظف است ،خرید اعتباری برای مشتری را تا زمان رفع ایدن شدرای
متوقف نلاید .هلچنین مشخصات مشتری به عنوان مشتری در ممدر

ریسدک و

مبلغ کسری حساب تضلین در اختیار کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کلیة
کارگزاران قرار میگیرد و کلیة کارگزاران موظفاند خرید اعتباری را برای مشدتری
مذکور تا پایان رفع این شرای متوقف نلایند.
مادۀ )11هرگاه ماندة بدهی تجاری مشتری ده درصد بیشدتر از مانددة حسداب تضدلین وی
شود ،کارگزار اعتباردهنده موظف است ،حداکرر تا پایان روز کداری بمدد ،اخطاریدة
کسری حساب تضلین را شام اطالعدات زیدر بده ترتیبدی کده در قدرارداد خریدد
اعتباری تمیین شده است به مشتری اعالم نلاید.
 -1نام مشتری ،نام کارگزار اعتباردهنده و تاریخ صدور اخطاریه.
 -2فهرست تضامینی کده در حسداب تضدلین مشدتری درج شدده و ارزش روز و
ضریب تمدی و ارزش تمدی شدة هر یک از نها و جلع ارزش تمدی شددة
تضامین.
 -3گردش حساب بدهی تجاری مشتری با شرح مباعغی که به حسداب بددهکار و
بستانکار ن منظور شده شام تمداد ،ندو و قیلدت اوراق بهدادار خریدداری
شده.
 -4مبلغ کسری حساب تضلین که مشتری باید تسویه نلاید و مهلت تسویه.
مادۀ )12پس از دریافت اخطاریة کسری حساب تضلین ،مشتری که قرارداد خرید اعتبداری
با کارگزار اعتباردهنده منمقد نلوده است ،موظف است ظرف سه روز کاری ،کسری
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اعالمی را رفع نلاید به قسلی که بدهی تجاری وی حداکرر به میزان ماندة حساب
تضلین گردد .طرق رفع کسری حساب تضلین به شرح زیر است:
اعف) کاهد مبلغ بدهی از مح واریز وجه نقد توس مشتری یدا فدروش اوراق
بهادار تحت ماعکیت مشتری به واسطة کارگزار اعتباردهنده.
ب) افزاید ماندة حساب تضلین از طریدق انتخداب کدارگزار اعتباردهندده بده
عنوان کارگزار ناظر اوراق بهادار دیگری که خصوصیات مندرج در مدادة 6
این دستوراعمل را داشته باشد.
تبص ه) پس از ارسال اخطاریة کسری حساب تضلین و تدا زمدانی کده کسدری
مذکور به طور کام رفع نشده باشد ،کارگزار موظدف اسدت در پایدان ن
روز کاری که مشتری به یکی از طرق مندرج در این ماده ،تلام یا بخشی
از کسری را رفع نلوده است ،اطالعات مندرج در اخطاریة کسری حساب
تضلین را به روز رسانی کرده و برای مشتری ارسال کند.
مادۀ )13درصورتیکه مشتری ،کسری منددرج در اخطاریده کسدری حسداب تضدلین را در
مهلت مقرر به طور کام برطرف ننلاید ،یدا بددهی خدود را طدی مهلدت مقدرر در
قرارداد خرید اعتباری به طور کام تسویه نکندد ،کدارگزار اعتباردهندده مدیتواندد
اقدامات زیر را انجام دهد ،مشروط بر اینکه قرارداد خرید اعتباری را مطابق پیوست
این دستوراعمل با مشتری منمقد نلوده باشد:
 -1تضامین مشتری را حسب مورد بفروشد یا تبدی به نقد کند و بدهی تجداری
مشتری را از ن مح تسویه نلاید .انتخاب تضلینی کده بده ایدن منظدور بده
فروش میرسدیا تبدی به نقد میگردد ،به اختیار کارگزار اعتباردهنده است.
 -2درصورتیکه کارگزار نتواند رأساً نسبت بده فدروش ،تبددی بده نقدد کدردن و
استفاده از تضامین اقدام کند ،موضدو را مطدابق مدادة  36قدانون بدازار اوراق
بهادار ،در مرجع ذیصالح طرح و پیگیری نلاید.
مادۀ )14کارگزار اعتباردهنده باید جزئیات سوابق ممامالت ،حساب بدهی تجاری مشدتری و
حساب تضلین مشتری را در دفاتر خود ثبت و نگهداری و در پایدان هدر روز ،بده
روزرسانی کند به نحوی که امکان محاسبة بدهی تجاری مشتری و ماندده حسداب
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تضلین توس بازرسان مراجع ذیصالح از جلله سازمان ،بورس اوراق بهادار تهران،
سرردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسدویه وجدوه وجدود

فرابورس ایران یا شرکت
داشته و مدارک و مستندات مربوطه در مهلتی که این بازرسان تمیدین مدیکنندد،
قاب ارائه باشد و مشتری نیز بتواند در هر زمان به خرین وضدمیت حسداب بددهی
تجاری و حساب تضلین خود بطریق اعکترونیکی دسترسی داشته باشد.
مادۀ )15کارگزار اعتباردهنده باید گدزارش ماهانده عللیدات اعتبداری خدود را بده تفکیدک
مشتری ،طبق فرمت تمیین شده به سازمان و سایر مراجع مورد نظر سازمان ارائده
کند.
مادۀ )16کارگزار مجاز به خرید اعتباری برای مدیران (اعدم از مددیرعام و اعضدای هیدأت
مدددیره) و کارکنددان شددرکت کددارگزاری و اشددخاص وابسددته بدده نهددا و هلچنددین
سهامداران شرکت کارگزاری و اشخاص وابسته به نها نیست.

ضنانتها اج ا:
مادۀ )17تخلف کارگزاری از قرارداد خرید اعتباری یدا مفداد ایدن دسدتوراعمل  ،بدر اسداس
دستوراعمل مربوطه رسیدگی میشود .درصورت احدراز تخلدف ،مرجدع رسدیدگی
کننده متناسباً یک یا چند مورد از تنبیهات زیر را در نظر میگیرد:
 -1تذکر کتبی به کارگزاری با درج در پرونده؛
 -2اخطار کتبی به کارگزاری با درج در پرونده؛
 -3تملیق فماعیت شمبه یا نلاینددگی کده تخلدف از طریدق ن صدورت پذیرفتده
حداکرر تا یک سال؛
 -4اعزام به تمطیلی شمبه یا نلایندگی که تخلف از طریق ن صورت پذیرفته؛
 -5محدود کردن فماعیت کارگزاری حداکرر تا یک سال؛
 -6محرومیت از ارائه خدمات خرید اعتباری به مشتریان حداکرر تا یک سال؛
 -7تملیق مجوز فماعیت کارگزاری برای مدت حداکرر تا یک سال؛
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 -8تملیق سایر فماعیتهای کارگزاری به مدت حداکرر تا یک سال؛
 -9عغو مجوز کارگزاری؛
 -10جریله نقدی کارگزاری مطدابق یدیننامده مداده  14قدانون توسدمه ابزارهدا و
نهادهای ماعی جدید.
تبص ه )1درصورتیکه تخلف ناشی از فم یا ترک فم مدیر یا مددیران ،یدا سدایر
کارکنان کارگزاری باشد ،مرجع رسیدگی به تخلفات ،عالوه بر تنبیهدات
مقرر در این ماده برای کارگزاری ،مددیر یدا هدر یدک از افدراد متخلدف
مذکور را حسب مورد به یکی از تنبیهات انضباطی زیر محکوم میکند:
 -1تذکر کتبی با درج در پرونده؛
 -2اخطار کتبی با درج در پرونده؛
 -3سلب صالحیت از ادامه تصدی سلت مدیریت حداکرر تا دو سال؛
 -4محرومیت از تصدی سلت در تلام یا برخدی از بدورسهدا ،بازارهدای
خارج از بورس ،کانونها و نهادهای ماعی حداکرر تا دو سال؛
 -5محرومیت از استفاده از گواهینامههای حرفهای صادره توس سازمان
به مدت حداکرر تا دو سال؛
 -6جریله نقدی مطدابق یدین نامده مداده  14قدانون توسدمه ابزارهدا و
نهادهای ماعی جدید.
تبص ه )2مرجع رسیدگی به تخلفات میتواند به منظور پیشگیری از تکرار تخلف
یا گسترش دامنه ن ،اعاده وضمیت به قب از انجام تخلف یا رفع اثرات
تخلف انجام شده ،کارگزاری متخلف را ملزم به موارد زیر نلاید:
 -1اصالح ساختار سازمانی؛
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 -2اصالح فر یندهای عللیاتی و تقویت کنترل های داخلی؛
 -3اصالح ساختار ماعکیتی؛
 -4اصالح ساختار منابع تأمین ماعی و ترکیب داراییها؛
 -5به کارگیری تمداد کافی نیروی انسانی دارای صالحیتهای ممین؛
 -6به کارگیری تجهیزات و امکانات خاص؛
 -7انتقال یا تمدی تلام یا برخی از تمهداتی که کدارگزاری بدر خدالف
مقررات پذیرفته است؛
 -8تهیة گزارش یا مستندات ممین و نگهداری یا ارایة ن به سازمان یا
مراجع دیگر؛
مرجع رسیدگی هلچنین می تواند برای انجام موارد موضو ایدن تبصدره،
مهلت تمیین کرده و رفع تملیق از تلام یا بخشدی از فماعیدتهدا یدا رفدع
محدودیت از فماعیتهای خرید اعتباری را منوط به اجرای نها در مهلت
مقرر نلاید .در صورت عدم اجرای موارد تمیین شدده در ایدن تبصدره در
مهلت مقرر ،مرجع رسیدگی میتواندد تنبیهدات مدذکور در ایدن مداده را
اعلال کند.
تبصره )3اعلال تنبیهات موضو این ماده مانع از مجازاتهایی که در قدوانین در
صورت ارتکاب جرم پیدبینی شده یا مانع از جبران خساراتی که در اثر
ارتکاب تخلفات یا جرایم به مشتری یا سایر اشخاص وارد شده ،نخواهد
شد.
مادۀ )18این دستوراعمل در  18ماده و  10تبصره در تاریخ  1391/10/9به تصویب هیأت
مدیره رسید.
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