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 به نام خدا

 

 

)درقالبشخصيتحقوقی(نامةاعطایمجوزوفعاليتکارگزارآيين
 شورای بورس( 16/9/83جلسة مورخ )مصوب 

 

 

فـتعاري

 شرح زير است. نامه به كار رفته در اين آيين اصطالحات به1مادة

 كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.منظور سازمان  :سازمان

به نمايندگی از طرف اشخاص و يا  "سازمان"با مجوز  است كه (شركتیای ) همؤسس کارگزار:

به حساب خود حسب مورد، و براساس قوانين و مقررات مربوو،، بوه دادوسوتد اوراق بهوادار     

 پردازد. پذيرفته شده در بورس و ساير خدمات كارگزاری می

 منظور متقاضی دريافت مجوز كارگزاری است. متقاضی:

قيموت اوراق بهوادار و تونمين     كاهش دامنۀ نوساناتفعاليتی است كه با هدف  :بازارگردانی

 شود. انجام می "كارگزار"توسط  "سازمان"نقدشوندگی آن با مجوز 

ناشی  "،كارگزاران" ايفای تعهدات به منظور ای است كه حساب ويژه حساب تضمین بورس:

 شود. یفتتاح مگذاران، ا هدف حمايت از سرمايه از فعاليت كارگزاری با

پردازد،  گذاران می به ارائۀ خدمات به سرمايهاز آن محل است كه  یواحدی از كارگزار شعبه:

تا رهوای اختااصوی   در آن شوهر توا ر دارد.    "سوازمان "در شهری واقع شده اسوت كوه   و 

 شود. نيز شعبه تلقی می "كارگزار"

گوذاران   ۀ خودمات بوه سورمايه   از آن محل بوه ارائو  است كه  یواحدی از كارگزار نمايندگی:

تا رهوای  در آن شوهر توا ر نودارد.     "سوازمان "پردازد، و در شهری واقع شده است كوه   می



 2 

شوهر    های دريوافتی از آن  شود، و سفارش آنها معامله انجام نمی دركه  "كارگزار"اختااصی 

 شود. تلقی می "نمايندگی"شود، نيز  ارسال می "شعبه" برای

 "سوازمان "عنووان عووو    ست كه بابت فعاليت كارگزاران در بورس بوه مبلغی ا حق عضويت:

تعيوين   "سازمان"مديره  عوويت در ابتدای هر سال توسط هيئت ميزان حقشود.  دريافت می

 د.گرد می

و در ازای  "كوارگزاران "كارمزدی است كوه توسوط    از تسهیالت و خدمات: هزينة استفاده

 "سوازمان "برای انجوام معوامالت اوراق بهوادار بوه      "سازمان"دريافت خدمات و تسهيالت از 

 .شود پرداخت می

 

خدماتکارگزاری

 عمليات زير را انجام دهد:تواند  می "كارگزار"   2مادة

 :گذاري و خدمات کارگزاري سرمايه (الف

نماينودگی از طورف    شده در بورس اوراق بهادار به و خريدوفروش اوراق بهادار پذيرفته

 ساب خود؛اشخاص و يا به ح

 شده در بورس؛ نويسی اوراق بهادار پذيرفته و پذيره

 ها به نمايندگی از طرف اشخاص؛ گذاری امور سرمايه ةو ادار

 اوراق بهادار. "بازارگردانی"و 

 ب( خدمات مالی:

منظور نحوة عرضۀ سهام آنها برای فروش در  ها به و راهنمايی به شركتمشاوره ارائۀ   و

 بورس اوراق بهادار؛

سوهام و سواير اوراق     ها درمورد طرق افزايش سرمايه و نحوة عرضۀ و راهنمايی شركت

 بهادار برای فروش در بورس اوراق بهادار؛
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گذاری، ارائۀ خدمات و نظرات مشورتی بوه   های مالی، اقتاادی، سرمايه و انجام بررسی

 گذاران. سرمايه

 مالی:تأمین ج( 

 اشخاص.ها و  و اخذ تسهيالت اعتباری از بانك

به ای خواهد بود كه  های جداگانه نامه طبق آيينارائۀ خدمات موضوع اين ماده  :1تبصرة 

 .رسد میتاويب شورای بورس 

 شوده،  فوق، عالوه بور دادوسوتد اوراق بهوادار پذيرفتوه     خدماتيك از ارائۀ هر :2تبصرة 

 است. "سازمان"از جداگانه منو، به كسب مجوز  "كارگزار"توسط 

بوه ايجواد   ، 2های موضووع موادة    برای انجام فعاليتتواند  می "سازمان"موافقت  با "كارگزار"   3مادة

 "كارگزار"با  "نمايندگی"و  "شعبه"مسؤوليت فعاليت اقدام نمايد.  "نمايندگی"و  "شعبه"

 خواهد رسيد. "سازمان"مديرة  خواهد بود. دستورالعمل مربو، به تاويب هيئت

 

 دهیگزارش

 .دهدارائه  "سازمان"موظف است اطالعات زير را به  "رگزاركا"   4مادة

شدة شركت، حداكثر سه مواه پوا از    های مالی سا نۀ حسابرسی ها و صورت گزارش -الف

 پايان سال مالی؛

 با تنييد حسابرس معتمد بوورس،  های كارگزاری فعاليتحساب سا نۀ  خالصه صورت  -ب

 ؛مالی حداكثر دوماه پا از پايان سال

 دريافت مجوز؛ به منظور "سازمان"هرگونه تغيير در شرايط اعالم شده به   -ج

در  ذكورهوای مو   و كليوۀ گوزارش   "سازمان"ساير مدارک و اطالعات مورد درخواست   -د

 در چارچوب قوانين و مقررات مربو،.های ماوب  نامه آيين
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به نحوی كه قابول  مالت خود را مکلف است دفاتر و اسناد و مدارک مربو، به معا "كارگزار"   5مادة

 نگهوداری  "سوازمان "برای عرضه به  ،سال پا از انجام معامله3 مدت به حداقلارائه باشد 

 د.نماي

رأساً و يوا توسوط حسابرسوان معتمود بوورس      تواند هر زمان كه مقتوی بداند  می "سازمان"   6مادة

بوا قووانين و مقوررات و     ویعملکورد  تطبيوق  و بررسی  برایرا  "كارگزار"اسناد و مدارک 

مکلف  "كارگزار" .مورد بازرسی قرار دهد "كارگزاری"شرايط مجوز حداقل همچنين حفظ 

 است. "سازمان"به در اختيار قراردادن اطالعات و مدارک مورد درخواست 

 

 "کارگزار"وتداومفعاليتشرايطاعطایمجوز

شده، همراه با مدارک مورد نيواز كوه    ی تعيينها تقاضای خود را كتباً طبق نمونه "متقاضی،"7مادة

ارسوال خواهود    "سوازمان "عنوان دبيركول   شود، به تعيين می "سازمان"مديرة  توسط هيئت

 نمود.

باشد. اعوای هيئت موديره بايود    عوو  5حداقل ای با  بايستی دارای هيئت مديره "متقاضی"   8مادة

نفر از اعوای هيئت مديره بايود دارای   2ل دارای تحايالت كارشناسی يا با تر باشند. حداق

باشوند. اعووای   موديريت  های مالی، حسوابداری، اقتاوادی، بازرگوانی و     تحايالت در رشته

بايد دارای حداقل پنج سال سابقۀ مديريت عمومی يا هفوت سوال    "متقاضی،"هيئت مديرة 

سسات حسابرسی و گذاری، اعتباری و يا مؤ ها و مؤسسات مالی، سرمايه سابقۀ كار در شركت

بايود دارای حسون شوهرت و     "كوارگزار "گذاری باشند. اعوای هيئت مديرة  خدمات سرمايه

 ، و پيشينۀ كيفری مؤثر نداشته باشد.ای در رشتۀ تجربی خود باشند اخالق حرفه

 موظف داشته باشد.مديرة  هيئتعوو   بايد عالوه بر مديرعامل، حداقل يك "كارگزار"تبصره:
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 "مديريت ارشد بازار سورمايه نامۀ  گواهی"مديره دارای  هيئت یيك از اعوا كه هيچ صورتیدر    9مادة

نامۀ موذكور   دارندگان گواهیاز ميان  و مديره هيئتاز نباشند، ضروری است مديرعامل خارج 

 .نتخاب شودا

ا شرايط اجرای اين ماوبه و حداكثر ت شدن  تواند تا فراهم می "سازمان"مديرة  هيئت تبصره:

آنها دارای  ةشد كه مديرعامل معرفی "كارگزارانی" شروع فعاليتبا ، 1384پايان سال 

كوه   "سوازمان "معرفی حداقل يك نفور نماينوده بوه     درصورت ،دنباش نامه نمی گواهی

قانون تنسيا بورس باشند، موافقت نمايد. 12واجد شرايط مادة 

  ميليارد ريال است. 5 حداقل سرمايۀ موردنياز برای دريافت مجوز كارگزاری10مادة

  يوك  نماينود  كه در استان تهران فعاليت نمی "یكارگزاران"برای سرمايۀ  زم حداقل تبصره:

 .استميليارد ريال 

های  شعبه در ساير استان 2فعاليت در استان تهران مکلف است همزمان حداقل  "متقاضی"11مادة

 كشور داير نمايد.

ناشی از انجام معامالت همواره بايد متناسوب بوا    "كارگزار"حجم معامالت و مجموع تعهدات   12مادة

 نامۀ مربو، باشد. بر طبق آيين "كارگزار"سرمايۀ پرداخت شده 

برای تسويه در هر زمان نبايد بيش از مبلغوی باشود كوه از طريوق      "كارگزار"جمع تعهدات   13مادة

 پوشش داده شده است. "حساب تومين بورس"

بايد برای جبران خسارتی كه ممکن است از عمليات وی متوجۀ طورفين معاملوه    "كارگزار"  14مادة

قانون تنسويا بوورس نوزد بانوك مركوزی       13شود، افزون بر سپردن تومين مقرر در مادة 

اقودام   "ومين بورسحساب ت"الشركه خود به  جمهوری اسالمی ايران، نسبت به واريز سهم

 نمايد.
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ناموه، بوا تهيوۀ     ماه از تاويب اين آيين 3موظف است حداكثر ظرف مدت  "سازمان"تبصره:

 را عملياتی كند. "حساب تومين بورس"دستورالعمل اجرايی، 

اعوای هيئت مديرة بوورس، پوا از رسويدگی، در موورد رد يوا قبوول تقاضوا، رأی مخفوی           15مادة

هيئت مديره با اكثريت آرای دو سوم از اعوايی كه در جلسۀ رسمی های  دهند و تاميم می

 اند، معتبر است. حاضر بوده و رأی داده

و رئيا هيئت مديره و يا مديرعامل  "متقاضی"پا از تنييد صالحيت و واجد شرايط بودن   16مادة

پا  گردد. صادر می "هيئت مديرة بورس"آن توسط بانك مركزی، مجوز كارگزاری از طريق 

 گيرد. از آن ثبت شركت كارگزاری انجام می

 شود. تائيديۀ مورد نظر حداكثر ظرف مدت يك ماه از سوی بانك مركزی ارائه می تبصره:

های هيئت مديرة بورس در موورد قبوول يوا رد تقاضوای كوارگزاری توسوط دبيركول         تاميم  17مادة

تواند ظرف يك  می "متقاضی" ابالغ خواهد شد و در صورت رد تقاضا، "متقاضی"سازمان به 

ماه به شورای بورس شکايت كنود. شوورای بوورس موضووع را موورد رسويدگی قورار داده و        

شوت  گذتواند قبول از   نمی "متقاضی"نظر خواهد كرد. رأی شورای بورس قطعی است.  اعالم

 يك سال تمام از تاريخ رد قطعی تقاضای خود، دوباره تقاضای كارگزاری نمايد.

روز از  14رسيده است، بايود ظورف    "هيئت مديره"كه عوويت او به تاويب  "اضیمتق"ر ه 18مادة

تعيين شده  "هيئت مديره"تاريخ اعالم پذيرفته شدن، مبلغی را به عنوان وروديه كه توسط 

شوود، قابول اسوترداد     است، تماماً پرداخت نمايد. وجوهی كه به عنوان وروديوه دريافوت موی   

 نيست.

كنند بايد حداقل  كه برای انجام دادوستد با سيستم معامالتی كار می "كارگزار"ركنان كليۀ كا 19مادة

 باشند. "نامۀ اصول مقدماتی كارگزاری گواهی"دارای 
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افزارهای مورد نياز را به تشخيص  مکلف است فوای مناسب اداری، تجهيزات و نرم "كارگزار"  20مادة

 .تنمين كند "سازمان"

حق استفاده از تسهيالت "و  "عوويت حق"مکلف است سا نه مبالغی تحت عنوان  "كارگزار"  21مادة

 پرداخت نمايد. "سازمان"شود، به  تعيين می "هيئت مديره"را كه توسط  "و خدمات

هوای سوهامی    هر شخص حقيقی يا حقوقی كه سهامدار يا عوو هيئت مديره يکی از شوركت   22مادة

 تواند سهامدار باشد. يا خاص كارگزاری ديگری نمی خاص باشد، در هيچ شركت سهامی عام

% سوهام دارد،  10سوهامی عوام بويش از     "كارگزار"هر شخص حقيقی يا حقوقی كه در يك   23مادة

 سهامی عام بيش از يك درصد سهامدار باشد. "كارگزار"های  تواند در ساير شركت نمی

در بيش از يوك شوركت كوارگزاری     مقام و معاونين وی مجاز نيستند مديرعامل، قائمتبصره:

 فعاليت مديريتی داشته باشند.

فعاليت خوود را شوروع   ماه  4حداكثر مجوز در مدت مکلف است پا از دريافت  "متقاضی"  24مادة

 شود. مجوز وی لغو می ،در غير اين صورت نمايد.

 "اصوول مقودماتی كوارگزاری،   "هوای    ناموه  كوه بوه اخوذ گوواهی     حقيقوی  اشوخاص :1ة تبصر

شووند، در   نائول موی   "مديريت ارشد بوازار سورمايه  "و  "گری در بازار سرمايه تحليل"

سوال نوزد    2سال و يوا غيرمسوتمر بوه مودت      1صورتی كه به طور مستمر به مدت 

نامۀ آنان لغو شوده و بوه مرحلوۀ     وقت نداشته باشند، گواهی فعاليت تمام "كارگزاری"

 يابند. قبل از اخذ آخرين گواهی تنزل می

هوای مربوطوه خواهود     ملزم به رعايت كليۀ قوانين و مقررات و بخشنامه "كارگزار" :2صرة تب

 بود.
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 تعليقولغومجوز

 "سازمان" براساس گزارشمجوز را اعطای اوليۀ شرايط هر يك از  "كارگزار"كه  صورتیدر    25مادة

هلوت  مواه م  حداكثر يكشرايط مزبور،  برای كسب "سازمان"از دست بدهد، هيئت مديرة 

براساس اختيوارات   "سازمان"نمايد. در صورت عدم تحقق شرايط، هيئت مديرة  منظور می

 قانونی خود تاميم مقتوی اتخاذ خواهد نمود.

فعاليوت خوود را متوقوف نمايود. در      "سوازمان "تواند بدون كسب موافقوت   نمی "كارگزار"    26مادة

 متخلف رفتار خواهد شد. "ارگزارك"نامۀ مربوطه، با  صورت، براساس آيين غيراين

روز كواری   14حداكثر در مدت  "سازمان"برای لغو مجوز،  "كارگزار"در صورت درخواست   27مادة

نموواد  "،سووازمان"بووه ايوون درخواسووت رسوويدگی خواهوود كوورد و تووا زمووان اعووالم نظوور    

است زم مل "كارگزار"در صورت موافقت با لغو مجوز متوقف خواهد بود،  "كارگزار"معامالتی

 ها و انجام تعهدات خود اقدام كند. يۀ بدهیبه تسونسبت وقت  در اسرع

لغو مجوز را به نحو مناسب به اطوالع بوازار برسواند و    مکلف است مراتب  "سازمان"تبصره:

نسبت به مشوتريان خوود    "كارگزار"نظارت  زم را بر انجام تسويه و ايفای تعهدات 

 اعمال نمايد.

 

سايرموارد

دريافوت   "مانسواز "از را كه پيش از تاويب اين آيين نامه مجوز كوارگزاری   "كارگزارانی"   28مادة

ناموه، شورايط    آيوين اين پا از تاريخ تاويب  ماه 6مدت ظرف اند حداكثر  اند، مکلف كرده

 تطبيق دهند.نامه  اين آيين 10مادة خود را با مفاد سرمايۀ 

بوا   انموضوع اين مواده و انطبواق مودارک آنو     "كارگزاران"احراز صالحيت كاركنان  تبصره:

 است. "سازمان"های جديد بر عهدة  نامه گواهی
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 رسد. می "سازمان"مديرة  به تاويب هيئتنامه  های اجرايی اين آيين دستورالعمل29مادة

 

 

*موادی كه با رنگ زرد مشخص گرديده انود براسواس دسوتورالعمل صودور مجووز تاسويا وفعاليوت        

 هيات مديره سازمان بورس واوراق بهادار ملقی شده اند. 31/6/1386ربورس ماوب كارگزاری د

 

 

 

 

 


