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 مقدمه 1

 تعاریف 1.1

 فعالیرررت  بررره آن دسرررته از شررررکتهایی کررره در دسرررت کرررم یکررری از زمینررره    :یرررا کرررارگزاری شررررکت کرررارگزار

هرررای دریرررایی و بنررردری منررردرت در ایررر  سرررایت  موفرررا بررره اخرررد موررروز فعالیرررت از سرررازمان بنرررادر و 

 دریانوردی شده اند را کارگزار یا شرکت کارگزاری اطالق می شود. 

 شایان ذکر است که مووز کارگزاری فقط به اشخاص حقوقی تعلا می گیرد.

 دامنه کاربرد 1.2

و طی مراحل آن  تاسیس شرکت کارگزاری می باشد و محدود به نحوه ثبت درخواست نیاای  سند راهنما صرفا برای متقاض

 می باشد. 

 نحوه ثبت درخواست 2
 شرکت مطابا درخواست تا ایواد نام کاربریمراحل طی  جهت اخد مووز کارگزاری می بایست درخواست خود را ثبت نمایید

 می باشد. به صورت اجمال به شرح ذیل

 واستتعیی  مشخصات درخ 

o  ارگزاری جهت ثبتکشرکت  : 

 ثبت مشخصات شخص حقیقی و مدارک 

 دریافت نتیوه بررسی درخواست از طریا پیامک یا کد رهگیری 

  چنانچه درخواست مورد تایید باشد  مراجعه به امور شرکتها همراه با مدارک فیزیکی جهت معرفی به

 ثبت

  مراجعه به اداره ثبت شرکتها و ثبت شرکت 

  با استفاده از کد رهگیری( آگهی تاسیس   شرکت جهت ایواد حساب کاربریثبت مشخصات( 

o :شرکت کارگزاری ثبت شده 

  ثبت مشخصات شرکت جهت ایواد حساب کاربری 
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بت ث"باال  گزینه  منوی . برای ثبت درخواست الزم است در صفحه اصلی سایت ازبرای شروع ابتدا باید درخواست را ثبت کرد 

 اب نمایید.را انتخ "درخواست

 

  مشخصات درخواستتعیی   2.1

شررررکت   شرررهر محرررل فعالیرررتو  بنررردر محرررل فعالیرررت   زمینررره فعالیرررت    "مشخصرررات درخواسرررت  "در ترررب  

شرررایان ذکرررر اسرررت مندرررور از بنررردر محرررل فعالیرررت یرررا بنررردر اصرررلی محرررل فعالیرررت  شرررهر  را تعیررری  نماییرررد.

مرری شررود و فعالیررت خواهررد کرررد بعنرروان  بنرردری مرری باشررد کرره دفتررر مرکررزی یررا شررعبه شرررکت در آنوررا دایررر

مثرررال چنانچررره قصرررد فعالیرررت در بنررردر شرررهید رجرررایی باشرررد مررری بایسرررت بنررردر محرررل فعالیرررت بنررردر  برررا  

 انتخاب شود.

 

 آیررری  مربوطررره قابرررل مشررراهده خواهرررد برررود  سررر س برررا موافقرررت برررا آن  "زمینررره فعالیرررت"پرررس از تعیررری  

 را کلیک نمایید. "بعدی"
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 مدارک مربوطه می بایست به صورت جداگانه آپلود شوند.تمام   "است  ثبت درخو "در تب  

 "PDF"و بررررای فایرررل هرررای اسرررناد چنرررد صرررفحه ای برررا فرمرررت  "JPG"هرررای تصررراویر برررا فرمرررت فرمرررت فایل -

 می باشند.

 س س تمام فیلدهای مربوط به اطال ات فردی )مدیر امل( را تکمیل نمایید. -

 

 باشد.رقم می  10کد ملی شخص تنها شامل  -

 ملی  شماره شناسنامه و موبایل تنها شامل  دد می توانند باشند.اطال ات ورودی فیلد های کد -

 اطال ات ورودی فیلد های نام  نام خانوادگی و نام پدر  تنها شامل حروف فارسی می توانند باشند. -

سررری مرری تواننرررد اطال ررات ورودی فیلررد هرررای نررام التررری  و نررام خرررانوادگی الترری  تنهررا شرررامل حررروف انگلی -

 باشند.
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درنهایررت یررک کررد رهگیررری دریافررت خواهیررد کرررد  مرری توانیررد از طریررا ایرر  کررد وضررعیت درخواسررت خررود را 

 پیگیری و اطال ات حقوقی شرکت خود را ثبت نمایید. 

 

نتیورره درخواسررت شررما در قالررب یررک پیامررک برایترران ارسررال خواهررد شررد  همچنرری  در انتهررای صررفحه اصررلی  

برررا اسرررتفاده از کرررد رهگیرررری خرررود نتیوررره بررسررری کارشرررنا  را مشررراهده خواهیرررد  " واسرررتپیگیرررری درخ"

 نمایید.

 

 از طریا پیامک نیز مطلع خواهید شد.  چنانچه با درخواست شما موافقت نگردد  پیغام زیر را دریافت خواهید نمود.
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جهررت معرفرری برره  اداره  "دریافررت خواهیررد نمررود   پیامررک چنانچرره بررا درخواسررت شررما موافقررت گررردد   یررک *** 

 "  ثبت شرکتها  همراه با مدارک فیزیکی به اداره امور شرکتهای محل مراجعه نمایید.

 

پیگیرررری "پرررس از دریافرررت آگهررری ثبرررت بررره پرترررال مراجعررره نماییرررد  و برررا وارد کرررردن کرررد رهگیرررری خرررود در 

آپلرررود   JPG.و یرررا  PDF.فرمررری را مشررراهده خواهیرررد نمرررود  آگهررری تاسررریس شررررکت را برررا فرمرررت  "درخواسرررت

 نمایید و اطال ات شرکت را تکمیل و ذخیره نمایید.
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 امکان وارد نمودن  دد وجود دارد. موبایلو  شماره ثبتو  شناسه شرکتدر فیلد  -

 تنها از حروف فارسی استفاده نمایید.  نام تواری شرکتو  نام شرکتدر فیلد  -

 تنها از حروف انگلیسی استفاده نمایید. کتنام تواری التی  شرو  نام التی  شرکتدر فیلد  -

 فرمت ایمیل می بایست معتبر و با حروف انگلیسی باشد. -

 11/11/1395   فرمت صحیح ورود تاریخ به  نوان مثال به صورت زیر می باشد: -

 

 .ررالوه بررر آن  در انتهررا یررک پیغررام بررا میررمون  پدیرفترره شرردن درخواسررت ثبررت نررام شرررکت مشرراهده مرری نماییررد 

 یک پیامک با میمون تایید ثبت نام دریافت خواهید نمود.

 

 

وارد عیرری  نمرروده ایررد   کرره در مراحررل ثبررت نررام ت رمررز  برروریو  شناسرره ملرری شرررکتسرر س مرری توانیررد بررا *** 

سررامانه شرروید و در قسررمت کارتابررل   وییفرره تکمیررل پروفایررل را کامررل کنیررد تررا درخواسررت شررما برررای کارشناسرران 

 ل گردد.امور شرکتها ارسا
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  و آشنایی با میز کار ورود به سیستم 3

 حساب کاربری جهت ورود به سیستم 3.1

 

  شناسررره "بایسرررت از کررره در پرترررال امرررور شررررکتها قررردیم دارای حسررراب کررراربری بررروده انرررد  میشررررکتهایی

انررد  اسرررتفاده ه  بررروری کرره در سیسرررتم قرردیم  داشرررتهو از کلمرر  "نررام کررراربری"برره  نررروان   "شررررکت ملرری

 نمایند.

  گفته شده است با شناسه ملی خود به  نوان نام کاربری و رمز  بور  2شرکتهای تازه تاسیس نیز مطابا آنچه که در بخش

 تعیی  شده توسط خودشان در هنگام ارسال درخواست   وارد سیستم می گردند.

 
 

 آشنایی با میز کار 3.2

نوام خواهد شد   میز کار شامل یک منوی سمت راست می باشد که   محلی است که کلیه تعامالت شرکت کارگزار با سامانه ایز کار م

 :شامل چهار بخش مهم است

 کارتابل : در ای  بخش ویایف شما درت شده است  ویایف شامل چهار وضعیت می باشد که  بارتند از  -1

o شروع نشده : ای  وضعیت بیان کننده ای  است که شما هنوز وییفه را مشاهده نکرده اید 

o قدام : ای  وضعیت بیان کننده ای  است وییفه را مشاهده کرده اید و در حال تکمیل آن هستید.در دست ا 

o  لغو شده : ای  وضعیت بیان کننده ای  است که وییفه شما لغو شده است. الزم به ذکر است ویایف زمانی لغو

 و درخواست شما بطور خودکار رد شود. می شوند که مدت زمان انوام آنها بگدرد 

o کمیل شده : ای  وضعیت بیان کننده ای  است که شما ای  وییفه را تکمیل کرده ایدت 

شما می توانید در قسمت کارتابل در سمت چپ نسبت به فیلتر کردن ویایف بر اسا  ویایف اقدام کنید  بطور پیش فرض کلیه 

 ویایف شروع نشده و در دست اقدام قابل مشاهده می باشد.
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 گزارش فعالیت -2

توجه به اینکه شرکتها می بایست بطور ساالنه گزارش فعالیت های خود را ارسال کنند کلیه گزارش فعالیت های شما بر با 

  اسا  مووز فعالیت ها ایواد شده و در زمان مناسب در اختیار شما قرار میگیرد.

در ای  قسمت زمینه فعالیتهای مرتبط با شرکت شما نمایش داده می شود. با کلیک بر روی  ملیات می توانید سال های 

 مختلف را انتخاب و گزارش آن را پر نمایید.

 از دو طریا می توان گزارش فعالیت را در سامانه وارد و ارسال کرد:

 از طریا ضمیمه کردن فایل مرتبط با گزارش فعالیت 

 ز طریا پر کردن جدول موجود در صفحها 

 

نمایید تا در ابتدای سال بعد نسبت به ارسال آن اقدام  "ذخیره موقت"شما می توانید گزارش فعالیت سال جاری را *** 

 نمایید.

 در صورتی که شرکت در سالی فعالیت نداشته است  گزینه فاقد  ملکرد را  المت بزنید و فایل مرتبط با صحت ای *** 

 ا الم را ضمیمه نمایید.
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 *** چنانچه گزارش فعالیت را قبال ارسال کرده باشید  دکمه ارسال را در صفحه نخواهید داشت.
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 ایواد درخواست -3

جهت ایواد کلیه درخواست ها از ای  قسمت استفاده فرمایید   برای ایواد هر درخواست ابتدا توضیحات مربوط به آن برای 

  ه بعد از مطالعه آن نسبت به ثبت درخواست اقدام کنید.شما آورده میشود ک

 

 مرور درخواست ها -4

در ای  بخش کلیه درخواست های ارسالی شما قابل مشاهده میباشد و همچنی  می توانید وضعیت رسیدگی به درخواست 

 همچنی  در ای  قسمت نام کارشنا  درخواست قابل مشاهده است. را چک کنید.
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 تکمیل پروفایل 4

ت کررارگزاری مرری باشررد و بایررد در انوررام آن همتررری  وییفرره ایسررت کرره بررر  هررده شرررکوییفرره تکمیررل پروفایررل م

دقرررت الزم صرررورت پررردیرد ایررر  وییفررره بعرررد از ثبرررت درخواسرررت موررروز برررار اول   تغییررررات و موررروز جدیرررد ایوررراد 

ردد. ایررر  وییفررره میگرررردد و بعرررد از تکمیرررل آن درخواسرررت شررررکت بررررای کارشناسررران امرررور شررررکتها ارسرررال مررری گررر

 شامل هفت بخش می باشد و بصورت ویزارد قابل انوام می باشد .

پیرردا کنیررد و بررر  "ل پروفایررلتکمیرر"ی وییفرره کلیررک کنیررد و سرر س روی کارتابررل برررای انوررام ایرر  وییفرره ابترردا  

 روی گزینه  ملیات کلیک کنید.

 

 

 

 شرح ذیل می باشد:ه مراحل انوام ای  وییفه ب
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 (یآگهی های ثبترت جلسات و صومرحله یک ) 4.1

مطررابا شررکل در ایرر  قسررمت مرری بایسررت کلیرره آگهرری هررای تاسرریس و تغییرررات شرررکت درت گررردد کرره الزم اسررت 

 تغییرررراتو جهرررت افرررزودن صورتولسررره  "جدیررردروزنامررره آگهررری  "روی جهرررت افرررزودن آگهررری هرررای تاسررریس  زیرررر

 .کلیک کنید "جدید صورتولسه "روی 

 

 

آپلررود نمرروده  و تمررام فیلررردهای را هررر کرردام از اسرررناد  کلیررک نماییررد.  " ملیرررات"روی  برررای ویرررایش و یررا حرردف  

 مربوط به آنها را تکمیل نموده س س ثبت نمایید.
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 صورتولسه ثبت شده:یرایش و
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 و کلیک نماییدروی آن جهت افزودن مدارک پایه ثبتی از جمله : اساسنامه شرکت  شرکتنامه  ایهارنامه و ... تنها کافی است *** 

 .از کام یوتر خود انتخاب نماییدفایل موردندر را 

 
 

چرره  المررت سرربز رنگرری جلرروی بعیرری مرروارد مشرراهده مرری کنیررد  برره ایرر  معنررا اسررت کرره آن مرروارد قرربال *** چنان

در پروفایررل شررما وجررود داشررته و مررورد تاییررد برروده اسررت. البترره برررای تغییررر آن مرری توانیررد از طریررا ویرررایش و یررا 

 حدف اقدام نمایید.

پررس از فایررل را داریررد بررا الگرروی زیررر اقرردام نماییررد.   حرردف فایررل آپلررود شررده و یررا   مشرراهدهد  چنانچرره قصرر***  

 را کلیک نمایید.بعدی  ی  ثبت مدارک ثبت
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 مرحله دو ) مشخصات شرکت(  4.2

 را کلیک نمایید. بعدیهای مربوطه را به درستی تکمیل نمایید و ددر تب مشخصات شرکت  تمام فیل
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طال رررات شررررکت ) در هرررر صرررفحه ای( وجرررود داشرررته باشرررد  شرررما مررری توانیرررد برررا کلیرررک برررر روی اگرررر ا ***

 کنید. "ثبت"آن را ویرایش نمایید و تغییرات را  "ویرایش"
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 سوم)دفاتر( مرحله  4.3

بایسررت مطررابا دفتررر مرکررزی شرررکت می در تررب دفرراتر  مرری بایسررت ابترردا مشخصررات دفتررر مرکررزی را وارد نماییررد. 

  با محل ثبت باشد.

بررررای آن دسرررته از شررررکتهایی اسرررت کررره دفترررر مرکرررزی آنهرررا بررره  " تغییرررر دفترررر مرکرررزی "ی کررراربرد گزینررره  ***

 یکی از شعب ایشان تغییر خواهد کرد.

 

 
 

 را کلیک نمایید. ثبت دفتر جدیدزودن شعب   جهت اف
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 را وارد نمایید. شعبه آدر برای افزودن شعبه جدید  مشخصات *** 

  

 

 :مدیران تبعه خارت 

یافت و در  t.ssaa.ir/Design/RqstAdmission/PervasiveCode.aspxhttp://irsherkaبا مراجعه به سایت : 

 به طریا زیر  مل نمایید. کد فراگیر اتباع خارجی

  

http://irsherkat.ssaa.ir/Design/RqstAdmission/PervasiveCode.aspx
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 :مدیران تبعه ایران 

را وارد نماییررد  چنانچرره اطال ررات فرررد در سیسررتم امورشرررکتها ثبررت شررده باشررد  در  معتبررر ابترردا کررد ملرری -

 ود خواهد داشت. امکان مشاهده و ویرایش وج "مشخصات شخص  "

 کلیک نمایید. "ایواد"چنانچه  کد ملی شخص قبال در سیستم امورشرکتها ثبت نشده باشد  روی 

 

  اطال ات فردی شخص را تکمیل نمایید. -
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 قابل قبول می باشند. jpg*** جهت الصاق تصویر شخص تنها تصاویر با فرمت   -

 

 

  شرررکت مرری بایسررت در شررهر محررل فعررالیتی کرره *** چنانچرره دفتررر مرکررزی و شررعبه شرررکت متمررایز باشررند

 در ثبت نام معرفی نموده است  اطال ات شعبه مدکور را وارد نماید.
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 مرحله چهارم )هیات مدیره( 4.4

مطررابا شررکل   در تررب بعرردی  لیسررت مرردیران و ا یررا هیررات مرردیره را هماننررد ایورراد مرردیران شررعب  اقرردام نماییررد.

  ثبت نمایید. تاریخ انتصاب و سمت شخص را تعیی  و 

 *** امکان انتخاب مدیر  امل و یا مدیر شعبه مشغول به کار در شرکت دیگری وجود ندارد.
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  "سرررمت هرررا" بایرررد از همررران قسرررمتشررررکت مررری باشرررد  در  سرررمت یشرررتر از یرررکبی دارا دفررررچنانچررره  ***

ثبرررت مت دیگرررری برررا سررراییرررد و الزم نیسرررت مورررددا همررران فررررد را مشرررخص نم ورررایک سرررمت هرررای فررررد را

 .نمایید
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 مرحله پنوم )سهامداران( 4.5

در تررب سررهامداران اقرردام برره ثبررت سررهامدار حقیقرری از طریررا کررد ملرری و ثبررت سررهامدار حقرروقی از طریررا شناسرره 

 می باشد. %100وع مواز سهام ملی اقدام نمایید.  لدا دقت داشته باشید  موم
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  مرحله ششم ) مدارک ضروری( 4.6

 ت ارسررالجهرر در تررب مرردارک ضررروری سررطرهایی کرره در انتهررا بررا رنررا قرمررز اشرراره برره انتخرراب فایررل شررده اسررت

مررری توانیررد اسرررتفاده  JPG , PDFی اسررناد از فرمررت و بررررا JPPGجهرررت تصرراویر تنهرررا از فرمررت ند. هسررت لزامرریا

 نموده و فایل ها را آپلود نمایید.  
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 هفتم )تایید و ارسال( مرحله 4.7

چنانچرره تمررام قرروانی  پروفایررل را ر ایررت نمرروده وتمررام فایررل هررای مررورد نیرراز را آپلررود نمرروده باشررد  در تررب آخررر  

 امکان ارسال پروفایل را خواهید داشت.

 
 

 درخواست ها رجوع نمایید. ورمر  قسمت دشبوراجهت پیگیری درخواست های خود به د ***

 

 :رسال شده مطابا شکل اقدام نماییداهده پروفایل اجهت مش ***
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 درخواست ها 5

   "تمدیرررد موررروز "   "درخواسرررت شرررعبه شررررکت همکرررار"   "موررروز برررار اول"درخواسرررت هرررا شرررامل  درخواسرررت 

 می باشد.  "درخواست انحالل شرکت  "و  "درخواست تغییرات  "  "مووز جدید"

 درخواست مووز بار اول  5.1

موررروز برررار اول شرررما رد شرررود ) از طریرررا پیامرررک  از پدیرفتررره نشررردن درخواسرررت خرررود  مطلرررع  چنانچررره درخواسرررت 

پرررس از وارد کرررردن شررررح  خواهیرررد شرررد(  پرررس از رفرررع نرررواقص خرررود از طریرررا ایررر  درخواسرررت اقررردام نماییرررد. 

 درخواست   زمینه فعالیت و شهر محل فعالیت  درخواست را ارسال نمایید.

 

 
  



 
 

 سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری 04/08/1396:  تاریخ تهیه

 PMO.ACA.UserGuide.1 راهنمای کاربر سند 34از  30صفحه  

 

 

 
 رخواست شعبه شرکت همکارد 5.2

جهرررت ثبرررت درخواسرررت شرررعبه همکرررار  شرررما مررری بایسرررت طبرررا آیررری  نامررره هرررای کرررارگزاری حرررداقل یرررک موررروز 

 نمایندگی کشتیرانی دارا باشید  در غیر ای  صورت امکان ارسال ای  درخواست را نخواهید داشت. 

 "شرررکتانتخرراب "ابترردا درخواسررت خررود را شرررح دهیررد   سرر س بنررد رمحررل فعالیررت خررود را انتخرراب نماییررد. روی 

 رنهایت درخواست خود را ارسال نمایید.کلیک  و شرکت مورد ندر را انتخاب نمایید. د
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 پروانه فعالیتتمدید  5.3

جهرررت ثبرررت درخواسرررت  تمدیرررد موررروز  شرررما مررری بایسرررت حرررداقل یرررک موررروز ثبرررت شرررده در سیسرررتم کرررارگزاری 

چنانچرره پروانرره فعالیررت آن برراقی اسررت. داشررته باشررید و ترراریخ ا تبررار آن پایرران یافترره و یررا دو مرراه برره پایرران ا تبررار 

 شرررکت منقیرری شررده باشررد  و یررا تررا پایرران ا تبررار آن یررک مرراه برراقی باشررد  از طریررا ایرر  درخواسررت امکرران تمدیررد

 .آن میسر می باشد

ی کارتابرررل خرررود درخواسرررت تمدیرررد موررروز را کلیرررک نماییرررد  در اطال رررات درخواسرررت "درخواسرررت هرررا"در قسرررمت  

 خود  لیست مووز هایی که امکان تمدید آنها وجود دارند  قابل مشاهده خواهند بود. 

ریررد انتخرراب نمرروده پررس از شرررح درخواسررت خررود  از لیسررت مورروز هایترران شررعبی کرره قصررد تمدیررد مورروز آنهررا را دا

 و درخواست را ارسال نمایید.
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 مووز جدید  5.4

ثبت درخواسررت  مووز جدید  بدی  معنا اسررت که شرررکت دارای یک مووز معتبر باشررد  اما بخواهد  مووز فعالیت در زمینه فعالیت 

بدی   زمینه فعالیت موزا می باشررند. 3در دیگری را نیز کسررب نماید. طبا آیی  نامه های کارگزاری شرررکت ها تنها مواز به فعالیت 

سمت  ست"صورت که در ق ضیحات خود و "درخوا شرح تو ست مووز جدید نموده  پس از  سال درخوا های کارتابل خود اقدام به ار

 است.وانتخاب زمینه فعالیتی که قصد گرفت  مووز فعالیت آن را دارید   انتخاب شعبه و یا شعب مورد ندرتان و در نهایت ارسال درخ

 

 

چنانچررره موضررروع فعالیرررت مرررورد درخواسرررت در موضررروع شررررکت نباشرررد  شررررکت مویرررف اسرررت صورتولسررره مربوطررره 

 را نیز الصاق نماید.
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 تغییرات درخواست 5.5

برره امررور  "غیررر ثبترری"و  "ثبترری"طبررا آیرری  نامرره هررای کررارگزاری  شرررکت هررا مویفنررد هرگونرره تغییرررات خررود را 

چنانچرره پروانرره فعالیررت شرررکت منقیرری شررده باشررد  و یررا تررا پایرران ا تبررار  د.کررارگزاران سررازمان بنررادر اطررالع دهنرر

 .یسر می باشدآن م آن یک ماه باقی باشد  از طریا ای  درخواست امکان تمدید

 رخواسرررت تغییررررات را انتخررراب نماییرررد و پرررس ازد  "ایوررراد درخواسرررتها"ییررررات  از منررروی تغثبرررت درخواسرررت ت جهررر

 ارد کردن شرح درخواست  آن را ارسال نمایید.و

 

 
 

بعررد از ارسرررال درخواسرررت از  مررورد درخواسرررت شررررکت از نرروع ثبتررری باشرررد  شرررکت مویرررف اسرررت چنانچرره تغییررررات

 امکررران در اولررری  صرررفحهیررر  ا .ردازدب رررصورتولسررره و یرررا صورتولسررره هرررای مربوطررره را  طریرررا کارتابرررل بررره ارسرررال

 وییفه تکمیل پروفایل  در کارتابل وجود دارد. مربوط به

پررس از ارسررال درخواسررت  برره کارتابررل خررود بازگردیررد  وییفرره ی تغییررر ثبترری باشررد چرره تغییررر ثبترری  بایررد  چرره

ی و تغییررررات مربوطررره را ا مرررال و برررراماییرررد. طریرررا  ملیرررات شرررروع ن زتکمیرررل پروفایرررل و ا مرررال تغییررررات را ا

 کارشنا  ارسال نمایید.

 

 جود است.مو 4ت  در بخش شرک وییفه تکمیل پروفایلتوضیح کامل مرتبط با  ***
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 درخواست انحالل : 5.6

 شرکت های کارگزاری جهت انحالل و اتمام کار  درخواستی را به همراه صورتولسه مربوطه می بایست ارسال نمایند. 

 مراحل الصاق صورتولسه را از درخواست های قبل پیگیری نمایید.

 

 

 


