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  هاهاي كارگزاري و نحوه فعاليت آنگري براي شركتدستورالعمل صدور مجوز كارگزار/معامله

  

، اين دستورالعمل به ١٣٨٤) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذر ماه ٧( ة) ماد٢در اجراي بند (
هاي كارگزاري به شركت ) قانون مذكور١( ة) ماد١٤موضوع بند ( گريكارگزار/معامله اعطاي مجوزمنظور تعيين چگونگي 

 .سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد مديره، به شرح ذيل به تصويب هيأتگرمعامله/كارگزار و نحوة فعاليت

مصوب مورخ  رانيا ياسالم يقانون بازار اوراق بهادار جمهور كيكه در ماده  ييهااصطالحات و واژه هيكل - ١ماده 

كليه  ني. همچنرودبه كار ميدستورالعمل  نيدر ا مياند، به همان مفاهشده فيتعر ياسالم يمجلس شورا ٠١/٠٩/١٣٨٤
كه در اين دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته به  رانيا يحسابدار ياستانداردهااصطالحات و واژه هاي تعريف شده در 

  :شوندهاي ديگر بكار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف ميواژه .رودهمان مفاهيم به كار مي

و اصالحات  ١٣٨٤منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذر ماه  :قانون بازار اوراق بهادار -١
 .بعدي آن است

 /كارگزار تيفعالمجوز  افتيدر يتقاضا دستورالعمل، نيامفاد  بامطابق  كهاست  يكارگزارشركت  :يمتقاض -٢
 .كنديارائه م سازمانرا به  يگرمعامله

  .به نام و حساب خود است بهاداراوراق ةواسطبدون  ةمعامل :يگرمعامله -٣

 ١٤بند  قيمصادو از  كرده افتيدر سازمان ازرا  يگرمعامله/كارگزارمجوز  كهاست  يكارگزار :گرمعامله/كارگزار -٤
 .شوديممحسوب  بهادار اوراققانون بازار  ١ماده 

 يكارگزار يهاشركت .است سازمان از فعاليت مجوز اخذ مستلزم يگرمعامله/كارگزار فعاليت تصدي به -٢ماده 

 .نديرا به سازمان ارائه نما يگرمعامله/كارگزار مجوز اخذ يتقاضا دستورالعمل، نيا در مندرج طيشرا احراز با تواننديم
مجوز  و تمديد شرايط اعطا .باشدساله مي ٥اريخ صدور حداكثر از ت يگرمعامله/كارگزاراعتبار زماني مجوز فعاليت 

  :باشدهاي داراي مجوز فعاليت كارگزاري به شرح زير ميبه شركت گريمعامله/كارگزار

كه اظهارنظر صورتيشركت كارگزاري مقبول باشد و درمالي  هايصورت آخرين اظهارنظر حسابرس بر روي .١
 :گرددمي حسابرس مشروط باشد، به شرح زير آثار بندها بر سود و زيان انباشته محاسبه
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مبلغ قيد شده است و آثار سود و زياني آن به صراحت بيان شده است، مبلغ زيان بندهايي كه در آن  -١-١
  .شوداحتمالي به سود و زيان انباشته افزوده گردد و سپس سود و زيان انباشته محاسبه مي

بندهايي كه مبلغ قيد شده است ولي آثار سود و زياني بند مشخص نشده است يا بندهايي كه در آن مبلغ  -١-٢
است، از شركت كارگزاري درخواست گردد تا حسابرس مستقل شركت آثار مالي بندهاي  مشخص نشده

(حداكثر) مبلغ زيان اعالم شده توسط  .شرط را بصورت دقيق يا بصورت حداقل/حداكثر اعالم نمايد
 .شودحسابرس به سود و زيان انباشته افزوده گردد و سپس سود و زيان انباشته محاسبه مي

كه به تصويب مجمع عمومي عادي رسيده مالي حسابرسي شده  هايصورتبر اساس آخرين شركت كارگزاري  .٢
 .داراي زيان انباشته نباشد پس از اعمال آثار احتمالي بندهاي شرطباشد 

  .تركيب سهامداري متقاضي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به تأييد سازمان رسيده باشد .٣
مديره متقاضي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به تأييد سازمان  هيأتصالحيت حرفه اي مديرعامل و اعضاي  .٤

  .رسيده باشد
  .هاي انضباطي نباشدهاي تبعي ناشي از محكوميتمتقاضي مطابق مقررات، مشمول محروميت .٥
   .مقررات مربوط به اخذ و تجميع مجوزها منطبق نموده باشد با هاي خود رامتقاضي مجوز فعاليت .٦

در اوراق بهادار پذيرفته شده در  گريمعاملهمجاز به فعاليت  گر با رعايت قوانين و مقررات،معامله كارگزار/ -٣ماده 

گري در ساير معامله .باشدميبهادار يا كاال بهادار مشتقه مبتني بر اوراقبه جز اوراقبورسها و بازارهاي خارج از بورس 
  .پذير استبازارهاي خارج از بورس با كسب مجوز از سازمان امكانها و بهادار قابل معامله در بورساوراق

ها، منوط به احراز شرايط و اخذ گران، در چارچوب مجوز فعاليت آنفعاليت بازارگرداني توسط كارگزار/معامله :تبصره

  .مجوز از سازمان، طبق مقررات مربوط است

  :شودميانجام  ريزالزامات  تيرعا با يگرمعامله/كارگزار تيفعال -٤ ماده

نمايد و قبل، هنگام و بعد از انجام هر معامله يا اتخاذ رعايت هاي كفايت سرمايه را گر بايد نسبتكارگزار/معامله -١
هاي كفايت سرمايه كه نسبتدر صورتي .هاي كفايت سرمايه اطمينان حاصل كندنسبترعايت موقعيت از 

هاي نسبتدر جهت رعايت به انجام معامالت يا اتخاذ موقعيت گر صرفاً مجاز نشود، كارگزار/معاملهرعايت 
 .باشدكفايت سرمايه مي
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 شركت كارگزاريمالكانه تا هفتاد درصد حقوق حداكثر توانند با رعايت قوانين و مقررات گران ميكارگزار/معامله -٢
در موارد  ،پس از كسر سود نقدي تصويب شده )مصوب مجمع مالي حسابرسي شده هايصورت(طبق آخرين 

 .گذاري نمايندتعيين شده در اين دستورالعمل سرمايه

  باشد.قيمت خريد اوراق بهادار ميبند مبناي بررسي و كنترل محدوديت موضوع اين تبصره: 

هاي جداگانه مطابق مقررات ابالغي سازمان ايجاد كند گري، حسابمعامله گر بايد براي فعاليتكارگزار/معامله -٣
 .هاي كارگزاري قابل تفكيك باشدكه از فعاليت

 كه براي مشتريان انجامرا معامالتي جلوگيري از بروز هرگونه تضاد منافع  جهت است گر موظفكارگزار/معامله -٤
دهد نسبت به معامالتي كه خود در آن ذينفع است در اولويت قرار دهد و تمامي مواردي كه به طور منطقي مي

 ي وي را خدشه دار نمايد به شكل كامل و منصفانه افشا كند.رود استقالل و بي طرفمي انتظار

گر مكلف است براي ارسال سفارشات خود از سامانه ثبت سفارش مورد تأييد سازمان استفاده كارگزار/معامله -٥
رهگيري گر بايد قبل از اجرا در اين سامانه ثبت گردد و سامانه بايد قابليت هاي كارگزار/معاملهشرسفا .نمايد

  .معامالت و بر عكس را داشته باشدتا ها ارشسف

، عالوه بر انجام ساير تكاليف "هاي كارگزاريهاي داخلي شركتدستورالعمل كنترل"واحد نظارت موضوع   -٦
گر وظيفه دارد اقدامات است و كارگزار/معاملهبه پايش مستمر رعايت الزامات اين دستورالعمل مكلف قانوني، 

 به عمل آورد.الزم را در اين خصوص 

 يمواردجز در  ،يكارگزار يهاشركت ريمجاز به انجام معامله به نام و حساب خود، نزد سا گرمعامله/كارگزار -٥ماده 

 .باشدينم است، معامله انجام از تيمحروم مشمول اي ومعامله  مجوز فاقدكه 

  .كند افتيدر اعتبار يكارگزار يهاشركت ريسااز  تواندينم گرمعامله/كارگزار -٦ماده 

باشد، هاي كارگزاري كه در تضاد با مفاد اين دستورالعمل نميقوانين و مقررات حاكم بر فعاليت شركت -٧ماده 

 گر الزم االجرا است.براي كارگزار/معامله

بهادار ت مديره سازمان بورس و اوراق به تصويب هيأ ٠٢/٠٥/١٣٩٨در تاريخ تبصره  ٢ماده و  ٧اين دستورالعمل در 
 .رسيد



۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۲۲/۶۱۱۵۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

ابالغیه

شمارۀ ابالغیه: ۱۱۰۲۰۰۲۵۵
صادر کننده: مدیریت نظارت برکارگزاران 

موضوع : دستورالعمل صدور مجوز کارگزار / معامله گری برای شرکتهای کارگزاری و نحوۀ فعالیت آنها
مخاطب: کلیۀ شرکتهای کارگزاری 

با سالم و احترام؛
بند ۴ پانصد و هشتاد و پنجمین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ به 

شرح زیر میباشد:
نامۀ مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی درخصوص دستورالعمل صدور مجوز کارگزار/ معاملهگر  -۴

برای شرکتهای کارگزاری و نحوه فعالیت آنها مطرح و به شرح پیوست تصویب شد. 
همچنین طبق بند ۵ مادۀ ۴ دستورالعمل فوق، کارگزار/معاملهگر مکلف است برای ارسال سفارشات خود 
از سامانه ثبت سفارش مورد تأیید سازمان استفاده نماید. سفارشهای کارگزار/معاملهگر باید قبل از اجرا 

در این سامانه ثبت گردد و سامانه باید قابلیت پیگیری سفارشها به معامالت و بر عکس را داشته باشد.

بند فوق جهت اقدام مقتضی، ابالغ میگردد.

محمد عطایی



۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۲۲/۶۱۱۵۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

رونوشت:
جناب آقای دکتر شاپور محمدی ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای دکتر فالح پور عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای دکتر امیری نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران

جناب آقای دکتر جمالی عضو محترم هیأت مدیره و معاون حقوقی
جناب آقای دکتر رضوی عضو محترم هیأت مدیره و معاون اجرایی

جناب آقای صحرائی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای هامونی مدیر عامل محترم شرکت فرابورس ایران

جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی ایران
جناب آقای سلطانی نژاد مدیر عامل محترم شرکت بورس کاالی ایران

جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه
جناب آقای میرصانعی دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
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