
 17/12/94: بیتصو خیتار مهیب یعال یکننده: شورا بیتصو

و  رانیا یمرکز مهیب سیقانون تأس ۶۸ماده  یو در اجرا ۱۷به استناد ماده  ۱۷/۱۲/۱۳۹۴در جلسه مورخ  مهیب عالییشورا

 :نمود بیتصو لیتبصره به شرح ذ ۱۳ماده و  ۵۲را مشتمل بر  «میمستق مهیب ی( رسمی)دالل یکارگزار نامهنییآ» ،یگرمهیب

 

 فیو تعار اتیکل -فصل اول 

 :مقابل آن بکار رفته است میدر مفاه ریعبارات ز نامهنییآ نیدر ا  -۱ ماده

 .رانیا یاسالم یجمهور یمرکز مهی: بیمرکز مهیب -۱

ارمزد ک افتیدر یدر ازا نامهنییآ نیاست که با توجه به مفاد ا یحقوق ای یقی: شخص حقمیمستق مهیب یکارگزار )دالل( رسمـ -۲

و  نیقوان تیبوده و با رعا نامهنییآ نیا ۲مندرج در ماده  میمستق مهیو مشاوره خدمات ب گریواسطه هایتیمجاز به انجام فعال

 مهیکارگزار ب نامهنییآ نینموده است و در ا افتیدر میمستق مهیب ی( رسمی)دالل یپروانه کارگزار یزمرک مهیمقررات مربوط از ب

 .شودیم دهینام

 

 کیدر هر  نامهنییآ نیا ۲منـدرج در ماده  هایتیانجام فعال یاست برا ی: مجوزمیمستق مهیب ی( رسمی)دالل یپروانه کارگزار -۳

 نیو در ا گرددیصادر م یحقوق ای یقیبه دو شکل حق  یمرکز مهیکه توسط ب یرزندگیغ ایو  یزندگ مهیب یهااز گروه رشته

 .شودیده مینام یپروانه کارگزار نامهنییآ

 

 یاسالم یجمهور یصنعت -یمناطق آزاد تجار ای یاصل نیدر سرزم یردولتیو غ یدولت میمستق مهی: مؤسسات بمهیمؤسسه ب -۴

 .باشندیدر کشور م مهیب اتیکه مجاز به انجام عمل رانیا

 

 :است ریز هایتیمجاز به انجام فعال مهیکارگزار ب -۲ ماده

 

مورد تقاضا و نحوه  مهیخدمات ب طیدر خصوص نرخ و شرا یمشاوره به و هیو ارا مهیخدمات ب یاطالعات الزم از متقاض افتیدر -۱

 .یخسارت احتمال افتیدر

 

 .مهیخدمات ب یاز طرف متقاض یندگیآن به نما یو امضا مهیب شنهادیفرم پ لیتکم -۲

 

 .گذارمهیب ای مهیخدمات ب یمتقاض یحسب مورد برا مهیاز مؤسسات ب هیمناسب و الحاق مهیاخذ پوشش ب -۳



 آن، دیاست، شامل اعالم خسارت و اخذ رسصادر شده  مهیکه با کد همان کارگزار ب ییهانامهمهیخسارت ب یهاپرونده یریگیپ -۴

در خصوص خسارت به  مهیو مذاکره با مؤسسه ب مهیپرونده خسارت به مؤسسه ب لیتشک یمدارک و مستندات الزم برا لیتحو

 .گذارمهیاز ب یندگینما

 

 ای مهیخدمات ب یاز متقاض یرسم ینامه کتبماده مشروط به داشتن اجازه نیا ۴و  ۲ یموضوع بندها هایتیانجام فعال -تبصره

 .گردد میتنظ یمرکز مهیب یطبق نمونه ابالغ دبای نامهاجازه نیاست. ا گذارمهیب

 

  

 

 یپروانه کارگزار یضوابط اعطا -دوم فصل

 

 طیشرا یدارا دیآن با رهیمد ئتیه یامهیو عضو ب یحقوق مهیب یکارگزار رعاملیو مد یقیحق یپروانه کارگزار یمتقاض    -۳ ماده

 :باشند ریز

 

 .رانیا یاسالم یدولت جمهور تیتابع -۱

 .کشور یرسم انیاز اد گرید یکی ایاعتقاد به اسالم  -۲

 .(انیآقا ی)برا میدا تیمعاف ای یعموم فهیخدمت وظ انیپا یداشتن گواه -۳

 .سال سن ۲۵داشتن حداقل  -۴

در اموال  یرقانونیارتشاء، تصرف غ میاز جرا یکیمعاونت در  ایاز ارتکاب  یناش تیو سابقه محکوم یفریک نهیشینداشتن سوء پ -۵

 ۶۴موضوع ماده  میو جرا یو اخالل در نظام اقتصاد یمداخله در معامالت دولت ایو  یتبان ،ییپولشو س،یتدل ر،یجعل و تزو ،یدولت

 .یگرمهیو ب رانیا یمرکز مهیب سیقانون تأس

 .یعدم حجر و عدم شهرت به نادرست -۶

 .یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق دییمورد تا یداشتن حداقل مدرک کارشناس -۷

 ای همیدر رشته ب یدارندگان مدرک کارشناس یحداقل دو سال برا یمرکز مهیب صیبه تشخ یامهیب دیداشتن سابقه کار مف -۸

 .یمدارک کارشناس ریدارندگان سا یحداقل پنج سال برا ای مهیب شیگرا

 .یمرکز مهیو مصاحبه ب یدر آزمون کتب تیموفق -۹

اخذ  و یمرکز مهیب یطبق دستورالعمل ابالغ یلیمتناسب با رشته و مدرک تحص یهیو توج یتخصص یگذراندن دوره آموزش -۱۰

 .یقبول نامهیگواه



 

 .شودیبرگزار م یمرکز مهیبار توسط ب کی یماده حداقل سال نیا ۹آزمون موضوع بند  -۱ تبصره

 

 یدوره آموزش یو برگزار مهیماده را به پژوهشکده ب نیا ۹موضوع بند  یآزمون کتب یبرگزار تواندیم یمرکز مهیب -۲ تبصره

 .دیواگذار نما یمرکز مهیب هیدییتا یدارا یو مؤسسات آموزش مهیماده را به پژوهشکده ب نیا ۱۰موضوع بند  یهیو توج یتخصص

 

ر کارگزا رهیمد ئتیه ایمهیو عضو ب رعاملیسمت مد یجهت تصد یشنهادیو فرد پ یقیحق یپروانه کارگزار یمتقاض -۳ تبصره

 طیشرا ریداشته باشند، مشروط به داشتن سا یامهیب دیحداقل ده سال سابقه کار مف یمرکز مهیب صیچنانچه به تشخ یحقوق مهیب

 .ماده معاف هستند نیا ۹موضوع بند  یاز آزمون کتب نامهنییآ نیمقرر در ا

 

و  یتخصص یدوره آموزش یقبول نامهیبعد از اخذ گواه کسالیحداکثر ظرف مدت  یقیحق یپروانه کارگزار یمتقاض -۴ تبصره

 یقبول نامهیبعد از اخذ گواه  سالکیحداکثرظرف مدت  یحقوق یپروانه کارگزار یماده و  متقاض نیا ۱۰موضوع بند  یهیتوج

 لیبا تکم توانندیم رهیمد اتیه یا مهیعامل و عضو ب ریماده توسط مد نیا ۱۰موضوع بند  یهیو توج یتخصص یدوره آموزش

 .شود یم یتلق کنیآنها کان لم  ی. پس از انقضاء مدت مذکور قبولندینما افتیمدارک، پروانه  در

 

 :ثبت شود ریاز اشکال ز یکیبه  دیبا یحقوق مهیکارگزار ب  -۴ ماده

 

 .الیر ونیلیپانصد م هیاول هیمتعارف با حداقل سرما یتعاون ایخاص  یرکت سهامش -۱

 .الیر ونیلیو پانصد م اردیلیدو م هیاول هیعام با حداقل سرما یسهام یتعاون ایعام  یشرکت سهام -۲

 

 :دینما هیارا یمرکز مهیرا به ب ریمدارک ز دیمجوز ثبت با افتیدر یبرا یحقوق یپروانه کارگزار یمتقاض -۵ ماده

 

 .از آنها کیسهام هر  زانیسهامداران و م یصورت کامل اسام -۱

 .مؤسس یصورتجلسه مجمع عموم -۲

 .یمرکز مهیب یمؤسس طبق نمونه ابالغ یاساسنامه مصوب مجمع عموم -۳

 ئتیه یو اعضا رعاملیمد یفریک نهیشیعدم سوء پ ی( و گواهرهیمد ئتیه یو اعضا رعاملی)مد رانیمد یصورت کامل اسام -۴

 .رهیمد

 .مجاز یو صاحبان امضا رهیمد ئتیه یسمت اعضا رعامل،یمد نییبر تع یمبن رهیمد ئتیصورتجلسه ه -۵



 .رهیمد ئتیه یو اعضا رعاملیمد یسمت از سو یقبول یگواه -۶

 .نام آن هیدییشده اظهارنامه ثبت شرکت و تأ لیفرم تکم -۷

 

 مهیرا از ب نامهنییآ نیا ۳مقرر در ماده  طیبر احراز شرا یمبن هیدییقباًل تا دیبا رهمدیئتیه یامهیو عضو ب رعاملیمد -تبصره

 .اخذ نموده باشند یمرکز

 

صادر  یمرکز مهیتوسط ب شانیا تیمحل فعال هیدییو تا انیمدارک الزم از متقاض افتیپس از در یپروانه کارگزار  -۶ ماده

 .شودیم

 

 .است یمرکز مهیب یقبل هیدییمنوط به اخذ تا مهیکارگزار ب تیمحل فعال رییتغ -تبصره

 

مصاحبه  یارهایضوابط و مع نیو همچن یپروانه کارگزار دیصدور و تمد یبرا ازیفهرست مدارک مورد ن یمرکز مهیب    -۷ ماده

 .خود منتشر خواهد کرد رسانیاطالع گاهیو در پا نییرا تع نامهنییآ نیا ۳ماده  ۹موضوع بند 

 

 نیمقرر در ا طیبعد مشروط به وجود شرا هایدوره یمدت سه سال صادر و برا یرا برا یپروانه کارگزار یمرکز مهیب    -۸ ماده

 .خواهد نمود دیتمد نامهنییآ

 

 انتقال بودن رقابلیمحل کار، مدت اعتبار و غ ینشان مه،یمشخصات و اطالعات مربوط به کارگزار ب ،یدر پروانه کارگزار    -۹ ماده

 .گرددیآن درج م

 

 نییتع یمرکز مهیباشد که ب یامتحدالشکل و مانند نمونه دیو مندرجات آنها با مهیتابلو، مهر و سربرگ کارگزار ب   -۱۰ ماده

 .کندیم

 

 مهیکارگزار ب فیو وظا هاتیمسئول -سوم فصل

 

مراجعه  نامهنییآ نیا ۱ماده  ۴مجاز موضوع بند  مهیصرفاً به مؤسسات ب مهیاخذ پوشش ب یمجاز است برا مهیکارگزار ب   -۱۱ ماده

 .دینما

 



در  نیخواهد بود. همچن د،ینمایرا امضا م مهیب شنهادیفرم پ لیکه ذ گذارمهیب یمسئول صحت امضا مهیکارگزار ب   -۱۲ ماده

امضا  و لیرا تکم شنهادیفرم پ مهیخدمات ب یاز متقاض یندگیبه نما یرسم ینامه کتببه موجب اجازه مهیکه کارگزار ب یصورت

 .آن خواهد بود رمسئول صحت اطالعات مندرج د دینما

 

خود ثبت  یمعامالت مربوط را در دفاتر قانون یو مقررات جار نیطبق قوان دیو با شودیبازرگان شناخته م مهیکارگزار ب -۱۳ ماده

 .دینما هیارا کندیم نییتع یمرکز مهیکه ب یآمار و اطالعات مربوط به عملکرد خود را در چارچوب دیبا مهی. کارگزار بدینما

 

 دیبازخر تیبا قابل نامیاوراق مشارکت ب ایبه صورت وجه نقد  ینیتضم یمرکز مهیبا نظر ب دیبا یپروانه کارگزار یمتقاض -۱۴ ماده

 یهامهیب یهااز گروه رشته کیدر هر  نیتضم نیا زانی. حداقل مدینما عیتود یمرکز مهینزد ب یضمانتنامه بانک ای دیقبل از سررس

 کصدی یحقوق یپروانه کارگزار یمتقاض یو برا الیر ونیلیپنجاه م یقیحق یپروانه کارگزار یمتقاض یراب یرزندگیغ ای یزندگ

 .دهد شیافزا کباریمبالغ مذکور را هر سه سال  تواندیم یمرکز مهی. بباشدیم الیر ونیلیم

 

با حق  اهنامهمهیدر ب نفعیافراد ذ ایصاحبان حقوق آنان و  ای شدگانمهیب گذاران،مهیحقوق و مطالبات ب نیمذکور تضم نیتضم

 .عمر است مهیآنها حق تقدم با ب انیو در م باشدیم مهیبستانکاران کارگزار ب ریرجحان نسبت به سا

 

درصد  ۱ماده را حداکثر معادل  نیموضوع ا نیمبالغ تضم ،یهر پروانه کارگزار دیدر زمان تمد تواندیم یمرکز مهیب -۱ تبصره

 .دهد شیافزا مه،یسال قبل آن کارگزار ب مهبیحق یپرتفو

 

 .باشد یحداقل معادل دو برابر مدت اعتبار مندرج در پروانه کارگزار دیماده با نیمذکور در ا هاینیمدت اعتبار تضم -۲تبصره  

 

و  یطبق سند رسم دیبا نامهنییآ نیا ۱۴موضوع ماده  نیپس از سپردن تضم مهیو کارگزار ب  یپروانه کارگزار یمتقاض -۱۵ ماده

 یراخود ب صیبتواند با توجه به مدلول ماده مذکور، بنا به تشخ یمرکز مهیوکالت دهد که ب یمرکز مهیضمن عقد خارج الزم به ب

مذکور  نیاز تضم یکارکنان و ایو  ابهایبازار ایو  مهیقصور کارگزار ب ایغفلت، مسامحه و  ر،یتقص مد،از ع یجبران خسارات وارده ناش

 .دیاستفاده نما

 

 نامهمهیب نامه،نییآ نیا ۱۴مذکور در ماده  نیمکلف است عالوه بر تضم مهیو کارگزار ب  یپروانه کارگزار یمتقاض   -۱۶ ماده

. دینما یداریخر نامهنییآ نیا ۱ماده  ۴مجاز موضوع بند  مهیاز مؤسسات ب یکیرا از  مهیب یکارگزار تیفعال یاحرفه تیمسئول

 .خواهد نمود نییتع یمرکز مهیمذکور را ب تیمسئول نامهمهیب هیسرما اقلموارد تحت پوشش، مدت و حد

 



و  مهیب یعال یمصوب شورا یهانامهنییآ ،یگرمهیو ب رانیا یمرکز مهیب سیمکلف است قانون تاس مهیکارگزار ب -۱۷ ماده

 .دینما تیرا رعا یدالل تیو مقررات کشور در خصوص فعال نیقوان ریو سا یمرکز مهیب یابالغ یهاها و بخشنامهدستورالعمل

 

 یزارنسبت به استرداد پروانه کارگ یلغو پروانه کارگزار ای دیعدم تمد ای تیفعال قیمکلف است در صورت تعل مهیکارگزار ب -۱۸ ماده

 .دیاقدام نما یمرکز مهیبه ب

 

 ای و هیسرما زانیم رییدر اساسنامه، تغ رییبا موضوع تغ یمکلف است صورتجلسات مجامع عموم یحقوق مهیکارگزار ب   -۱۹ ماده

 ایو  رهیدم ئتیه یسمت اعضا رییتغ رعامل،یمد رییبا موضوع تغ رهیمد ئتیو صورتجلسات ه رهیمد ئتیه یاعضا بیدر ترک رییتغ

 مهیب یمذکور، منوط به اعالم موافقت کتب راتیی. اعمال و ثبت تغدینما هیارا یمرکز مهیب بهمجاز خود را  یصاحبان امضا رییتغ

 .است یمرکز

 

و کارکنان  هاابیقصور خود و بازار ایغفلت، مسامحه  ر،یاز عمد، تقص یناش یهامسئول جبران خسارت مهیکارگزار ب   -۲۰ ماده

 .است نامهنییآ نیا ۲موضوع ماده  یهاتیخود در انجام فعال

 

مجاز  ریدر صورت افشا غ آورد،یاست که به مناسبت شغل خود بدست م یملزم به حفظ اسرار و اطالعات مهیکارگزار ب   -۲۱ ماده

 .دیاقدام نما یو یلغو پروانه کارگزار ای دینسبت به عدم تمد تواندیم یمرکز مهیاسرار، ب نیا

 

 یرامربوط را ب مهیبنرخ حق زیو ن شنهادیمورد پ مهیمکلف است به طور مستند تمام اطالعات الزم درباره ب مهیکارگزار ب -۲۲ ماده

 مهیخدمات ب یمتقاض یماعال شنهاداتیرا برابر با درخواست و پ نامهمهیو ب دیو اعالم نما هیو به او ارا حیتشر مهیخدمات ب یمتقاض

 .صورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود نیا ریو در غ دینما ذاخ مهیاز مؤسسه ب

 

بنام خود و طرق  ایدر وجه حامل  یچک بانک ،یاز انحاء اعم از نقد ینحو چیبه ه مهیبحق افتیمجاز به در مهیکارگزار ب -۲۳ ماده

 مهیب به کارگزار مهیبصورت، پرداخت حق نیداشته باشد که در ا کتبی نامهمربوط اجازه مهیکه از مؤسسه ب نیمگر ا ستین گرید

 .مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود مهیاست و مؤسسه ب مهیمؤسسه ب هب مهیبدر حکم پرداخت حق

 

 .مسئول خواهد بود مهیو مؤسسه ب گذارمهیدر مقابل ب د،یماده عمل نما نیبر خالف مفاد ا مهیچنانچه کارگزار ب -تبصره

 

موظف است خسارت را در  مهیندارد. مؤسسه ب مهیرا از مؤسسه ب نفعیذ ای گذارمهیخسارت ب افتیحق در مهیکارگزار ب -۲۴ ماده

 .دیبه حواله کرد پرداخت نما ای نفعیذ ایو  گذارمهیوجه ب

 



 .اردد افتیبه هر عنوان در یمبلغ پردازدیم نفعیذ ای گذارمهیبه ب مهیکه مؤسسه ب یحق ندارد از خسارت مهیکارگزار ب    -۲۵ ماده

 

 مهیزاران بکارگ ریو سا مهیب ندگانی، نما مهیمؤسسات ب هیعل غاتیاز رقابت مکارانه و ناسالم و انجام تبل دیبا مهیکارگزار ب -۲۶ ماده

 .کند یخوددار

 

 .دینما هیارا یمرکز مهیخود را به ب یدوره مال نیآخر یاتیاظهارنامه مال ریموظف است هر سال تصو مهیکارگزار ب    -۲۷ ماده

 

 وستیپ هایادداشتیشده خود را همراه با  یحسابرس یمال هایمکلف است هر سال صورت یحقوق مهیکارگزار ب -۲۸ ماده

 .دینما هیارا یمرکز مهیسهامداران به ب یدر مجمع عموم بیروز پس از تصو ۱۵حداکثر ظرف مدت 

 

 یکیالکترون تیسامانه نظارت و هدا قیرا از طر نامهنییآ نیموظف است آمار، اطالعات و مدارک مندرج در ا مهیکارگزار ب -۲۹ ماده

 .دیارسال نما یمرکز مهی)سنهاب( به ب مهیب

 

 مهیمؤسسه ب فیتکال -چهارم فصل

 

، معتبر باشد یکه فاقد پروانه کارگزار یدر صورت مهیاز هر شخص به عنوان کارگزار ب مهیتوسط مؤسسه ب مهیقبول ب -۳۰ ماده

 .ممنوع است

 

به  که یانامهمهیرا در ب مهیبه کارگزار ب یمرکز مهیب افتهی صیآن موظفند نام و کد تخص ندهینما ایو  مهیمؤسسه ب -۳۱ ماده

 .ندیدرج نما شودیاو صادر م شنهادیپ

 

 .دیعمل نما یطرفیدر کمال ب دیبا مهیخواسته باشند مؤسسه ب طینرخ و شرا مهیچند کارگزار ب یامهیب یاگر برا    -۳۲ ماده

 

از کارگزار  طیرا با همان شرا مهیهمان ب تواندینم د،یرا رد نما یامهیکارگزار ب شنهادیپ یامهیکه مؤسسه ب یدر صورت -۳۳ ماده

 .قبول کند یگرید مهیب

 



 قیشده است از طر شنهادیمؤسسه پ ندهینما ایبه مؤسسه  مهیکارگزار ب لهیرا که به وس یامهیب تواندینم مهیمؤسسه ب -۳۴ ماده

کتباً  همیکارگزار ب قیاز طر نامهمهیانصراف خود را از صدور ب گذارمهیب نکهیمگر ا دیخود قبول نما ندهینما لهیبه وس ای میمستق

 .پرداخت کند یبه و ایمنظور نموده  گذارمهیب یبرا یفیتخف تواندیمؤسسه نم ندهینما ای مهیمؤسسه ب صورت نیاعالم دارد. در ا

 

 ندهیانم ای مهیدارد، مؤسسه ب میمؤسسه تسل ندهینما ای مهیخود را به مؤسسه ب گذارمهیب شنهادیپ مهیاگر کارگزار ب -۳۵ ماده

 .گذارمهیب یو کتب حیقبول کند مگر با دستور صر یگرید مهیرا از کارگزار ب مهیهمان ب تواندیمؤسسه مزبور نم

 

مگر آنکه  دیرا پرداخت نما مهیکارمزد کارگزار ب مه،یبحق افتیپس از در ماهکیموظف است حداکثر  مهیمؤسسه ب -۳۶ ماده

 .توافق نموده باشند یگریکتباً به نحو د نیطرف

 

. در صورت عدم اعالم دیاعالم نما یرا کتباً به و مهیکارمزد قابل پرداخت به کارگزار ب زانیموظف است م مهیمؤسسه ب -تبصره

 یمرس یو دالل یندگیکارمزد نما نامهنییمقرر در آ یکارمزد قابل پرداخت معادل حداکثر کارمزدها مه،یکارمزد به کارگزار ب یکتب

 .اشدب شتریمذکور ب نامهنییمقرر در آ یاز حداکثر کارمزدها دینبا مهیار بکارمزد قابل پرداخت به کارگز لخواهد بود. در هر حا مهیب

 

به  زین مهیگردد، کارمزد کارگزار ب مهبی حق شیباعث افزا راتییتغ نیداده شده باشد و ا نامهمهیدر ب یراتییچنانچه تغ -۳۷ ماده

به  زین مهیمسترد گردد، کارمزد کارگزار ب گذارمهیبه ب ای ابدی لیتقل مهیبمبلغ حق کهیو درصورت افتیخواهد  شیهمان نسبت افزا

 .مربوط کتباً اطالع دهد مهیرا به کارگزار ب راتییتغ نیا دیبا مهیبرگشت داده خواهد شد. مؤسسه ب ایهمان نسبت کاهش 

 

 مهیکارگزار ب یپرتفو باشد،یصادر شده و معتبر م یو یو با کد اختصاص مهیکارگزار ب شنهادیکه به پ ییهانامهمهیب -۳۸ ماده

 مهیمربوط به کارگزار ب مهیو با اطالع مؤسسه ب یمرکز مهیخود را با موافقت ب یپرتفو تواندیم مهی. کارگزار بشودیمحسوب م

 .انتقال دهد یگرید

 

 خیپس از تار کسالیحداکثر تا مدت  توانندیم یو یقانون ندهینما ایوراث  ،یقیحق مهیحجر کارگزار ب ایدر صورت فوت  -تبصره

 یباشد، انتقال دهند. ط نامهنییآ نیا طیکه واجد شرا یگریرا به شخص د یو یکد اختصاص یمرکز مهیحجر، با موافقت ب ایفوت 

 .شودیو در صورت عدم انتقال ظرف مدت مذکور، لغو م قیلتع یو یمدت پروانه کارگزار نیا

 

 .دینما سیخارج از کشور شعبه تأس ایدر داخل  یمرکز مهیبا موافقت ب تواندیم یحقوق مهیکارگزار ب    -۳۹ ماده

 

 نظارت -پنجم فصل

 



 هیو ارا یمکلف به همکار مهیکند. کارگزار ب یرا بازرس مهیو دفاتر و مدارک کارگزار ب تیمحل فعال تواندیم یمرکز مهیب -۴۰ ماده

 .است یمرکز مهیبه ب ازیمورد ن حاتیاسناد و توض

 

 نیو همچن یحقوق مهیو مسئول شعب کارگزار ب رهیمد ئتیه یامهیعامل، عضو ب ریمد ،یقیحق مهیشغل کارگزار ب -۴۱ ماده

در  یآموزش یهاباشد. سمت نامهنییآ نیا ۲موضوع ماده  هایتیمنحصراً انجام فعال دیبا یحقوق مهیکارگزار ب تیموضوع فعال

 .باشدیحکم نم نیمشمول ا یمؤسسات آموزش عال

 

 ندهیاو نم ییاتـکا مهیو کارگزاران ب مهیب ندگانیآنها، نما رهیمد ئتیه یو اعضا مهیو مؤسسات ب یمرکز مهیکارکنان ب -تبصره

داشته باشند.  تیفعال ایسهم  ایسمت  مهیب یهایدر کارگزار توانندینم مهیب یخسارت و اکچوئران رسم ابانیارز ،یحقوق مهیب

اعم از  مهیب هاییکارگزار ریدر سا توانندینم یحقوق مهیو مسئول شعب کارگزار ب رهیمد ئتیه یو اعضا رعاملیمد نیهمچن

 .داشته باشند تیفعال یقیحق مهیبه عنوان کارگزار ب ایسهم داشته  ایسمت  ییو اتکا میمستق

 

به تخلفات  یدگی. در هر حال رسباشدیم نامهنییآ نیاز مقررات ا مهیبه تخلفات کارگزار ب یدگیمرجع رس یمرکز مهیب -۴۲ ماده

 ایو  یجزائ نیطبق قوان مهیتخلفات کارگزار ب یعموم هاینخواهد بود که در دادگاه نیالذکر مانع از ادر مرجع فوق مهیکارگزار ب

 .ردیقرار گ بیو تعق یدگیمورد رس یمدن

 

مصوب  هاینامهنییآ ،گریمهیو ب رانیا یمرکز مهیب سیاز قانون تاس مهیدر صورت احراز تخلف کارگزار ب -۴۳ ماده

متناسب با  تواندیم یمرکز مهیو مقررات کشور، ب نیو قوان یمرکز مهیب یابالغ هایبخشنامه و هادستورالعمل مه،یب عالییشورا

 :دیرا اتخاذ نما ریز ماتینوع، تکرار، تعدد و شدت تخلف، تصم

 

 .یحقوق مهیکارگزار ب یامهیعضو ب ای رعاملیمد ای یقیحق مهیبه کارگزار ب یتذکر کتب -۱

 .یحقوق مهیکارگزار ب یامهیعضو ب ای رعاملیمد تیسلب صالح -۲

 .کسالیحداکثر تا  یپروانه کارگزار قیتعل -۳

 .یلغو پروانه کارگزار -۴

 

 :شودیلغو م یمرکز مهیتوسط ب زین ریدر موارد ز ۴۳ماده  ۴عالوه بر بند  یپروانه کارگزار    -۴۴ ماده

 

 .مهیبه درخواست کارگزار ب -۱

 



درج من طیاز شرا کیهر  یحقوق مهیکارگزار ب رهیمد ئتیه ایمهیعضو ب ای رعاملیمد ای یحقوق مهیب یکه کارگزار یدر صورت -۲

 .مذکور را نداشته است طیاز ابتدا شرا یو نکهیبر ا یکشف شود مبن یمستندات ایرا از دست بدهد  نامهنییآ نیدر ا

 

 طیاز شرا یکیاز دست دادن  ای یحقوق مهیکارگزار ب رهیمد ئتیه یامهیعضو ب ای رعاملیفوت مد ایدر صورت استعفا، عزل  -۳

 .یو تیصالح یتا سه ماه جهت بررس نیگزیفرد جا یو عدم معرف نامهنییآ نیا ۳مقرر در ماده 

 

 .خود را شروع نکند اتیعمل ،یتا دو سال پس از صدور پروانه کارگزار مهیکه کارگزار ب یدر صورت -۴

 

 .دیآن اقدام ننما دینسبت به تمد یسال پس از اتمام اعتبار پروانه کارگزار کی مهیکه کارگزار ب یدر صورت -۵

 

 .یحقوق مهیانحالل کارگزار ب -۶

 

 .یحقوق مهیکارگزار ب یورشکستگ -۷

 

 .نامهنییآ نینشده در ا ینبیشیارد پمو ریدر سا -۸

 

 .دمنحل شو دیندهد، با رییخود را تغ تیشرکت موضوع فعال کسالی یچنانچه ط ،یحقوق یدر صورت لغو پروانه کارگزار -۴۵ ماده

 

و در  مهیاز مؤسسات ب مهیب یکارگزار اتیپس از اخذ مفاصاحساب عمل یمرکز مهیب ،یدر صورت لغو پروانه کارگزار -۴۶ ماده

در  نفعیافراد ذ ایصاحبان حقوق آنان  ای شدگانمهیب گذاران،مهیب یاز سو مهیاز کارگزار ب تیصورت عدم وجود شکا

ظرف  مهیمفاصاحساب توسط مؤسسات ب هیرا مسترد خواهد نمود. عدم ارا نامهنییآ نیا ۱۴مندرج در ماده  نیتضم ها،نامهمهیب

 .باشدیمذکور م نیبه منزله موافقت آنها با استرداد تضم یمرکز مهیدرخواست ب خیماه از تار ۳مدت 

 

 مهیکارگزار ب رعاملیو مد یقیحق مهیلغو شود، کارگزار ب یمرکز مهیبه علت تخلف بر اساس اعالم ب یاگر پروانه کارگزار -۴۷ ماده

خسارت  ابیارز ،یقیحق مهیکارگزار ب ،یقیحق مهیب ندهیبه عنوان نما تواندینم کند،یم نییتع یمرکز مهیکه ب یمدت یبرا ،یحقوق

 ،یحقوق مهیب ندهینما رهیمد ئتیو عضو ه رعاملیمد ایعمر  مهیفروش ب ندهینما ،یقیحق مهیب یرسم ئراکچو ،یقیحق یامهیب

 .دینما تیفعال یحقوق مهیب یاکچوئر رسم ،یحقوق یامهیخسارت ب ابیارز ،ییاتکا مهیکارگزار ب ،یحقوق مهیکارگزار ب

 



ؤسسات م ران،یا گرانمهیب یکایرا به سند یو لغو پروانه کارگزار دیعدم تمد ق،یصدور، تعل یبه نحو مقتض یمرکز مهیب   -۴۸ ماده

خود به  یرساناطالع گاهیپا قیموارد را از طر نیا یمرکز مهیاعالم خواهد نمود. ب مهیکارگزاران ب یصنف یهاو کانون انجمن مهیب

 .رساندیاطالع عموم م

 

را  ریاز اقدامات ز کیحسب مورد هر  تواندیم یمرکز مهیب مه،یتوسط مؤسسه ب نامهنییآ نیمفاد ا یدر صورت عدم اجرا -۴۹ ماده

 :انجام دهد

 مه؛یمؤسسه ب ربطیذ رانیمد ای رهیمد ئتیه یو اعضا رعاملیبه مد یاخطار کتب -۱

 .مهیمؤسسه ب ربطیذ رانیمد ای رهیمد ئتیه یاعضا رعامل،یمد تیسلب صالح -۲

 طیاشر نامهنییآ نیاند، موظفند حداکثر سه سال پس از ابالغ انموده افتیدر یکه قبالً پروانه کارگزار مهیکارگزاران ب -۵۰ ماده

و و پس از آن لغ قی( تعلکسالی)حداکثر  رتیآنها تا رفع مغا یصورت پروانه کارگزار نیا ریدر غ ند،یخود را با مفاد آن منطبق نما

 .دخواهد ش

 

 موارد ریسا -ششم فصل

، قانون قانون تجارت ،یگرمهیو ب رانیا یمرکز مهیب سینشده است تابع قانون تاس ینیبشیپ نامهنییآ نیکه در ا یموارد -۵۱ ماده

 .خواهد بود مهیو مقررات مربوط و عرف ب نیقوان ریراجع به دالالن و سا

 .شودیآن م یو اصالحات بعد( ۶شماره  نامهنیی)آ مهیب یرسم یدالل نامهنییآ نیگزیابالغ جا خیاز تار نامهنییآ نیا    -۵۲ ماده


