
 دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری یک پیوست 

 به شرح زیر است:های کارگزاری نیروی انسانی برای صدور مجوزهای فعالیت شرکتحداقل شرایط 

 الف ( نیروی انسانی الزم برای هر مجوز فعالیت به صورت خاص،
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 حداقل شرایط نیروها حداقل نماینده های مورد نیاز نام مجوز

معامالت اوراق تامین 

 مالی

تواند با مدیر معامالت یکنفر مدیر معامالت تمام وقت که می

 مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار مشترک باشد.

 و حسابداری، حسابرسی، مالی، مدیریت، اقتصاد، بانکداری و علوم بیمهتایید وزارت علوم در یکی از رشته های مورد  مدرک تحصیلی کارشناسیحداقل دارای  -1

 یاحداقل دارای دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری                    

 طه یا گواهی نامه کاربردی معامله گری مورد تایید وزارت علوم به همراه گواهینامه اصول بازار سرمایه یا معامله گری مربومدرک تحصیلی کارشناسحداقل دارای   -2

 برخط گروهی و حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری.

تواند با معامله گر معامالت یکنفر معامله گر تمام وقت که می

 وراق بهادار مشترک باشد.مشتقه مبتنی بر ا
 دارای مدرک گواهی نامه معامله گری مربوطه در حوزه متقاضی فعالیت

یکنفر مسئول پذیرش که می تواند سمت مسئول پذیرش سایر 

 مجوزها را نیز داشته باشد
 گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار یا مدرک کارشناسیدارای 

 معامالت کاال

 یکنفر مدیر معامالت تمام وقت

م ت، اقتصاد، بانکداری و علوحسابداری، حسابرسی، مالی، مدیرییکی از رشته های دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم در  -1

 و حداقل دارای دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری بیمه

 یا

مورد تایید وزارت علوم به همراه گواهینامه اصول بازار سرمایه یا معامله گری و حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت در دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی   -2

 شرکتهای کارگزاری.

نفر معامله گر  تمام وقت که یکنفر  در بورس کاال و یکنفر  2

 ت مشتقه مبتنی بر کاالتواند با معامله گر معامالانرژی که می

 در بورس انرژی مشترک باشد.

 گواهینامه معامله گری مربوطه در هر حوزه متقاضی فعالیتدارای 

یکنفر مسئول پذیرش که می تواند سمت مسئول پذیرش سایر 

 مجوزها را نیز داشته باشد
 گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کاالیی یا مدرک کارشناسیدارای 
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 حداقل شرایط نیروها حداقل نماینده های مورد نیاز نام مجوز

معامالت مشتقه 

 مبتنی بر کاال

 یکنفر مدیر معامالت  

 وحسابداری، حسابرسی، مالی، مدیریت، اقتصاد، بانکداری و علوم بیمه یکی از رشته های دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم در  -1

 یا             حداقل دارای دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری         

مورد تایید وزارت علوم به همراه گواهینامه اصول بازار سرمایه یا معامله گری مربوطه و حداقل دو سال سابقه کار تمام دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی   -2

 وقت در شرکتهای کارگزاری.

نفر معامله گر تمام وقت که یکنفر در بورس کاال و یکنفر در  2

تواند با می معامله گر مشتقه بورس انرژی انرژی کهبورس 

 معامله گر معامالت کاال در بورس انرژی مشترک باشد.

  :برای معامله گر معامالت مشتقه مبتنی بر کاال 

 آتی یا ابراز مشتقه )صادر شده توسط سازمان( قراردادهای گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه )صادر شده توسط کانون کارگزاران( یا گواهینامه معامله گری دارای 

  در بورس انرژی کاالمعامالت برای معامله گر معامالت مشتقه مبتنی بر کاال مشترک با معامله گر: 

 گواهینامه معامله گری بورس انرژی دارای  -1

 یا 

دادهای قراریا گواهینامه معامله گری  (شده توسط کانون کارگزارانصادر )گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه به همراه گواهینامه معامله گری کاال دارای  -2

 صادر شده توسط سازمان( )آتی یا ابراز مشتقه 

یکنفر مسئول پذیرش که می تواند سمت مسئول پذیرش سایر 

 مجوزها را نیز داشته باشد
 گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کاالیی یا مدرک کارشناسیدارای 

معامالت مشتقه 

 مبتنی بر اوراق بهادار

یکنفر مدیر معامالت که می توانند با مدیر معامالت اوراق 

 تامین مالی مشترک باشد

 وحسابداری، حسابرسی، مالی، مدیریت، اقتصاد، بانکداری و علوم بیمه یکی از رشته های دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم در  -1

 یاحداقل دارای دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری                       

مورد تایید وزارت علوم به همراه گواهینامه اصول بازار سرمایه یا معامله گری مربوطه یا گواهی نامه کاربردی معامله گر دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی   -2

 سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری.برخط گروهی و حداقل دو 

 تواند با معامله گر اوراق تامینیکنفر معامله گر تمام وقت که می

 مالی مشترک باشد.

 دارا بودن حداقل یکی از شرایط ذیل:

 مشتقه )صادر شده توسط کانون کارگزاران(ابزار گواهینامه معامله گری دارای  -1

 آتی یا ابراز مشتقه )صادر شده توسط سازمان( قراردادهای گواهینامه معامله گری دارای -2
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 حداقل شرایط نیروها حداقل نماینده های مورد نیاز نام مجوز

اهینامه های یکی از گودارا بودن باید عالوه بر معامله گر باشد  ا معامله گر اوراق تامین مالی یک نفردر صورتیکه معامله گر معامالت مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار ب

 معامله گری در اوراق تامین مالی را نیز داشته باشد.برای مورد نیاز مذکور، گواهینامه 

 

یکنفر مسئول پذیرش که می تواند سمت مسئول پذیرش سایر 

 مجوزها را نیز داشته باشد
 وراق بهادار یا مدرک کارشناسیمه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اگواهی نادارای 

 مشاور عرضه

صورتجلسه شماره  1یک نفر نماینده به شرح مندرج در بند 

 04/10/1389هیات مدیره محترم سازمان بورس مورخ  201

 اداره امور کارگزاران( -11020068ابالغیه شماره  1)بند 

 گواهی نامه کارشناسی عرضه و پذیرشدارای  -1

 یا
 دارای گواهی نامه تحلیلگری بازار سرمایه -2

 مشاور پذیرش

صورتجلسه شماره  1یک نفر نماینده به شرح مندرج در بند 

 04/10/1389هیات مدیره محترم سازمان بورس مورخ  201

 اداره امور کارگزاران( -11020068ابالغیه شماره  1)بند 

 گواهی نامه کارشناسی عرضه و پذیرشدارای  -1

 یا
 گواهی نامه تحلیلگری بازار سرمایه یدارا -2

معامالت برخط 

کاال  –)أوراق بهادار 

و أوراق بهادار مبتنی 

 بر کاال(

یکنفر نماینده تمام وقت به طور مشترک برای هر دو حوزه 

 تواند سمت نماینده مرکز تماس را نیز داشته باشد.برخط که می

 و حداقل دو سال سابقه در نهادهای مالی مورد تایید وزارت علوم مدرک کارشناسیدارای  -1

 یا 

 بازار سرمایه یا گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان و حداقل یک سال سابقه کاری در نهادهای مالیگواهی اصول دارای  -2

 مرکز تماس
تواند سمت نماینده معامالت یکنفر نماینده تمام وقت که می

 برخط )برای هر دو حوزه برخط( را نیز داشته باشد.

 و حداقل دو سال سابقه در نهادهای مالی مورد تایید وزارت علوم دارای مدرک کارشناسی -1

 یا 

 گواهی اصول بازار سرمایه یا گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان و حداقل یک سال سابقه کاری در نهادهای مالیدارای  -2
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 ؛در حالت کلی ب( نیروی انسانی الزم برای شروع به فعالیت کارگزاری 

 ( بخش مالی: 1-ب

 باتوجه به حجم فعالیت کارگزاری نیروی انسانی ماهر و آشنا به فعالیت کارگزاری در بخش امور مالی استفاده نماید. بایدشرکت کارگزاری 

 

 ( بخش جواب دهی به مشتریان:2-ب

دهی به مشتریان به پاسخوی که ارتباط مشتریان با کارگزاری و شرکت کارگزاری باتوجه به حجم فعالیت خود و تعداد مشتریان، نیروی انسانی الزم در بخش ارتباط با مشتریان بکار گیرد به نح

 نحو مناسبی صورت پذیرد.

 ( بخش فناوری اطالعات:3-ب

داده  به مشتریان خدماتهای کارگزاری که از آنها افزارها و سامانهشرکت کارگزاری باید باتوجه به حجم فعالیت خود نیروی انسانی ماهر در بخش فناوری اطالعات بکار گیرد به نحوی که نرم

 شود، دچار نقص عملکرد ناشی از نبود نیروی انسانی ماهر در بخش فناوری اطالعات نشوند.شود یا در امور کارگزاری از آنها استفاده میمی

 

 

 

 


