دستورالعمل عضويت در كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار
مصوب  1388/08/09هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

در اجراي ماده ي  33قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالالال مي انران م الالالو آذرماه  1384و بند  1ماده ي  7و مواد  72و 73
اسالالاسالالنامك ي نانون ناراناران بورس و اوراق بهادار ،انن دسالالروراملمت سوسالالن نانون ناراناران بورس و اوراق بهادار پيشالالنهاد و بك
س ونب هيأت مدنره ي سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد .


ماده : 1
نليك ي اصط حات و واژه هاني نك در ماده ي نك قانون بازار اوراق بهادار م و آذرماه  1384مجلس شوراي اس مي سلرنف شده
اند ،بك همان مفاهيم در انن دسروراملمت بك نار رفرك است .واژههاي دنگر داراي ملاني زنر ميباشند:

o

بند : 1
نانون :نانون ناراناران بورس و اوراق بها دار است نك با مجوز سازمان سشكيت شده و از م ادنق نانون سلرنف شده در بند  5مادة 1
قانون بازار اوراق بهادار محسو ميشود.

o

بند : 2
ع ضو :شخص حقوقي ا ست نك مجوز فلاميت ناراناري ،نارانار/ملاملكاري ،بازارارداني ،م شاور سرمانك اذاري نا سبدارداني را از
سازمان درنافت نموده و طبق انن دسروراملمت بك عنوان عضو ،در نانون پذنرفرك شده است.

o

بند : 3
شخص وابسرك بك عضو :شامت موارد زنر است :اعضاي حقيقي هيأت مدنره ،نماننداان اشخاص حقوقي عضو هيأت مدنره ،مدنرعامت،
مدنران ،ملاملك اران ،مسالاللومين پذنرس سالالفارس مشالالررنان ،نماننداان سالالبدارداني ،بازارارداني و سحليتاري ،مسالاللومين شالاللب و
م سلومين مامي ع ضو و سانر ا شخاص حقيقي مرسبن با ع ضو نك ح سب مورد سو سن نانون بك عنوان شخص واب سرك بك ع ضو اع م
ميشوند.



ماده : 2
نانون اع ضا را بر ا ساس مجوز فلاميت درنافري از سازمان ،بك پنج اروه زنر طبقك بندي مي نند .نك ع ضو ميسواند در بيش از نك
اروه طبقك بندي شود:
 .1اعضاي داراي مجوز ملام ت اوراق سامين مامي؛
 .2اعضاي داراي مجوز ملام ت ناال؛

 .3اعضاي داراي مجوز ملام ت مشرقك مبرني بر اوراق بهادار؛
 .4اعضاي داراي مجوز ملام ت مشرقك مبرني بر ناال؛
 .5اعضاي داراي مجوز سبدارداني ،مشاور سرمانك اذاري نا بازارارداني.
o

تبصره : 1
عضونت اشخاص حقوقي نك بك موجب مقررات ملنم بك عضونت در نانون دنگر هسرند ،مشروط بر نداشرن مجوز ناراناري ،نارانار
ملاملك¬اري نا بازار ارداني ،در نانون ناراناران اخرياري است .

o

تبصره : 2
ع ضونت اخرياري نك نهاد مامي در نك نانون ناقض امنامات نا شي از ع ضونت آن نهاد مامي در نانوني نك بك موجب قانون و مقررات
موظف بك عضونت در آن مي باشد ،نخواهد بود .



ماده : 3
مرقا ضيان ع ضونت در نانون باند اط عات و مدارك زنر را در چارچو فرمهاي م و نانون بك هنگام ارائك درخوا ست ع ضونت و
پس از آن در بازه هاي زماني م و نانون بك نانون سسليم نمانند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

مجوز ساسيس و فلاميت هاي اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
فرم سكميت شده درخواست عضونت در نانون؛
اسامي و مشخ ات سهامداران ،سلداد ،درصد و نوع سهام هرنك؛
مبلغ سرمانكي ثبت شده و مينان پرداخت شدهي عضو؛
اسامي اعضاي هيأت مدنره و مدنر عامت عضو نك بك سأنيد سازمان رسيده است؛
.نمودار سازماني؛
نشاني ،مشخ ات و اط عات سماس دفرر مرنني ،دفاسر ،شلب ،نمانندايها و انسرگاههاي ملام سي؛
اسامي و مشخ ات پرسنت و سانر اشخاص وابسرك بك عضو بك همراه سمت آنها؛
نشاني و مشخ ات اشخاص حقوقي سحت مامكيت عضو؛
شناسك ملي و ند اقر ادي عضو؛
نشاني پانگاه اط عرساني عضو؛
روزنامك رسمي آخرنن سغييرات عضو؛
آخرنن صورت هاي مامي حسابرسي شده عضو؛
برنامك ي دو سال آسي؛
مشخ ات نرم افنارها و سجهينات عمده؛
مسرندات وارنن حق ورودنك؛
سانر موارد بك سشخيص هيلت مدنره نانون.

o

تبصره :
عضو باند هراونك سغيير در اط عات ارائك شده طبق انن ماده را حدانثر ظرف مدت  7روز ناري پس از سغيير ،بك نانون اع م نماند.



ماده : 4
پس از ارائك ي اط عات و مدارك مو ضوع ماده ي  3و احراز نامت بودن آنها سو سن نانون ،مرقا ضي بك عنوان ع ضو نانون پذنرفرك
شده و موضوع سوسن نانون بك وي اع م ميشود.



ماده : 5
عضو موظف است در صورت انجاد ارسباط با شخص وابسرك جدند نا قطع رابطك با هر شخص وابسرك و همچنين هراونك سغيير رابطك
با شخص وابسرك ،مراسب را در بازه هاي زماني و بر طبق فرم هاي م و نانون بك نانون اع م نماند .اشخاص بك محض انجاد ارسباط
از نوع مذنور در بند  3ماده ي  ، 1با هر نك از اع ضا ،بك عنوان شخص واب سرك بك ع ضو مح سو شده و م شمول ماده ي  8شده و
موظف بك رعانت مقررات موضالوع ماده ي  10انن دسالروراملمت مي باشالند ،ومو اننكك سحت عنوان شالخص وابسالرك بك نانون ملرفي
نشده باشند.



ماده : 6
ع ضو باند هنگام درخوا ست ع ضونت مبلغي جهت پذنرس سحت عنوان حق ورودنك ،بك نانون بپردازد .همچنين ع ضو باند ساالنك در
مواعدي نك نانون سليين مينند ،مبلغي بك عنوان حق عضونت ساالنك بابت خود و اشخاص وابسرك بك خود بك نانون پرداخت نماند.
مبامغ درنافري قابت اسررداد نميباشد.

o

تبصره : 1
سقف حق ورودنك و حق ع ضونت ساالنك اع ضا و ا شخاص واب سرك بك اع ضاء ،بك پي شنهاد نانون بك س ونب سازمان مير سد .نانون
موظف است مينان حق ورودنك و حق عضونت ساالنك را پس از س ونب ،بك اعضا اع م نماند.

o

تبصره : 2
عدم پرداخت حق ع ضونت ساالنك در موعد مقرر ،سخلف مح سو مي شود .نانون مي سواند از شرنت سپردهاذاري مرنني اوراق
بهادار و سسونك وجوه حق عضونت ساالنك پرداخت نشده را از محت سپرده اعضاء نند انن شرنت نا سانر مطامبات آنها از انن شرنت،
مطامبك و درنافت نماند.



ماده : 7
اع ضاي نانون موظفند اط عات و مدارك درخوا سري نانون را نك در را سراي اجراي وظانف خود و پس از سأنيد سازمان درخوا ست
مينند ،در اخريار نانون قرار دهند.

o

تبصره :
اط عات و مدارك اعضا نند نانون محرمانك سلقي ميشود و نانون نمي سواند در غير موارد م رح در قانون و مقررات ،آنها را در اخريار
اشخاص دنگر بك اسرثناي عضو مربوطك ،سازمان نا مراجلي نك سازمان سليين مي نند ،قرار دهد.



ماده : 8
ا شخاص واب سرك بك اع ضا موظفند در دورههاي آموز شي نك نانون بك منظور ارسقاي سوانانيهاي علمي و عملي آنها برانار مينماند،
شرنت نمانند.



ماده : 9
عضالالو باند هنگام درخواسالالت نناره ايري موقت نا دائم از فلاميت خود ،مراسب را بك سالالازمان ،نانون و بورس مربوطك اع م و مجوز
فلاميت خود را نند نانون سودنع نماند.

o

تبصره : 1
پذنرس درخواست نناره ايري سوسن نانون ،پس از موافقت سازمان براساس ضوابن م و سازمان صورت ميايرد.

o

تبصره : 2
عضو در دوره ي ننارهايري موقت موظف بك پرداخت حق عضونت ساالنك ميباشد.



ماده : 10
مقررات م و نانون براي سمام اع ضا و ا شخاص واب سرك بك اع ضاء امنامآور ا ست .در صورت مغانرت هر نك از م وبات نانون با
قوانين ،اساسنامك ي نانون و سانر مقررات ،هر نك از اع ضاي نانون ميسواند در انن خ وص ،شكانت خود را سقدنم سازمان نماند.
سازمان پس از ر سيداي ،نك با براناري جل سك ح ضوري و اخذ دفاعيات نانون برانار مي شود ،م وبات مغانر با قوانين ،مقررات و
اساسنامك ي نانون را ملغي خواهد نمود.



ماده : 11
نانون در صورت سخلف هرنك از اع ضا از مقررات انن د سروراملمت و سانر قوانين و مقررات مربوط ،مراسب را بك مرجع ر سيداي بك
سخلفات موضوع ماده ي  35قانون بازار اوراق بهادار انارس مي نماند .در صورت احراز سخلف ،مرجع رسيداي مي سواند عضو مرخلف
را بك نكي از موارد زنر محكوم نماند:
نك :سذنر نربي بدون درج در پرونده ي عضو؛
دو :اخطار نربي و درج در پرونده ي عضو؛

سك :محروميت از انجام ملاملك در سمام نا برخي از بورسهاي اوراق بهادار ،بورسهاي ناال نا بازارهاي خارج از بورس بك مدت ملين؛
چهار :سلليق عضونت در نانون؛
پنج :مغو عضونت در نانون؛
o

تبصره :
در صورت سلليق نا مغو عضونت در نانون ،فلاميت عضو منبور در بورس ها نين حسب مورد سلليق نا مغو مياردد.



ماده : 12
در صورسي نك شخص واب سرك بك ع ضو ،از مقررات انن د سروراملمت و سانر قوانين و مقررات مربوط سخطي نماند ،نانون ميسواند
موضالالوع را بك مرجع رسالاليداي موضالالوع ماده ي  35قانون بازار اوراق بهادار انارس نماند .در صالالورت احراز سخلف ،مرجع رسالاليداي
مي سواند شخص وابسرك بك عضو خاطي را بك نك نا چند مورد از موارد زنر محكوم نماند:
نك :سذنر نربي بدون درج در پرونده؛
دو :اخطار نربي و درج در پرونده؛
سك :محروميت اسرفاده از سمام نا برخي از مناناي مدارك نا اواهينامكهاي حرفكاي براي مدت حدانثر دو سال؛
چهار :انرشار نام و مشخ ات شخص وابسرك بك همراه نوع سخلف براي اط ع عموم در نشرنك ونژهي سازمان پس از قطليت رأي؛



ماده : 13
مرجع ر سيداي باند در صورت سكرار سخلفات از نك نوع نا در طول نمرر از نك سال سو سن اع ضا نا ا شخاص واب سرك بك ع ضو،
مجازاتها را سشدند نماند.
مؤخره :انن دسروراملمت در  13ماده و  9سب ره در سارنخ  1388/08/09بك س ونب هيأت مدنره سازمان رسيد و بك موجب م وبك
مورخ  1397/01/22هيلت مدنره سازمان بورس و اوراق بهادار اص ح اردند.

