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مدیریت نظارت بر کارگزاران

ابالغیه

شمارۀ ابالغیه  ۱۱۰۲۰۰۱۸۹

صادر کننده: مدیریت نظارت برکارگزاران 

موضوع : " تجمیع مجوز فعالیتهای شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار 

رتبهبندی به تأمین حداقل سرمایۀ الزم" 

مخاطب: کلیۀ شرکتهای کارگزاری 

با احترام؛ 
به استحضار میرساند؛ بند (٣) مصوبه چهارصد و سی و سومین صورتجلسۀ هیأتمدیرۀ سازمان 

بورس و اوراق بهادار مورخ ١٣٩٥/٠٨/١٨، به شرح زیر ابالغ می گردد:

" ٣- نامههای شماره ١٢١/١٦٢٠٠ مورخ ١٣٩٥/٠٥/٢٥ و ١٢١/٢٠١٣٧ مورخ ١٣٩٥/٠٨/١٢ اداره امور 
کارگزاران مطرح و مبنای اعطای مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری از رتبه اخذ شده در حوزه 
بورسهای اوراق بهاداری و بورسهای کاالیی توسط شرکت کارگزاری به تامین حداقل سرمایه 
الزم تغییر یافت. عنوان جدید مجوزهای فعالیت شرکتهای کارگزاری و حداقل سرمایه مورد نیاز 

پس از تجمیع بشرح جدول زیر میباشد.
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سرمایه (میلیارد ریال) عنوان مجوز جدید عنوان مجوز قبلی ردیف
معامالت اوراق بهادار در بورس تهران ١

٤٠
معامالت اوراق تأمین 

مالی معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران ٢
معامله محصوالت فلزی در بورس کاالی ایران ٣

معامله محصوالت پتروشیمی در بورس کاالی ایران ٤
معامله محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران ٥

معامالت سیمان در بورس کاالی ایران ٦
٤٠ معامالت کاال

معامالت کاالیی در بورس انرژی ٧
معامالت برق در بورس انرژی ٨

٩ معامالت آتی کاال در بورس کاال
معامالت سلف موازی استاندارد  ١٠

معامالت گواهی سپرده کاالیی محصوالت فلزی ١١
معامالت گواهی سپرده کاالیی محصوالت پتروشیمی ١٢

معامالت گواهی سپرده کاالیی محصوالت سیمانی ١٣

٥٠
معامالت مشتقۀ مبتنی بر  

کاال

معامالت گواهی سپرده کاالیی محصوالت کشاورزی ١٤

١٠
معامالت مشتقۀ مبتنی بر 

اوراق بهادار
معامالت آتی سهام ١٥

٥
مشاور عرضه اوراق 

بهادار
مشاور عرضه اوراق بهادار ١٦

٥ مشاور پذیرش مشاور پذیرش ١٧
معامالت بر خط در بورس تهران و فرابورس ایران ١٨

- معامالت برخط*
معامالت بر خط در بورس کاال ١٩

- مرکز تماس مرکز تماس ٢٠
١٥٠ جمع سرمایۀ مورد نیاز
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* شرکتهای کارگزاری در صورت اخذ مجوز معامالت برخط صرفاً در حوزه هایی که مجوز فعالیت را 
اخذ نمودهاند میتوانند معامالت برخط آن حوزه را انجام دهند.

٣-١- از تاریخ ابالغ این مصوبه درصورت تامین حداقل سرمایه الزم، مجوزهای فعالیت شرکت
های کارگزاری مطابق جدول مذکور تبدیل به مجوز جدید می شود.

٣-٢- شرکتهای کارگزاری از تاریخ ابالغ این مصوبه میتوانند در صورت تمایل با تامین حداقل 
سرمایه مورد نیاز طبق جدول مذکور و بدون اخذ رتبه الزم با احراز سایر شرایط  مجوز فعالیت با 

عناوین جدید را اخذ نمایند.

٣-٣- شرکتهای کارگزاری میتوانند طی مدت یکسال از زمان ابالغ مصوبه با اخذ رتبه الزم و 
تامین حداقل سرمایه مورد نیاز قبل از این مصوبه و پس از احراز سایر شرایط طبق مقررات مجوز 

فعالیت با عناوین سابق را اخذ نمایند.

٣-٤- کلیه مجوزهای جدید از تاریخ اعطا یا تبدیل به مدت ٥ سال اعتبار دارد. بدیهی است تمدید 
مجوزهای مذکور پس از پایان دوره پنج ساله منوط به بررسی عملکرد شرکتهای کارگزاری و 

احراز شرایط طبق مقررات خواهد بود.

٣-٥- شرکتهای کارگزاری یکسال از زمان ابالغ این مصوبه فرصت تطبیق شرایط خود با این 
مصوبه را دارند.

٣-٦- در هر زمان حداقل سرمایه مورد نیاز طبق این مصوبه پس از کسر زیان انباشته بر اساس 
آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده (درصورت وجود) از آخرین سرمایه ثبت و پرداخت 

شده شرکتهای کارگزاری نزد اداره ثبت شرکتها محاسبه میگردد.

٣-٧- با توجه به تفکیک سرمایه الزم برای هر مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری در صورت 
عدم تامین حداقل سرمایه الزم، پس از گذشت یکسال از تاریخ ابالغ این مصوبه شرکتهای 



۱۳۹۵/۱۰/۰۱
۱۲۱/۲۲۴۰۴
پیوست:               ندارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

کارگزاری فقط مجاز به فعالیت در حوزههایی خواهند بود که حداقل سرمایه مورد نظر را تامین 
کرده باشند.

٣-٨- شرکتهای کارگزاری پس از مهلت مقرر در این مصوبه که نتوانند مطابق این مصوبه 
شرایط الزم را کسب نمایند مجوزهای فاقد شرایط مطابق این مصوبه با گزارش معاونت نظارت بر 

نهادهای مالی و تائید ریاست سازمان لغو میگردد.

٣-٩- شرکتهای کارگزاری عالوه بر تأمین حداقل سرمایه الزم به شرح فوق، باید برای انجام 
هریک از فعالیتهای ذکرشده شرایط و امکانات و نیروی انسانی را مطابق مقررات مربوطه و به 

تشخیص سازمان به شرح زیر فراهم نمایند: 

٣-٩-١- ترکیب سهامداری شرکت کارگزاری مورد تأیید سازمان باشد. 

٣-٩-٢- صالحیت حرفهای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیرۀ شرکت کارگزاری مورد تأیید سازمان 
باشد.  

٣-٩-٣- شرکت کارگزاری باید دفتری با کاربری اداری یا تجاری حداقل به متراژ ١٠٠ متر مربع در 
مالکیت خود داشته باشد. در ضمن دفاتر اداری شرکت کارگزاری باید با مجوزهای 

دریافتی و درخواستی مطابق مقررات متناسب باشد. 

٣-٩-٤- اظهارنظر حسابرس بر روی صورتهای مالی سال مالی اخیر شرکت کارگزاری مقبول 
باشد و در صورتیکه اظهارنظر حسابرس مشروط باشد، بندهای شرط از نظر معاونت 

نظارت بر نهادهای مالی با اهمیت نباشد. 

٣-٩-٥- تعیین و معرفی مسئول پذیرش سفارشهای مربوطه و ارائه آموزشهای الزم به وی. 

٣-٩-٦- تعیین و معرفی معاملهگر دارای گواهینامه مربوطه. 

٣-٩-٧- تعیین و معرفی یک نفر مدیر معامالت تمام وقت واجد شرایط برای هر  حوزه فعالیت.
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٣-٩-٨- تدوین رویههای مکتوب به منظور افتتاح حساب، اخذ، ثبت و اجرای سفارشهای متقاضیان 
و ثبت معامالت و نگهداری اسناد و مدارک مربوطه و گزارشگری. 

٣-٩-٩- نصب و راه اندازی نرمافزارهای موردنیاز و تجهیزات و سخت افزارهای ضروری."
مراتب جهت اطالع و اقدام مقتضی ارسال میگردد

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

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

جناب آقای فالحپور عضو محترم هیات مدیره و رییس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی 
جناب آقای عراقچی عضو محترم هیأت مدیره و معاون اجرایی 

جناب آقای جمالی مشاور محترم رییس سازمان و معاون حقوقی 
جناب آقای قالیبافاصل مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران 

جناب آقای هامونی مدیر عامل محترم شرکت فرابورس ایران 
جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی 

جناب آقای سلطانی نژاد مدیر عامل محترم شرکت بورس کاال ی ایران 
جناب آقای میرصانعی دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  

جناب آقای حسینیمقدم معاون محترم ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
سرکار خانم فرهادی رییس محترم اداره امور کارگزاران 

جناب آقای فرجی نیا رییس محترم اداره بازرسی کارگزاران 
جناب آقای بهنام محسنی معاون محترم عملیات و نظارت شرکت فرابورس ایران 

جناب آقای دانشورقویمی مدیر محترم امور اعضاء شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
سرکار خانم اروجی مدیر محترم اداره نظارت بازار و بازرسی شرکت فرابورس ایران 

جناب آقای بهنام زاده مدیر محترم بازرسی و امور اعضاء بورس کاالی ایران 
جناب آقای صالحی فر رئیس محترم اداره بازرسی ،امور اعضاء و نظارت شرکت بورس انرژی 


