هب انم خدا

دستورالعمل انضباطی کارگزاران
این دستورالعمل در اجرای بند ( )2مادة ( )7قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب
آذرماه  ،1384تدوین و در  22ماده و  7تبصره در تاریخ  1389/9/13به تصویب هیأت مدیرة س ازمان
بورس و اوراق بهادار رسید.
مادة  :1کلیة اصطالحات و واژههای به کار رفته در این دستورالعمل به همان مفاهیمی اس

ک ه در

مادة  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ،مصوب آذرماه  1384مجلس ش ورای
اسالمی و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع مادة  35قانون بازار اوراق به ادار
مصوب  1387/1/20هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق به ادار و اص الحات بع دی آن آم ده
اس .
مادة  :2رسیدگی به تخلفات موضوع این دستورالعمل و نحوة صدور رأی توسط مراجع رس یدگی ب ه
تخلفات ،مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع مادة  35قانون ب ازار اوراق
بهادار مصوب  1387/1/20هیأت مدیرة سازمان و اصالحات بعدی آن صورت میگیرد.
مادة  :3در صورتی که کارگزاران مرتکب تخلفی شوند که در سایر مق ررات ب رای آن مج ازاتی مق رر
نشده اس  ،مراجع رسیدگی باید نسب

به تعیین نوع تخلف و انطباق آن با یکی از مص ادیق

این دستورالعمل اقدام نمایند .مراجع رسیدگی در هر صورت مجاز به اس تنکا از رس یدگی
نیستند.
مادة  :4تنبیهات انضباطی کارگزاران شامل موارد زیر اس :
.1

تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛

.2

اخطار کتبی و درج آن در پرونده؛

.3

محدود کردن فعالی مربوطه؛

.4

تعلیق مجوز فعالی مربوطه؛
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.5

تعلیق سایر مجوزهای فعالی  ،عالوه بر فعالی مربوطه؛

.6

لغو مجوز فعالی مربوطه؛

.7

لغو سایر مجوزهای فعالی  ،عالوه بر فعالی مربوطه؛

.8

لغو تمام مجوزهای فعالی یا مجوز تأسیس.

تبصرة  :1مرجع رسیدگی میتواند رفع محدودی
فعالی

در فعالی ه ا ی ا رف ع تعلی ق مجوزه ای

وضع شده را منوط به احراز شرایط یا انجام اق داماتی توس ط ک ارگزاری و

تأیید آن توسط مدیری مربوطه نماید.
تبصرة  :2اعمال تنبیهات موضوع این دستورالعمل مانع از اعمال جریمههای نق دی موض وع
ماده  14قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات مربوط به آن نیس .
مادة  :5تخلفاتی که موجب تذکر کتبی به کارگزار بدون درج در پرونده میشود ،عبارت اس از:
.1

فروش بیش از حد مجاز به بازارساز؛

.2

عدم توجه به پیامها و دستورات ناظر بازار؛

.3

عدم رعای ضوابط انضباطی تاالرهای معامالت؛

.4

عدم اخذ هر یک از مدارک الزم از مشتریان به منظور صدور کد سهامداری؛

.5

تأخیر در اخذ کد سهامداری برای مشتری

.6

ثب

صورت جلسات هیأت مدیره و مجامع عمومی عادی و فوقالعاده در ادارة ثب

شرک ها بدون کسب موافق کتبی سازمان؛
.7

عدم پرداخ به موقع هزینههای مربوط به اعطا یا تمدید مجوزهای فعالی  ،خدمات و
کارمزدهای سازمان ،بورس یا فرابورس ،حق ورودیه و حق عضوی ساالنة کانون؛

.8

عدم ارسال قرارداد خدمات مشاور پذیرش به سازمان پس از امضای آن ظر

مهل

مقرر؛
.9

عدم ارسال به موقع و کامل اسامی و مشخصات پرسنل کارگزاری به همراه شرح
وظایف مسئوالن مالی ،پذیرش و معامالت به مراجع تعیین شده در مقررات؛

 .10خودداری از پذیرش سفارشهای خرید و فروش مشتریان؛
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 .11عدم اطالعرسانی به موقع به سازمان ،بورس مربوط ،فرابورس یا کانون کارگزاران بورس
و اوراق بهادار حسب مقررات مربوط در مواردی از قبیل:
 اعالم اسامی مدیران کارگزاری؛ حسابهای بانکی و تغییر آنها؛ تغییر محل دفتر کارگزاری مطابق مقررات؛ ورشکستگی ،توقیف اموال یا منع شرک در معامالت ویژه؛ تغییرات ثبتی. .12تأخیر در پرداخ جریمهها یا خسارتهای مشخص شده طبق مقررات به ذینفعان؛
 .13عدم رعای شرایط یا نقض مفاد موافق نامة عضوی در اتاق پایاپای؛
 .14استفاده از اشخاصی که دارای گواهینامه یا صالحی

الزم برای فعالی

یا انجام

معامالت نمیباشند؛
 .15عدم اطالعرسانی به موقع توسط کارگزار به مشتریان در خصوص مدارک و اطالعات
مربوط به معامالت آتی از جمله اخطاریة افزایش وجه تضمین ،اعالمیة تحویل و
مدارک مربوط به تحویل؛
 .16عدم رعای بخشنامهها و ابالغیههای اداری صادره از سوی مقامات ذیصالح در سازمان.
مادة  :6تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده میشود ،عبارت اس از:
.1

شروع به فعالی بازارسازی بدون اعالم قبلی به بورس؛

.2

خرید یا فروش اوراق بهادار یا کاال بدون رعای سهمیههای مقرر؛

.3

عدم رعای

محدودی های مقرراتی درخصوص خرید سهام برای شرک های کارگزاری

و اشخاص حقیقی مرتبط با آنان؛
.4

تخطی از آن دسته از مفاد دستورالعمل اجرایی معامالت عمده در روز معامله که مانع
از انجام یا قطعی معامله نشود؛

.5

عدم رعای

اولوی

یا انصا در اجرای سفارش خرید و فروش مشتریان یا تخصیص

اوراق بهادار در عرضههای اولیه؛
.6

هرگونه اقدام عمدی از سوی کارگزار که موجب اختالل در گشایش بازار شود؛
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.7

عدم دریاف  ،پرداخ یا ارایة تضمینها و وجوه الزمی که طبق مقررات قبل از مبادرت
به ورود سفارش باید حسب مورد دریاف  ،پرداخ یا ارایه گردد؛

.8

خودداری از تطبیق و ثب

اساسنامة شرک

کارگزاری براساس اساسنامة نمونة

شرک های کارگزاری مصوب سازمان؛
.9

خودداری از ارایة خدمات یا کنارهگیری از فعالی های دارای مجوز قبل از طی
تشریفات مقرر؛

 .10عدم رعای الزامات مربوط به سفارشهای الکترونیکی و ارایة خدمات مربوط به آن؛
 .11عدم رعای

الزامات مربوط به دفاتر ،شعب و تاالرهای کارگزاری از قبیل نصب تابلو،

دارا بودن فضای متناسب با مجوزهای فعالی  ،داشتن کاربری اداری یا تجاری و ارسال
نشانی آنها به مراجع تعیین شده؛
 .12انجام فعالی های مستلزم مجوز در کارگزاری ،توسط پرسنل یا اشخاص مرتبط با آن
که فاقد مجوز هستند؛
 .13تعطیلی موق دفاتر یا شعب کارگزاری بدون طی تشریفات مقرر؛
 .14عدم رعای مقررات مربوط به پذیرش مشتریان و احراز هوی آنها؛
 .15عدم رعای مقررات مربوط به دریاف و پرداخ وجوه مشتریان از قبیل:
 عدم افتتاح حساب جاری معامالتی کارگزاری یا استفاده نکردن از آن؛ عدم واریز وجوه دریافتی مشتریان به حساب جاری معامالتی کارگزاری تا پایانهمان روز؛
 واریز یا انتقال وجوه مشتریان به حسابهایی غیر از حساب جاری معامالتیکارگزار؛
 -تأخیر یا خودداری از پرداخ

وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار یا کاال به ذینفع

علیرغم درخواس وی.
 .16قبول و اجرای سفارشهای خرید و فروش اوراق بهادار که از سوی کارگزار محروم یا
تعلیق شده از فعالی کارگزاری ،در دوران تعلیق یا محرومی وی ارجاع گردد؛
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 .17به کارگیری نرمافزار حسابداری که ش رایط اب الش ش ده از س وی س ازمان و ب ورس را
نداشته باشد از جمله:
 سیستمی که قادر به ارایة تراز یا تراز تعدیل شده یا گزارش پیش گیری از کس ریوجوه نباشد؛
 -سیستمهای حسابداری و کارگزاری جه

ثب

سفارشهای دریافتی از دفاتر و

شعب و ارایة اطالعات حساب مشتریان یکپارچه نباشد.
 .18عدم رعای الزامات مربوط به دستورالعمل تبلیغات شرک های کارگزاری؛
 .19بیشتربودن تعداد قراردادها یا معامالت منفسخ یا ابطال شده از حد تعیین شده در
مقررات؛
 .20تأخیر در تسویة معامالت اوراق بهادار ،کاالها و قراردادهای پذیرفته شده در بورسها و
بازارهای خارج از بورس یا عدم رعای اولوی مشتری در تسویة قراردادها؛
 .21عدم انجام تشریفات تحویل کاال طبق مقررات یا طی مهل

مقرر از سوی کارگزار

فروشنده؛
 .22خرید و فروش اوراق بهادار برای شرک

کارگزاری ،مدیران و کارکنان آن ،همسر و

افراد تح تکفل آنها برخال مقررات مربوطه؛
 .23عدم رعای مقررات مربوط به واریز وجوه معامالت ،در معامالت بورس کاال
 .24انجام معامله بدون دریاف پیشپرداخ معامله ،حسب مقررات مربوط؛
 .25ورود سفارش بیش از محدودی حجمی بدون هماهنگی با ناظر بازار؛
 .2ورود یا ثب

سفارش در سامانة معامالت از طریق شناسة کاربری شرک

کارگزاری یا

معاملهگر دیگر؛
 .27انجام معامالت اوراق بهادار یا کاال بدون اخذ سفارش مکتوب یا الکترونیکی و مدارک
مربوط؛
 .28عدم رعای مقررات مربوط به ثب و نگهداری سفارشها و حسابهای مشتریان؛
 .29عدم رعای

شرایط اعالم شده توسط مشتریان در اجرای دستورات خرید و فروش،

بدون عذر موجه؛
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 .30عدم رعای مقررات مربوط به تهاتر وجوه یا انتقال طلب مشتریان؛
 .31تصدیق و تأیید مستندات و مدارک نادرس

یا ناقص یا هرگونه تقصیر یا سهلانگاری

در انجام امور محوله به کارگزار به عنوان مشاور پذیرش؛
 .32هرگونه تقصیر یا سهلانگاری در انجام امور محوله به کارگزاری به عنوان مشاور عرضه؛
 .33عدم انتشار به موقع و صحیح اطالعات و یا فراهم نکردن شرایط الزم جه
اطالعرسانی به موقع و صحیح به مشتریان درخصوص مواردی که براساس مقررات،
کارگزار مکلف به آن شده اس  ،از جمله :معامالت سرمایهگذاران خارجی ،صندوقهای
سرمایهگذاری مشترک و سبدگردانی؛
مادة  :7تخلفاتی که موجب محرومی

کارگزار از انجام معامالت حداکثر تا شص

روز کاری میشود،

عبارت اس از:
.1

تغییر سهامداران کارگزاری یا درصد مالکی آنان بدون رعای تشریفات مقرر؛

.2

سفارشچینی گسترده و غیرمتناسب با عرضه و تقاضای بازار یا سفارشچینی بدون
سفارش یا براساس سفارشهای غیرمستند که منجر به ایجاد جریان غیرواقعی عرضه و
تقاضا گردد؛

.3

ورود سفارش خرید یا فروش با هد القای رونق و حذ سفارش وارده پس از ورود
سفارشهای دیگر کارگزاران و اقدام به انجام معامله در سم

دیگر ،توسط یک یا چند

کارگزار بصورت هماهنگ؛
.4

سفارشچینی گسترده در قسم های پایینی صفهای خرید و فروش با هد
طوالنیشدن صف به منظور جلب منفع

برای خود یا دیگران در جه

اهدافی خاص

مانند شمول در ضوابط رفع گرههای معامالتی و یا فعالی در طر مقابل و ...؛
.5

ورود سفارش خرید یا فروش باالتر یا پایینتر از مظنههای خرید یا فروش جاری بازار
به منظور ایجاد روندی صعودی یا نزولی در قیم
قیم ایجاد شده به نفع خود یا سایرین؛

6

اوراق بهادار جه

بهرهگیری از

.6

اخالل در فرآیند قیم گذاری ورقة بهادار یا کاال با انجام معامله در حجم کم با
قیم های نامتعار و یا انجام معامالت هماهنگ شده و یا معاملهای متفاوت با جریان
بازار؛

.7

تحریک طر عرضه یا تقاضا از یک سو و پرکردن تمام یا بخشی از حجم مبنا با خرید
یا فروش ورقة بهادار از سوی دیگر توسط یک یا چند کارگزار؛

.8

نهایی با اهدافی مانند ایجاد قیم های ساختگی یا

انجام معامالتی بدون تغییر مالکی
القاء رونق یا رکود در بازار؛

.9

ورود سفارش با اعتبار روزانه ) (DAYیا اعتبار بیشتر از یک روز پس از جلسة
معامالتی و حذ آن توسط کارگزار در روز بعد با هد القای رونق یا رکود در بازار؛

 .10انتشار اخبار یا شایعاتی در بازار بصورت شفاهی ،کتبی یا الکترونیکی (اینترن  ،پیامک
و امثال آن) و ایجاد جو مثب یا منفی و سوءاستفاده از آن جه خرید یا فروش اوراق
بهادار یا کاال توسط کارگزار؛
.11

انجام رقاب کاذب و هماهنگشده بین شعب مختلف یک یا چند کارگزار که منجر به
افزایش یا کاهش قیم ورقة بهادار یا کاال شود؛

 .12استفاده از اطالعات افشا نشده تاثیرگذار بر قیم

سهام (از قبیل تعدیل پیشبینی

سود هر سهم ،عرضه عمده سهام ،شروع بازارسازی ،کسب سود توسط شرکتی خاص از
طریق معامله سهام ،تصمیم به خرید حجم قابل توجهی از سهام توسط کارگزار یا
شرکتی خاص برای پرتفوی) به نفع خود یا اشخاص دیگر در معامالت؛
 .13افشای اطالعات افشا نشده ناشری خاص به روشهایی غیر از موارد مقرر؛
 .14افشا یا استفاده از اطالعات محرمانة مشتریان تح

هر عنوان به غیر از مواردی که

طبق مقررات یا مجوزهای سازمان مشخص گردیده اس ؛
 .15انجام معامالت صوری صرفاً با هد

شناسایی سود یا زیان جه

ایجاد انحرا

در

شاخصههای حسابداری مشتری خاص مانند بهای تمام شده و یا درآمد حاصل از
فروش سرمایهگذاریها که به عاملی کارگزاری و اطالع وی انجام شود؛
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 .16هرگونه فعل یا ترک فعلی که برخال مقررات مانع از وقوع یا قطعی

معامالت کاال و

یا معامالت عمدة اوراق بهادار شود ،از قبیل:
 خودداری از عرضه در قیم پایه یا باالتر علیرغم دستور فروشنده و وجود تقاضا. خودداری از ورود سفارش خرید مشتری در ادامة روز قبل که باالترین تقاضایخرید را داشته اس .
 -خودداری از پرداخ

حصة نقدی واریزی مشتری در مهل های مقرر به اتاق

پایاپای.
 عدم تحویل سند تسویه خارج از پایاپای در مهل های مقرر. عدم تهیه یا خودداری از تنظیم یا تأیید یا صدور اسناد معامالت.اصول متعار

 .17انجام معامالت ساختگی برخال

و منصفانه بازار جه

گریز از

محدودی های مقرراتی بازار؛
 .18استفاده از هر ابزار و یا امکانات غیرمجاز اعم از سخ افزاری و نرم افزاری که موجب از
بینرفتن رقاب سالم و منصفانه بین کارگزاران گردد؛
 .19خرید و فروش اوراق بهادار یا کاالی پذیرفته شده در بورسها ،بازارهای خارج از بورس
خارج از سامانة معامالتی توسط کارگزار؛
 .20انجام فعالی هایی که مستلزم اخذ مجوز بوده و مجوز مربوط قبالً از سازمان اخذ
نگردیده اس  ،ازقبیل :معامالت اوراق بهادار ،کاال ،سبدگردانی ،مشاوره پذیرش ،مشاوره
سرمایهگذاری ،مشاوره عرضه ،پردازش اطالعات مالی و رتبهبندی اوراق بهادار؛
 .21انجام فعالی هایی خارج از موضوع اساسنامه؛
 .22عدم ارایة گزارشهای فعالی
شده ظر

مهل

هیأت مدیره و عملکرد و صورتهای مالی حسابرسی

 4ماه از تاریخ پایان سال مالی و عدم ارائه صورتجلسات مجامع

عمومی کارگزاری حداکثر ظر

مهل

ده روز از تاریخ جلسه به سازمان ،بورس یا

فرابورس حسب مورد؛
 .23عدم رفع عوامل موجد اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر حسابرس بر روی
صورتهای مالی در مهل تعیین شده توسط مرجع رسیدگیکننده؛
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 .24استفاده از کد معامالتی ،اطالعات ،اسناد و مدارک مربوط به معامالت یا وجوه مشتریان
به نفع خود یا سایرین؛
 .25معرفی خود به عنوان نمایندة بورس یا سازمان بدون داشتن سم

یا ایجاد تعهد

نسب به آنها؛
 .26عدم ارایة اطالعات و مستندات مورد درخواس

سازمان یا بورس به ویژه در حین

بازرسی؛
 .27عدم کفای

موجودی حسابهای جاری معامالتی کارگزاری جه

پوشش تعهدات

کارگزار در قبال مشتریان بستانکار در هر مقطع زمانی؛
 .28دستکاری در دفاتر و حسابهای کارگزاری از قبیل ثب

معاملة انجام نشده ،حذ

معاملة انجام شده و ثب تهاتر بدون مجوز؛
 .29اقدام به ارایة اسناد و مدارک غیرواقعی یا جعلی به سازمان یا بورس یا استفاده از اسناد
مذکور در معامالت؛
 .30تأخیر یا عدم پرداخ

بدهی ناشی از انجام معامالت اوراق بهادار و کاال ظر

مهل

مقرر توسط کارگزار خریدار؛
 .31عدم اطالعرسانی به سازمان و بورس درخصوص مشارک

یا مدیری

در مؤسسات یا

شرک های پذیرفته شده در بورس؛
 .32تملک سهام دو یا چند شرک

کارگزاری به طور همزمان یا تصدی به سم

مدیرعاملی در دو یا چند شرک
 .33امتناع از امضاء یا تأیید آن دسته از مستنداتی که طبق مقررات ،کارگزار مکلف به
تأیید آن میباشد؛
 .34اقدام به ادارة امور سرمایهگذاریها به نمایندگی از طر اشخاص حقیقی و یا حقوقی
بدون رعای مقررات مربوط؛
 .35اخذ کد معامالتی بدون رعای مقررات مربوط به احراز هوی ؛
 .36دریاف

وجوهی غیر از کارمزدهای مصوب یا بیش از سقفهای تعیین شده از

مشتریان ،تح هر عنوان.

9

 .37داشتن نقش موثر در شکلگیری یکی از عناوین مجرمانه فصل ششم قانون بازار اوراق
بهادار.
مادة  :8تخلفاتی که موجب تعلیق تمام یا بخشی از مجوزهای کارگزار میشود ،عبارت اس از:
.1

انجام فعالی کارگزاری به هر نحو پس از انقضای مهل مجوز تأسیس یا فعالی ؛

.2

از دس دادن بخش عمدهای از شرایط تأسیس یا فعالی ؛

مادة  :9واحدهای گزارش کنندة تخلفات پس از ثب

گزارش در دبیرخان ة مراج ع رس یدگی کنن ده،

نمیتوانند گزارشهای خود را از جریان رسیدگی خارج نمایند.
مادة  :10آراء بدوی و قطعی صادره توسط مراجع رسیدگیکننده ،باید ظ ر م دت س ه روز ک اری از
تاریخ صدور ،به متخلف ابالش شود .ابالش رأی بر عهدة مرجع صادرکنندة رأی بدوی و قطع ی
اس .
مادة  :11تعدد تخلفات موضوع این دستورالعمل در صورتی که مجازات آنه ا از ی ک درج ه باش ند ی ا
تکرار تخلفات بیش از دو بار در مدت یکسال پس از اجرای رأی صادره ب ه تش خیص مرج ع
رسیدگی ،منجر به تشدید تنبیه انضباطی خواهد شد .مرجع رسیدگی م یتوان د در ص ورت
تکرار یا تعدد تخلفات ،تنبیه انضباطی را تا دو درجه شدیدتر کند.
مادة  :12مرجع رسیدگی میتواند در صورتی که تخلف موضوع گزارش ،از حیث تعدد ارتک اب ،حج م
معامالتی یا ارزش ریالی ،وسع

تخلف یا دورة زمانی و استمرار آن با اهمی باشد ،نسب به

تشدید تنبیه انضباطی تا  2درجه اقدام نماید.
مادة  :13مرجع رسیدگی می تواند نسب

به تعلیق تنبیه برای مدت معین یا تخفیف تنبیهات موض وع

این دستورالعمل به یک درجه پایین تر اقدام نماید .در این ص ورت بای د جه ات تخفی ف ی ا
تعلیق را صراحتاً در متن رأی قید نماید.
تبصره:

مرجع رسیدگی می تواند در مواردی که تخلفات موضوع گزارش ب ه لح اح حج م
ریالی یا تراکنشی یا تأثیر در روند معامالت بازار کماهمی

باشد یا ک ارگزار دارای

حسن سوابق انضباطی باشد یا در جه پیشگیری از وقوع تخلف یا رفع آثار ناشی
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از آن تالش کافی نموده باشد ،به شرطی که همگی قابل اثب ات باش د ،نس ب ب ه
تخفیف مجازات یا تذکر اداری با ذکر عل آن در متن رأی اقدام نماید.
مادة  :14واحد نظارتی میتواند در صورتی که احراز نماید ،ادامه یا شروع فعالی
وقوع تخلفات دیگر یا افزایش دامنة آن می گردد ،فعالی

کارگزاری منج ر ب ه

کارگزاری را حداکثر ب ه م دت 10

روز کاری متوقف نماید و موضوع را با قید فوری ب ه مرج ع رس یدگی ارس ال کن د .مرج ع
رسیدگی مکلف اس خارج از نوب به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید.
مادة  :15مرجع رسیدگی میتواند مدیران یا کارکنان کارگزاری را که عملکرد آنها در ارتکاب تخلفات
موضوع این دستورالعمل مؤثر تشخیص میدهد ،با توجه به نوع تخلف ،به تنبیهات انضباطی
ذیل محکوم کند:
.1

تذکر کتبی؛

.2

اخطار کتبی؛

.3

محرومی از انجام برخی فعالی های مشخص در کارگزاری مربوط یا سایر کارگزاریها
تا یکسال؛

.4

تعلیق مجوزها یا گواهینامههای صادره توسط سازمان ،کانونهای مربوط یا بورسها یا
بازارهای خارج از بورس حداکثر به مدت یکسال؛

.5

لغو مجوزها یا گواهینامههای صادره توسط سازمان ،کانونهای مربوط یا ب ورسه ا ی ا
بازارهای خارج از بورس.

تبصرة  :1در صورت لغو مجوزها یا گواهینامههای صادره ،متخلف تا یکسال از تاریخ اج رای
رأی ،از دریاف مجدد مجوز یا گواهینامهه ای مرب وط مح روم خواه د ش د و در
صورت احراز شرایط دریاف

مجوز یا گواهینامة مربوط در مدت یاد شده ،مجوز یا

گواهینامه پس از انقضای مدت مذکور ،صادر خواهد شد.
تبصرة  :2تنبیهات انضباطی ردیفهای  2تا  5موض وع ای ن م اده در پرون دة متخل ف ثب
می شود و در صورتی که وی طی  18ماه از تاریخ ابالش رأی قطعی تخلف دیگ ری
مرتکب شود ،مجازات وی تشدید خواهد شد.
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مادة  :16مرجع رسیدگی ،تم امی آراء ص ادره درخص وص ک ارگزار را همزم ان ب رای هی أت م دیرة
کارگزاری نیز ارسال مینماید .هیأت مدیره مکلف اس ترتیبی اتخاذ نماید که کلیة قوانین و
مقررات بورس در کارگزاری رعای شود .در صورت تکرار یا تعدد تخلف ات ک ارگزار ،مرج ع
رسیدگی میتواند عالوه بر کارگزار اعضای هیأت مدیره را نیز به تذکر یا اخطار کتبی با درج
در پرونده محکوم نماید.
تبصره :مرجع رسیدگی می تواند در صورت تشخیص ،رأی صادره را برای سهامداران عم دة
شرک کارگزاری نیز ارسال نماید.
مادة  :18در صورتی که مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیرة کارگزاری ،نهاد مالی یا عضو هی أت م دیرة
بورسها ،بازارهای خارج از بورس یا شرک سپردهگذاری مرکزی و تسویة وجوه باشند ،آرای
انضباطی صادره توسط مرجع رسیدگی ،به مرجع بررسی کنندة تأیید صالحی

مدیران آنها

اعالم خواهد شد.
تبصره :متقاضیان عضوی در هیأت مدیرة نهادهای مالی ،بورسها ،بازارهای خارج از بورس
یا شرک

سپرده گذاری مرکزی و تسویة وجوه در صورتی که قبالً به موج ب مف اد

این دستورالعمل مشمول آرای انضباطی شده باشند ،آرای مذکور در بررس ی تأیی د
صالحی آنها جه عضوی در هیأت مدیره لحاح خواهد شد.
مادة  :19در صورتی که مؤسسان یا مدیران شرک های متقاضی اخذ مجوز کارگزاری در ب ورسه ا و
فرابورس ،قبالً به موجب مفاد این دستورالعمل مش مول آرای انض باطی ش ده باش ند ،آرای
مذکور در بررسی اعطای مجوز یاد شده لحاح خواهد شد و حسب مورد ،تا زمانی که نسب
به تغییر مؤسسان یا مدیران متخلف اقدام نشود ،مجوز مذکور اعطا نخواهد شد.
مادة  :20تنبیهات انضباطی ذکر شده در این دستورالعمل ،صرفاً از جنبة تخلفاتی بوده و در خص وص
جنبة مجرمانة آنها ،موضوع مطابق با فصل  6قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران
پیگیری میشود.
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مادة  :21هیأت مدیرة سازمان میتواند براساس پیشنهاد مرجع رسیدگی و به اس تناد آرای انض باطی
صادره ،عدم صالحی

حرفه ای هر یک از اشخاص متخلف را به صورت محرمانه و یا حس ب

مورد غیرمحرمانه به مراجع ذیصالح تصمیمگیری اعالم نماید.
مادة  :22از تاریخ اجرای این دستورالعمل کلیة مقررات مغایر با آن از جمله آئ یننام ة رس یدگی ب ه
تخلفات کارگزاری مصوب  1382/12/4ملغی اعالم میشود.
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