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Review   
The Trade Law and Stock Market Law of the Islamic 

Republic of Iran approved in 1384 and the relevant 

regulations neglected the identity of brokerage 

companies. This has caused differences of opinion about 

brokers. Through the mentioned documents, broker has 

been called as dealer, operator and agent. In this regard, 

despite the similarities between the broker and each of 

the mentioned intermediaries, the present research deals 

with the differences between them. Accordingly, this 

research explores and describes the present problem by 

adopting a qualitative approach. The findings show that 

the root of these differences of opinion can be found in 

the law establishing the stock exchange approved in 1345 

and approved by the Council of Ministers in 1354, 

according to which the broker was considered as a 

broker. In the same way, according to the characteristics 

of the contract, duties of the broker, the legislator has 

provided a new definition of the stock broker in the 

Stock Market Law approved in 1384 and the relevant 

regulations and instructions, and a new character and a 

special type of agency has been established. A character 

for which both the regulations related to the 

implementation of operations and special disciplinary 

regulations are intended. The summary of this research 

shows that the broker should be one of the pillars of 

transactions in the capital market, responsible for a part 

of the administrative affairs related to transactions and 

responsible for sending customer orders to the trading 

system . 
Keywords: stock broker, capital market, online 
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 چکیده :

مربوطههه در مههورد  ینامههه  هها نییو آ 1384مصوب سال  رانیا یاسالم یقانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار جمهور

اران شده است. کارگزار را د کارگزدر مور ییامر باعث وجود اختالف نظر ا نیسکوت کرده اند.  م  یکارگزار  یشرکتها  تی و

کارگزار و  ههر کههدا  از   انیم  یین راستا، پژو ش حاضر به رغم وجود شبا تهایدالل، حق العمل کار و عامل گفته اند.  در  م

و   فیبههه تو هه   یفیک  یکردیپژو ش با اتخاذ رو  نیاساس ا  نیپردازد. بر  م  یآنها م  انیعنوان شده، به تفاوت م  یواسطه  ا

بورس  سیتوان در قانون تاس یاختالف نظر  ا را م نیا  شهید د ر  یپژ ش نشان م  ی ا  افتهیپردازد.    یماله حاضر  شرح مس

دانست که مطابق آنههها کههارگزار را حههق العمههل کههار و  1354در سال  رانیوز اتیو مصوبه   1345اوراق بهادار مصوب سال  

کههارگزار، قانوناههدار در قههانون بههازار اوراق   فیو وظا  فیلقرارداد، تکا  نظر به او اف  بیترت  نیدالل در نظر رفته بودند. به  م

 یتیرس ارائه کرده است و شخصاز کارگزار بو دیجد  یفیمربوطه تعر  ینامه و دستورالعمل  ا  نییو آ  1384سال    ببهادار مصو

 یو  م مقررات انضباط  اتیعمل  یکه  م مقررات مربوط به اجرا  یتیشده است. شخص  سیتاس  یندگیاز نما  یتازه و نوع خا 

از ارکههان  یکیبه عنوان    ستیبا  ید د کارگزار م  ینشان م  شپژو   نیا  یآن در نظر گرفته شده است. جمع بند  یبرا  یخا 

بههه سههامانه  انیمربوط به معامالت و مسئول ارسال سفارشات مشههتر  یاز امور ادار  یعهده دار بخش  ه،یمعامالت در بازار سرما

 باشد.  یمعامالت

 بهادار، دالل معامالت برخط، بورس اوراق ه،یکارگزار بورس، بازار سرما کلیدی :ان  ژگوا

 

 

 

 

 

 مقدمه : 

 ران ی ا یکارگزار بورس در نظام حقوق  ت یو هو ی تی صفات شخص
 ی ترکمان یرضا احمد

  رانیسمنان، ا یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریمد یگروه آموزش ،یصنعت تیریکارشناس ارشد مد
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زمان گدشته  م  یدر  بورس  از  م  یکه  حبت  متبادر  ذ ن  به  بهادار   اوراق  معامالت  عموما  سال    یشد  در   1345شد. 

کارگزاران در خصوص معامالت اوراق بهاداردر  یبرا یفیرساند و وظا  بیبورس اوراق بهادار را به تصو سیقانونادار قانون تاس

با گدشت زمان و تغ مختلف، کارگزاران عالوه بر معامالت اوراق بهادار، معامالت   یبورسها  ل یقانون و تشک  ریینظر گرفت. 

ابزار ا   یکاال ا  و  قرارداد ا  دیجد  ی مال  یمختلف  ن  اریاخت   ،یآت   یمانند  را   ... و  گرفتند.    زیمعامله  در  برعهده  معامالت  که 

 دارند.  یمتفاوت  یتهایو مسئول فیابزار ا و محصوالت کارگزاران وظا نی رکدا  از ا

نقد  یزمان به  ورت  م  یمعامالت  رفا  اعتبار  شد یانجا   معامالت  انجا   امکان  امروزه  توسط   ان یمشتر  یبرا  یاما 

در حال حاضر   یکردند ول   یبه انجا  معامله ماقدا   شدند و    یجمع م  زیم  کیکارگزاران وجود دارد. در گدشته کارگزاران دور  

گستردگ به  توجه  سرما  یبا  افزا  هی بازار  سامانه  ا  ش یو  آمدن  وجود  به  و  معامالت  ارزش  و  کارگزاران   یمعامالت  یحجم 

ر مسئول  از معامالت کارگزا  یبعض  یشوند طرف معامله کدا  کارگزار قرار دارند. برا  یمتوجه نم  یو حت  نندیب  یرا نم  اری مد

 تیباشد و کارگزار  رفا مسئول  یمعامالت خود م  یمال  هی مسئول تسو  ی از معامالت مشتر  ی بعض  ی باشد، برا  یم  یمال  هیتسو

  یم  یبر عهده مشتر  یکارگزار و قسمت برعهده    یمال  تیاز مسئول  یاز معامالت قسمت   یبعض  یضامن را برعهده دارد و برا

اشاره کرد که     "معامالت قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران  دستورالعمل"شش  توان به ماده    یباشد به عنوان نمونه م

مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار و در  ورت عد  کفایت،    خسارتهایکند؛ »  یم  انیب

مح در  ورت  از  میشود.  برداشت  رأساً  و  تأمین  پایاپای  اتاق  نزد  کارگزار  وثایق  است ل  مکلف  کارگزار  وثایق،  کفایت  عد  

می تواند این خسارات را راساً از محل وثایق یا تضامین    گزار وطه را پرداخت کند. کارحسب دستور اتاق پایاپای خسارتهای مرب

از کفایت  عد   در  ورت  و  کند  برداشت  کارگزاری   مشتری  سوابق  در  باید  اقدامات  این  مستندات  نماید.  مطالبه  مشتری 

 ری شود.« ناهدا

  یتر از قبل م  دهیچ یگسترده تر و پ  اریبس  هیبازار سرما  یکارگزار در بورسها و به طور کل  فیو وظا  فیحال حاضر تکال  در

 باشد. یم "هیبازار سرما"آنها  تیکنند بلکه گستره فعال ینم  تیباشد. امروزه کارگزاران  رفا در حدود اوراق بهادار فعال

نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کاال یا اوراق بهادار در آن    ل تحتمتشک  ستیسرمایه بازار  بازار

گیرد . در حال  قرار می  گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررات مرتبط مورد داد و ستدتوسط کارگزاران و یا معامله

ا فرابورس  تهران،  بهادار  اوراق  بورس  انرژ  رانی ا  یبورس کاال   ران،یحاضر   بورس  انجا    رانیا  یو  فعال  ستند.  در کشور 

نوشتار با تمرکز بر    نیرسد. در ا  یبه انجا  م  یکارگزار  ی مان شرکتها  ایکارگزار ا    قیبورس  ا از طر  نیمعامالت در تما  ا

کارگزار انقش  فرابورس  و  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  بهادار  اوراق  معامالت  در  م  یسع   ران،یان  کدر   تیردن  وشخص 

 شده است.  رانیا یکارگزاران در نظا  حقوق

 

 پژو ش نهیشیپ

از قانون تجارت به   یا الح قسمت   یقانون  حهی ال   46است و تنها در ماده    امدهیاز کارگزار بورس ن  یقانون تجارت اسم   در

رای دیاران و به حساب آنها  ق الزحمه کارگزار بورس اشاره شده است. کارگزار شخص حقوقی است که اوراق بهادار را بح
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. کارگزاران سفارشات  مشتر از طر  انیمعامله می کند  م   یمعامالت   یستاا هایا  قیرا  ارسال  کنند.   یبه سامانه معامالت  

مجوز مربوطه از    افتیوجود دارد که مطابق با آن در  ورت در  زیر اوراق بهادار نا طالح کارگزار/ معامله گر  م در قانون بازا

 معامله انجا  د د.   زیخود و به حساب خود ن   که به نا دی آ یکارگزار به وجود م یامکان برا نیا ن بورس و اوراق بهادارسازما

از    رندهیاست که در آن کارگزار  رفا سفارش گ  یطرف، رابطه ا  کیباشد، در    یم  فی ط  کی  یکارگزار و مشتر  رابطه

رابطه اعتماد کامل و مشاوره است و کارگزار به طور    فی ط  ن یا  یر انتهاندارد، د  یارید  فهیو وظ  اریاخت  چیاست و    یمشتر

تصم مشتر  ماتیموثر  مه  اطالع  بدون  م  یرا  ،    کند  یاتخاذ  سرما20: ص2015)دلدن  بازار  در  تما     انریا  هی(.  مدتها  تا 

 ی شرکتها  یتهایفعالبخش اعظم    ریاخ  یگرفت. در سالها   ی ورت م  یکارگزار  یتوسط شرکتها  یمال   یواسطه گر  یتها یفعال

بر عهده کارگزاران    سفارشات و ارسال آن به  سته معامالت  افتیواگدار شد، اما  مچنان در  یمال  ینهاد ا  ریبه سا  یکارگزار

 (. 3: ص1401 مزاده،یمانده است )کر یباق

سال    در حق  1345قانون  اشخاص  شامل  حقوق  یم  یقیکارگزاران  م  اشخاص  سال    ،ی شدند  م  قانون   1384اما 

ماده  شناخت و در   یبه عنوان حق العمل کار م  حا یداند. قانون سابق کارگزاران را تلو  یم  یقط از اشخاص حقوقکارگزاران را ف

آئین  در بورس انجا  می گیرد حق  آنانکارگزاران برای معامالتی که بوسیله  "دارد؛    یم  انیب  25 نامه مربوط    العملی طبق 

به  یچوج و  داشت  خوا ند  آئین ه  دریافت  مقررات  از  .  نباید  کنند  تخلف  مزبور  مورخ     "نامه  جلسه  در  وزیران   یئت 

و دارائی    صادیوارزت اموراقت  09/04/1354مورخ    09202ایران و پیشنهاد شماره  بنا به تقاضای بانک مرکزی    1354/ 28/04

ماده   استناد  اسفند    11به  مصوب  که    1317قانون دالالن  نمودند  معامالت  مقا   الح  "تصویب  داللی  پروانه  برای  دور 

تعارضات است    نیبه علت  م  دیدند. شاقرار دا  یرا در قالب دالل  یکارگزار  تیو فعال  "اوراق بهادار، بانک مرکزی ایران است .

 باشند. ی احب نظران م دیکارگزاران محل بحث و ترد تیکه نوع فعال

گردد  و عمده   یم نییسازمان بورس و اوراق بهادار تع رهیمد تایحال حاضر مطابق مقررات کارمزد کارگزاران توسط   در

بههه نسههبت کههم    یوابسههتا  کایکارگزارن برتر آمر   یبا بررس   کهیباشد. در حال  یکارمزد م  افتیدرآمد کارگزاران از محل در

بههر    ی )مبتنهه  ی کارمههزد  یدر درآمد هها  ریطههرف و تنههوع چشههما  ههک ی از    یزدکارمه یکارگهزاران بهه درآمد ها  ههن یا

  هن ی عالوه بهر ا  یاسههت. بهه عبارته  قابل توجه  ههرانیمشههابه در ا   یشههرکت  ا نسههبت شههرکت  ا  ههن یتراکنههش( ا

کارمهزد    افهتیشهود، مهدل در  یم  ههنیتأم  یبهههره ا  یشههرکت  ا از محههل درآمد هها  ههنی کهه بخش عمههده درآمههد ا

ز  هزین نحههو  یدههایتفههاوت  بههه  درآمد ها  یدارد؛  اعظهم  بخهش  ناشه  هنیا  یکههه  سفارشهات   یبخهش  فهروش  از 

 (. 3: 1401 مزاده،یازارگردان  هها و بورس  هها اسههت )کربههه ب ان یمشهتر

 طه یوجود کارگزار که ح  نی( با ا88، ص.  1392  ،ین یاعتقاد دارند کارگزاران بورس حق العمل کار  ستند؛ )اسک  یا  عده

العمل کار  یکار با حق  بورس است  تفاوت چند  یاو معامالت  قانون تجارت  آنها م  یموضوع  از  به عنوان    یدارد که  توان 

(. مهم ترین وجه افتراق این دو نهاد این  105، ص.  1390،ی)خرم  د در بورس نا  بر  تی کارگزار جهت فعال  یاختصا   طیشرا

ار به نا  و به حساب  حساب مشتری انجا  می د د در حالی که کارگز  است که حق العمل کار معامالت به را نا  خود به و
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شده که    یطراح   شیپاز    ییدر بازار بورس فر   ا  نی(.  مچن119، ص.  1391  ان،یرینماید. )ام  یمشتری سفارشات را اجرا م

د  دیخر اسم شخص  به  فروش  د  یاری و  به حساب  ا  یاریو  و  تاک  نیاست  بودن  یدیموضوع  کار  العمل  کارگزار   بر حق 

 (. 100، ص. 1397 ،یاست)عماد 

 ا ی  دیکارگزار سفارش خر  ،یدر معامالت بورس  رای. بلکه عامل است؛زستیکارگزار بورس، حق العمل کار ن  یقاد بعضاعت  به

از طر  انیفروش مشتر الکترون  شانیا  یکد معامالت   قیرا  نا   را  یمشتر  یکیکه در واقع  کند،    یم  یا  انه یاست، وارد سامانه 

را   یطرف معامله بورس  ،یمشتر  یخود. البته کارگزار بورس عالوه بر آنکه برا  ا  کند، نه به ن  یمعامله م  یبه نا  مشتر  یعنی

و   دیخر  نیکنند. اما ا  یم  زیو فروش سها  ن  دیاقدا  به خر  ،یدستور مشتر  یو بر مبنا  یکنند، خود از جانب مشتر  یم  دایپ

با اسم و کد معامالت ب  رد یگ  یمرت   و  یمشتر  یفروش سهم  نا  خود، سهو کارگزار  بنابرا  ینم  یداریرا خر  یمه    ن یکند؛ 

ن کار  العمل  بورس حق  مشتر   ستند،یکارگزار  عامل  ستند که  ا  یبلکه  پ  یم  تیمامور  شان یبه  بر  کردن    داید د که عالوه 

اگر کارگزار را عامل    ی. حتمنعقد کند  زیو فروش سهم را ن  دیبا آن طرف معامله، قرارداد خر  یطرف معامله، از جانب مشتر

بلکه با توجه به استدالل فوق، دالل دانستن کارگزار معقول تر از حق العمل کار دانستن   ست؛یالعمل کار  م ن  قح  م،یندان

 ( 50،ص.1399، یاوست )توکل

 یدالل   ،یت ملکمعامال  یمقرر شده است: دالل   یدانند. در قانون راجع به دالالن سه نوع دالل   یکارگزار را دالل م  یا  عده

از   یاریالز  است. بعالوه، نوع د ی رکدا  ار آنها پروانه خا  یکه برا یامور شهر ریخواروبار و سا یو دالل   یمعامالت تجارت

  نیتر  ی(. از کاربرد75، ص.  1380،یشود)قنوات  یم  دهیکارگزار نام  ایکه دالل بورس    سترا قانون بورس مقرر کرده ا   یدالل 

، ص. 1399،یبورس( اشاره کرد )توکل  یکارگزار  ی)شرکتها  یبورس  یمعامالت خودرو و دالل  یدالل  ن به توا  یم  یاقسا  دالل

است   یالزام  یبه آنها در معامالت بورس  هشود و مراجع  یگروه از دالالن انجا  م  نیا  قی رفا از طر   ی(. معامالت بورس 40

ص.  1395،ی)محمد  ما 22،  دالل   یحقوق  تی(.  کارگزار،  ازاست    ی رابطه  ن  ی برا  نیطرف  یسو  که  معامله  اجازه    زیانعقاد 

 (. 149، ص 1397،یدارد)ماف

دست   ایبه وحدت نظر    دنیموضوع و رس  نیرفع اختالفات موجود در رابطه با ا  یو برا  یقرارداد کارگزار  تیمورد ما   در

بستن    یبرا  یمشتر  یتاست که، وق   نیگردد ا  ی ده مکه در عمل مشا  یزیتوان گفت که، چ  ینمودن نظرات م  کیکم نزد

کند، پس از حصول توافقات    ی بهادار( به کارگزار بورس مراجعه م  اقفروش اور  ا ی  دی)اعم از دستور خر  یقرارداد کارگزار  کی

به و  اتیدر جزئ برا  یبا عنوان وکالتنامه م  ی سند  یقرارداد،  آنجا  ایرا بخرد    یاو سهم   ید د که  از  که حقوق    ییبفروشد. 

به   یباشد که  ما  یمگدشت و استوار مرد    رقابلیغ  یاز عرف  ا   یو معموال حقوق، قاعده ا  ستیف نجز عر  یزیمعموال چ

وکالت   قیرا از مصاد  ی کارگزار   اتیعرف بازار بورس اوراق بهادار احترا  گداشته و عمل  نیبه ا  دیما م با  ند،ینما  یآن عمل م

خاص سازمان بورس و اوراق بهادار و   ینامه  ا  نییررات و آع مقتاب  ی. پس ا وال قرارداد کارگزار می اوریعا  ب  یندگینما  ای

توان از مقررات    یو مقررات م  نیقوان  نیدر موارد نقص، ابها ، اجمال و سکوت ا  کنیباشد. ل  یمربوط م  صالحیذمراجع    ارید

 . (138، ص. 1392 ،ی گرفت )بهروز یاریمدد و  یندگیو قانون تجارت در مورد وکالت و نما یقانون مدن

و افشاء نشدن سمت او در رابطه با   ردیگ  یقرار م  ی ندگینما  یمشمول عنوان کل  یعمل کارگزار  ،یفقه  لیتحل  ثیح  از
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 ی مسئول تعهدات ناش  لیشود و در  ر حال ا  یبا ثالث نم  لیا  میمستق یرابطه حقوق  یریدر شکل گ یریشخص ثالث، تاث

از   یدر مقابل ثالث مسئول تعهدات ناش  زیقرارداد منعقد نموده ن  خود   که به نا  یحال کارگزار  ن یباشد، در ع  یم  زیاز عقد ن

گونه    چی   ینهاد دالل  یبر مبنا   یعمل کارگزرا  تیما   لی و کارگزار( حق مراجعه دارد تحل  ل یعقد است و ثالث به  ر دو )ا 

و  یوجا ت  نم  ندارد  محسوب  دالل  مستق  یکارگزار  که  چرا  دخ  مایشود،  قرارداد  انعقاد  عمل   تیما   لیتحل  ت اس  لیدر 

مبنا  ،یکارگزار تر  زین  یقانون مدن10ماده    یبر  نه دق  نیساده  ا  یم  لی( تحلنیتر  قی )و   ن ییتب  یرا اشا  لیتحل  نیباشد و 

  ز ی ن  میرمستقیاز غ  میمستق  یندگ ینما  صیمالک عمل در تشخ  یحقوق  لیتحل  ثیحقوق و تعهدات کارگزاران نخوا د بود از ح

اات کاتعهد  زان یم  اردد،یم  یتلق ا  یمعامالت است در واقع در  ورت  ن یرگزار در  تعهدات   یفایکه شخص کارگزار، مسئول 

 مچون   یتوان از عبارات عام  ی ورت م  نیا  ریاست در غ  رادیفاقد ا  یاز قرارداد ا باشد، اطالق حق العمل کاربر و   یناش

 ( 40، ص. 1396 ،یدیاستفاده کرد )شه یدر خصوص و لیعامل و وک نده،ینما

العملکار    فیکارگزار بورس مشابه وظا  فهیوظ  ایآ آ  ایدالل، حق  توانند به استناد    یم  یکارگزار  یشرکتها  ایعامل است؟ 

به قرارداد    هیشب  یقرارداد کارگزار و مشتر  ایرفتار کنند؟ آ  شان یعامل، مشابه ا  ا یآنها به دالل، حق العمل کار    اتیشبا ت عمل

کارگزار بورس اختالف نظر وجود دارد. مشخص و    یحقوق  ااهیو جا  تیدرباره ما   است؟   عامل  ایآمر با دالل، حق العملکار  

اجرا  یحقوق  ااهیجابودن    نیمب به  اختالفات  بروز  حقوق اشخاص   عییاز تض  یریو جلوگ  نیدرست قوان  یاشخاص در زمان 

 کند.  یکمک م

 ق یو ابزار تحق روش 

  ات یاز ادب  یامجموعه   اسنده ینو  ای  سنده یاشاره کند که در آن نو   یتاقیمقاله تحق  کیاز   یبه بخش  تواندیم  ات«یادب  »مرور

اشاره داشته   یشناختروش   کرد یبه رو  تواندیم  نی مچن  ات«یادب  ی. »بررسکنند یخال ه م  ا ی  فیمرتبط با مقاله خود را تو 

  ی  ا از روش   یکیپاسخ د د.  سؤال خاص    کیتا به    شودیم  لیو تحل  یآور جمع  موجود   ات یاز ادب  یاده یباشد که در آن گز

 .شودیم دهی( نامSLR)  ک«یستماتیس اتی»مرور ادب ات،ینوع مرور ادب نیانجا  ا

اSLR  کیانجا      ناا  بررس   ای  نیاز قوان  ی، محقق مجموعه  از شروع  را قبل  ا  یم  جادی ا  یدستورالعمل  ا   نیکند. 

 جاد یاکند.    یم  نییدنبال شود را تع  دیبا  قیتحق  ندیفرآ  ر طولکه د  یگنجانده شود و مراحل  د یکه با  یاتیادب  ی ا  یژگیقواعد و

م  نیا به محقق کمک  پرو  یقواعد  تا تمرکز  ادب  ژهکند  دامنه  را محدود کند و  با  یاتیخود  به    دیکه  در آن گنجانده شود، و 

 کند.  یکمک م قیروش تحق یریو تکرارپد یشفاف ساز

م   یمختلف  ی ا  راه دارد که  از    یوجود  مثال،    یو حقوق   یاجتماع  قاتیقتح  در  SLRتوان  به عنوان    کیاستفاده کرد. 

SLR  م برا  یرا  تأث  یتوان  دادن  )لونگ،    استیس  ا یقانون    کی  رینشان  الاو ا4، ص  2019خاص  در   ی(، کشف  موجود 

حاضر    از جر  که در حال  یریشایپ  ی ا  یاستراتژ  میترس  ،(5، ص  2017  ت،یو پارف  نهیمجر ( )آل  ی ا  یژگی)مثالً و  اتیادب

دارد،   بوکانان    استفادهوجود  تا چه حد    یم  فی(، تو 2013کرد. گوردن و  شده است   قیتحق  ایمشکل درک    کیکنند که 

ص  2013  اری)کر شکاف  ا3،  به  تحق  ی(،  در  م  یفعل   قیموجود  برا  ایکند،    یاشاره  بالقوه  را   ندهیآ  قات یتحق  یمناطق 
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مختلف  یم  ییشناسا انواع  اس  یکند.  ممکن  اسناد  در  از  رونوشت  ا  SLR  ک یت  مانند  شود  ادب  یگنجانده    ات یدادگاه، 

 . ی اسناد دولت ای یدولت ریغ یسازمان  ا یگزارش  ا ،ی مقاالت خبر ،یدانشاا 

مرتبط، بر نقش کارگزاران در معامالت اوراق بهادار در   یو متون حقوق  اتیادب  کیستماتی پژو ش بر اساس مرور س  نیا  در

ا  وراق بهادار تهرانبورس ا   ی کارگزاران در نظا  حقوق   تیتمرکز شده است تا منجر به مشخص کردن  و  رانیو فرابورس 

 شود.   رانیا

 پژو ش  ی اافتهی

 کارگزار در معامالت نقش

 ی مال  یتواند سها ، ابزار ا  ینم  ران یا  هیدر بازار سرما  "کارگزار/معامله گر"از    ریبه غ  یشخص  چیمقررات موجود    مطابق

مستق  رفتهیپد  یکاال ا   ای را  بورسها  در  ا  میشده  معامله کند.  بدون واسطه  باشند.   یم  یکارگزار  ی واسطه  ا شرکتها   نیو 

اج انجا  می شود وکارگزاران پیشنهاد اى  است. معامالت بورس، به طریقه حر  یتو سامانه معامال  یمشتر نیکارگزار واسطه ب

 ا را در سامانه معامالتی  شندگان، تعداد اوراق بهادار و قیمت، آن ای خریداران و فروخریدوفروش خود را با توجه به سفارش 

. در حال ح نمود  را موارد خوا ند  از کارگزاریها توجه خهود  اند که خود  عطهوفاضر بخش وسیعی  نموده  شان  به مشتریانی 

اینترنت معامله می کنند و کارگزار  رفاً از طریق  دارند و عمدتاً  بازار  بهه  اداری و فرا م کردن   اطالعاتی نسهبت  کار ای 

 (. 269: 1389 اق،ییان روزافزون است )اشتامکانات نر  افزاری و ارتباطی را بر عهده دارد. شمار ایناونه مشتر 

احراز  و  مسئول  ارائه  رگونه خدمات  انیمشتر  تیکارگزار  از  احراز  و  یقبل  از  بعد  انعقاد    تی ستند.  به  اقدا   کارگزار 

مشتر با  نمادینما  یم  یقرارداد  به  ورت  کارگزار  شرا  ندهی.  مشتر  یطیمطابق  م  یکه  عمل  است  کرده  کند   یاعال  

از او   یندگید د به نما  یفروش به کارگزار اجازه م  ای  دی دستور خر  یبا امضاء برگه  ا  ی(. مشتر139:  1982)استفنسون ،  

  ا یمه  یمشتر  یامکان برا  نیمعامالت برخط اد قرارداد  ضمن انعقا  ای  د،ینما  یاقدا  به وارد کردن سفارشات به سامانه معامالت

 . د ینما یبه سامانه معامالت رش اقدا  به ارسال سفا مایکارگزار، مستق یفن یساختها ر یشود با استفاده و به واسطه ز یم

عامله  بابت انجا  م  یوجه  ی اگر مشتر  یباشد، حت  یبا طرف مقابل م   یمشتر  یمال  هیدر غالب مواقع مسئول تسو  کارگزار

 ی زه مشترکارگزار به  مراه دارد. کارگزار بدون اجا  یبرا  یو مال  یجرائم انضباط  تیمسئول  نیاز ا  ینکرده باشد. تخطپرداخت  

را از طرف    یکارگزار گداشته شده است را ندارد و  رفا اگر مبلغ  اریدر اخت  یکه از جانب مشتر  یاجازه دخل تصرف در وجو 

 دارد. برداشت  مان مقدار را   پرداخت کرده باشد مجور یمشتر

نسبت به   دینباشد کارگزار با  وارد شود که در قالب عد  النفع  یبه مشتر  یترک فعل کارگزار خسارت  ا یاز فعل    کهی ورت  در

نما اقدا   آن  ا  یکارگزار و مشتر  نیب  کهی. در  ورتدیجبران  توافق   ن یدر  نا  یخصوص  برا  نی ا  ردی ورت    ی مشتر  یامکان 

 و احقاق حق کند.   دیت خود را مطرح نمای شکا  یداور اتیا مراجعه به  وجود دارد که ب

به  مراه   یتواند تبعات انضباط  یامر م  نیباشد و ا  یسفارشات مراجعه کنندگان نم   افتیکارگزار مجاز به عد  در  ا وال 

معامالت عمده، مقررات به  باشد. به عنوان مثال در    یم  یسفارش مشتر   رش یداشته باشد. اما بعضا کارگزار موظف به عد  پد

کارگزار عرضه کننده   کی   کهیزمان  اریکند . به عبارت د  ت ی تقاضا فعال  و  رضهد د  مزمان در دو سمت ع  یکارگزار اجازه نم
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 کند.  ی مان معامله خوددار دیدستور خر رش یباشد مکلف است از پد یمعامله عمده م

 

 یقرارداد کارگزار و مشتر او اف

کارگزار به محض   را یمعوض است؛ ز  یشود. عقد  تی حت معامله رعا  طیشرا  ستیبا  یعقود م  ر یساعقد مانند    نیا  در

بورس، سازمان   یفناور   تیریارکان از جمله شرکت مد  ریکند و عالوه بر کارگزار سا   یم  افتیانجا  معامله کارمزد خود را در

حق نظارت خود را از معامله    ا ید ا و  مربوطه کارمزوجوه، بورس    هی تسوو    یمرکز  یبورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده گدار

 خوا د کرد.  افتیدر اتیمال  زیکه نوع معامله فروش باشد، دولت ن یکنند. در  ورت  یم فتایدر

نحوه انجا  معامالت در بورس کارگزار موظف است   یی از دستورالعمل اجرا  94مطابق ماده    رایاست؛ ز  یفاتیتشر  یعقد

و   یمشتر  نیاستفاده کند . توافقات ب ای کاغدی یا الکترونیک، طبق فرمت بورس  تریان از فر برای دریافت درخواست مش

به    یندارد و التزام  یمقررات مربوطه نباشد، نفوذ حقوق  ریمطابق سا   ا ی  تکرده اس  نییکه بورس تع  یکارگزار در خارج از فرمت

 آورد.  یبار نم

 ار یسها  خود را در اخت  دیدرخواست فروش داشته باشد با  یمشتر  کهی ورتقبل از انغقاد قرارداد در    رایاست؛ ز  ینیع  عقد

انعقاد    د یقصد خر  کهیکارگزار مربوطه باشد و در  ورت  ی کارگزار قرارد د و به ا طالح ناظر سها  مشتر سها  دارد قبل از 

 .دینما زیر وارمربوطه را به حساب کارگزا یمبلغ سها  مورد تقاضا به عالوه کارمزد ا ستیبا یقرارداد م

مشتر  ای  دیخر  درخواست توسط  م  یفروش که  امضاء  اذن  یو کارگزار  عقود  از دسته  ا  یم  یشود  به  علت که    نیباشند 

شود  یقرارداد معامالت برخط منعقد م کهید د. اما زمان یسها  را م دیخر ایبه کارگزار اجازه تصرف و فروش سها  و  یمشتر

دخل و   چاونهیکند و اجازه    یکارگزار استفاده م  یفن یرساختها یاز ز یترمشباشد و  رفا  ینم یعقود از دسته عقود اذن نیا

 د د.  یتصرف را به کارگزار نم

 یروز سفارش وارد شده توسط کارگزار در سامانه بماند  و معامله ا  نیکه ممکن است چند  لیدل  ن یمستمر است؛ به ا  عقد

 به انجا  نرسد.  

ز  زیجا  مهین-الز   مهین  عقد ب  رایاست؛  م  یمشتر  نیقرارداد  منعقد  مختلف  نوع  چند  به  کارگزار  آن   یو  جمله  از  شود 

قرارداد استفاده از خدمات برخط   ایود   شدرخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط مشتری به کارگزار ارائه می

از    یکنند.  ر زمان مشتر  یم  سامانه معامالت واردسفارشات خود را در    مایتقمس  یشود و مشتر  یمنعقد م  یکارگزار  با مشتر

ل از آن قب نکهیکند؛ مشروط بر ا یریتواند با مراجعه به کارگزار و اعال  انصراف از معامله جلوگ یانجا  معامله منصرف شود م

اقدا    یکارگزارخط  بر  یسامانه  ا  قیما از طریتواند مستق  ی ر زمان که بخوا د م  یمشتر  ایباشد.    دهیمعامله به انجا  نرس

 به درج سفارش خود کند و قبل از انجا  معامله آن را حدف کند.  

از طرف مشتر   ماناونه ا   یمحسوب م  زیجا  یکه مشهود است قرارداد  اما  از طرف کارگزار جا  نیشود.   ی نم   زیقرارداد 

فسخ   و  حت  کیباشد  و  برا  یطرفه  آن  قبول  تبعات  یعد   کارگز  یکارگزار  دارد.  نمیبه  مراه  دراران  از  یافت  توانند 
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میدرخواست ارایه  مقررات  رعایت  با  که  مشتریان  انضباط  ،شود ای  دستورالعمل  پنج  ماده  از  ده  .بند  نمایند    ی خودداری 

از    انیو فروش مشتر  دیخر  یسفارشها  رش یاز پد  یکارگزاران خوددار از ماده شش دستورالعمل مدکور خودداری  نه  بنده  و 

داند. لدا    یم  گزارتخلف کار  قی ای دارای مجوز قبل از طی تشریفات مقرر را از مصادگیری از فعالیترهارایة خدمات یا کنا

 باشد.  ی( م274، ص. 1400،ی)توکل  زیجا مهین-الز  همیو کارگزار از عقود ن یمشتر  نیقراداد ب

ز  کارگزار دارد؛  انجا  خر  رایحق حبس  از  مشتر   دیقبل  بهادار  به خرمرب   وجه  ستیبا  یم  یاوراق  به    دی وط  بهادار  اوراق 

ارمزد ا کسر  و در  ورت فروش اوراق بهادار توسط کارگزار ابتدا ک  دینما  زیمربوطه را به حساب کارگزار وار  یعالوه کارمزد ا

 شود.  یم زیوار یشده و سپس وجه مورد نظر به حساب مشتر

 کارگزار  فیتکال

کارگزاران در    یبرا  یو مبهم  دهیچیگسترده و بعضا پ  فی ا تکالدستورالعمل  نامه  ا و    ن ییقانون بازار اوراق بهادار و آ  در

  ن، یقوان  ر یمقرر در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و سا  ینظر گرفته شده است که عد  انجا  آنها عالوه بر مجازارت  ا

کارگزار    یکارگزاران برا  یلعمل انضباطمطابق دستورا  تی فعال  یتا لغو تما  مجوز ا  یاز تدکر کتب  یمختلف  یانضباط  هاتیتنب

 به  مراه دارد. 

برا  یاخد مجوز ا  فی( تکلالف انواع فعال  کی ر  یالز : کارگزار  م  تی از  بورس  ا  از  مجوز   ستیبا  یخود در  ر کدا  

خد کند.  ر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت  ر عنوان به فعالیت از قبیل کارگزاری که مستلز  ا  افتیدر

را تحت  ر یک از عنو مزبور معرفی کند. به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا    انمجوز است مبادرت نماید یا خود 

جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا  ر دو مجازات محکو  خوا د شد . با توجه به  

مال  یتهایحساس خدمات  ارائه  در  ا  زین  یکارگزار  یشرکتها  ک،ی رونالکت  یموجود  ارائه  منظور   ستیبا  یم  تخدما  نی به 

نما  یمجوز ا اخد  را  بهره ند یالز   از  قبل  است  مکلف  سازمان،  از  برخط  معامالت  مجوز  اخد  بر  عالوه  کارگزار  از .  برداری 

 مان دریافت نماید .به ازای اتصال به سامانه معامالتی  ر بورس، تأییدیه فنی از ساز ،ی ای فن  ریک از زیرساخت

مکلف به ثبت و ناهداری مدارک مربوط به سوابق شناسایی مشتریان و اطالعات،    به داشتن دفتر: کارگزاران  فی( تکلب

می معامالت  به  مربوط  سوابق  و  مکلفمستندات  کارگزاران   . سفارش باشند  دفاتر  مطابق اند  را  خود  دریافتی   ای 

 ای سفارش مکتوب و  حفظ فر   دارد استفاده کنند. مسؤولیتمی رر ایى که سازمان مق  ای مربوطه ثبت و از فردستورالعمل

ارایة خدمات از   ای انجا الکترونیک و اطمینان از  حت سفارش  با کارگزاران است . مستندات مربوط به قرارداد ای  شده 

به  ورت فیزیکی و    الحداقل به مدت پنج س    ای خرید و فروش اوراق بهادار و کاال و اسناد مالکیت سها جمله درخواست

 شود.  یناهدار دی ورت الکترونیکی با برای  میشه به

: وجوه مشتریان در حساب معامالتی کارگزاری، امانی بوده و شرکت کارگزاری مجاز به  نیکارگزار به عنوان ام  فی( تکلج

امانت در حساب یا حساب  ای    جوه مشتریان را به  ورتاند و.کارگزاران مکلف   ستیاستفاده از آن به نفع خود یا دیاران ن

از بانک مرکزی و مطابق مقررات ناهداری نمایند.  ر گونه دخل و تصرف از    وز گانه ای نزد یکی از بانک  ای دارای مججدا

یا دیاران ممن نفع خود  به  با مشتری و  آمده  به عمل  توافقات  برخالف مقررات و  مزبور،  . سوی کارگزار در وجوه  وع است 
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قانونی وی، با رعایت    ماینده ست قابل استناد وجه از سوی مشتری یا نشرکت کارگزاری مکلف است در  ورت دریافت درخوا

  که یزمان تسویه با اتاق پایاپای، حداکثر تا پایان روز کاری بعد، نسبت به واریز وجه به حساب مشتری اقدا  نماید . در  ورت

کند، به مجازاتهای مقرر   یبهره بردار  یارید  ایبرخالف مقررات و به نفع خود    یمشتر  یمنابع مال کارگزار از اوراق بهادار و  

و   یاطالعات شخص  ن یمحکو  خوا د شد . کارگزا به عنوان ام  06/03/1375قانون مجازات اسالمی  مصوب  (  674ماده )  در

امکان وجو دارد اشخاص ثالث   نی ستند که ا  یبا ارزشبعضا اطالعات    یدارد. اطالعات معامالت  اریرا در اخت  یمشتر  یمعامالت

  یمشتر  انیتواند به ز  ی موضوع م  نیو ا  ندیخود اقدا  نما  انیکا ش ز  ایاطالعات در جهت کسب سود    نیبه ا  یسترسبا د

سفارش  ا از جمله  مشتریان  محرمانه  اطالعات  به  نحوی  به  ر  که  افرادی  کلیه  از  است  مکلف  کارگزار  لدا  ،  منجر شود. 

تضامین کافی جهت جبران   دمعامالت، داراییها و سوابق آنها دسترسی دارند، ضمن اخد تعهد منع افشاء اطالعات نسبت به اخ

که اسرار اشخا ی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع   یکارگزار  نیاید .  مچنخسارات احتمالی ناشی از نقض تعهد اقدا  نم

قانون مجازات اسالمی مصوب (  648مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده )  شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون

 خوا د شد .  و محک 1375/3/6

را با توجه    یمعامالت: کارگزار موظف است سفارش مشتر  نه ضمانت جهت انجا   یدستورات مشتر  یبه اجرا  فی( تکلد

و عد    یتوسط مشتر  یاعالم  طیشرا  تیکند. در  ورت رعا  یکرده است، وارد سامانه معامالت  نییتع  یکه مشتر  یطیبه شرا

 افت یدر یرمزداست که در  ورت عد  انجا  معامله کارگزار کا یه یبد هباشد. البت یمتوجه کارگزار نم یتیانجا  معامله، مسئول

 کند.  ینم

ار نهاده شده است که ا وال  بر عهده کارگز  ییتهایو مسئول  فیکارگزار به عنوان ناظر: بعضا در مقررات تکال  فی( تکل ه

که اجرای سفارشات مشتریان منجر به  شد. کارگزار مکلف است در  ورتی  ی رفا بر عهده نهاد ناظر گداشته م  ستیبا  یم

ب دستکاری  مقررات،  بنقض  متکی  معامالت  یا  و    هازار  نموده  خودداری  مشتریان  سفارش  اجرای  از  گردد،  نهانی  اطالعات 

نامفهوم  ی بورس گزارش د د . استفاده از عبارات کلمراتب را به سازمان و   به    یمعامالت متک  ایبازار    یمانند دستکار  یو 

 افزوده است.  یحرفه کارگزار  یدگیچی خصوص بر پ نیمشخص در ا یا  هیو عد  وجود رو یاطالعات نهان

 ت یاحراز  و ،یارائه خدمات به مشتر اقدا  کارگزار قبل از نیتر  ییو ابتدا  نی: اولیمشتر تیکارگزار به احراز  و فی( تکلو

 ورت عد  . در  دیاشخاص را احراز نما  تیکارگزار مکلف شده  و  زیباشد. اما بعضا در طول دوره ارائه خدمات ن  یم  یمشتر

به حس واریزکننده وجه  زمان   اباحراز  ویت شخص  تا  را  مزبور  وجوه  است  مکلف  کارگزاری  کارگزاری، شرکت  معامالتی 

خص واریز کننده، در سرفصل حساب واریزی  ای نامشخص ثبت نماید. در  ورت احراز  ویت واریزکننده احراز  ویت ش 

مزبور را به    وهاز مشتری، شرکت کارگزاری مکلف است بالفا له وجوجه به حساب معامالتی کارگزاری توسط شخصی غیر  

  . نماید  عودت  واریزکننده  شخص  انعقاد    ی مشتر  کهیدر  ورت  ا یحساب  برخط ضمن  خدمات  از  برخط  معامالت  قرارداد 

نیکی ارایه کند، کارگزار موظف است به منظور حصول اطمینان از اینکه مشتری خود از خدمات الکترو  یاستفاده م  یکارگزار

اتکایی را برای شناسایی مشتری در معامالت الکترونیکی اتخاذ نموده و در  ورت    بل شده استفاده می نماید، رویه  ای قا
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احراز مشا و  به شناسایی  نسبت  پولشویی سازمان  با  مبارزه  واحد  به  موضوع  گزارش  باید ضمن  موارد مشکوک   ده  رگونه 

 ایند . ویت حضوریِ مجددِ مشتری اقدا  نم

مسئولز مشتر  یجمع   تی(  به  دادن  اعتبار  امروزه  خر  انیکارگزاران:  جهت  امت  یکیسها ،    دی رفا    ی شرکتها   ازاتیاز 

بانکباش  یم  یکارگزار و  شرکت  یتجار  ی اد  به  وا   دادن  ز  اریبس  یکارگزار  ی  ااز  عنوان    رایخوشحال  ستند،  به  آنها 

نسبت به   یمشتر کی ی(. بعضا در  ورت بد حساب18: 2018،  فنگ) شوندیم یتلق  یکم سکینسبتاً با ر تیفیباک ی ا شرکت

به ندرت   طیشرا  نی. اندینما  یریجلوگ  یخاص به آن مشتر  یکارگزاران موظف شده اند که از ارائه خدمات   یکارگزار، تمام   کی

 ی کارگزار   عتدر کل  ن  سکیر  است که به کا ش  یاز موارد  ی کیباشد و    یدر  نوف ارائه د نده خدمات قابل مشا ده م

از  بد ی تجاری مشتری برابر یا بیش    ۀانجامد.  رگاه در اثر افزایش بد ی تجاری یا کا ش مانده حساب تضمین، ماند  یم

حساب تضمین مشتری گردد، کارگزار اعتبارد نده موظف است، خرید اعتباری برای مشتری را تا زمان رفع این شرایط    ۀماند

به عنوان مشتری در معرض ریسک و مبلغ کسری حساب تضمین در اختیار کانون   تریمتوقف نماید.  مچنین مشخصات مش

کلی و  بهادار  اوراق  و  بورس  قرار مکارگزارا  ةکارگزاران  و کلیین  موظف   ةگیرد  برای مشتری  کارگزاران  را  اعتباری  اند خرید 

 مدکور تا پایان رفع این شرایط متوقف نمایند .

تکلح رعا  فی(  ق  تیبه  نوسانات  انصاف:  سرما  یمتیا ل  بازار  ذات  گا   یم  هیجزء  سفارشات   تیاولو  یباشد.  به  دادن 

شود لدا کارگزاران مکلفند از دفاتر ثبت سفارش   یم انیمشتر ریسا  یبراعد  کسب منفعت  ایخاص باعث بروز ضرر  انیمشتر

نمایند. سفارش  استفاده  سازمان  تأیید  مشتمورد  می  ریان ای  ثبت  دفاتر  این  در  دریافت،  زمان  ترتیب  اساس  به  بر  و  شود  

 شود. یثبت سفارش اقدا  به ارسال سفارشات به سامانه معامالت  یزمان تیاولو

نظارتهامست  ش یپابه    فی( تکلت بر  بر مشتریان    یو مورد  یمقطع  یمر: عالوه  باید نسبت به نظارت مستمر  کارگزاران 

آوری شده اقدا   گداری آنها به منظور اطمینان از انطباق عملیات و معامالت آنها با اطالعات جمعخود و تعیین ا داف سرمایه

(. بدین منظور کارگزار 6:  2017ن را به روز کند )گروس ،  ۀ مشتریاناهداری شد  قکارگزار باید تمامی سواب  نینمایند .  مچن

 ما ه، موردی یا اتفاقی سوابق مشتریان موجود را بازبینی نمایند . 6باید به  ورت دوره  ای 

تکلی مطلع کردن مشتر   فی(  فن یبه  اشکاالت  بروز  در  ورت  معامالت   یبرا   یقانون  یتهایاعمال محدود  ای  ی :  انجا  

 کلف به اطالع رسانی به مشتری مطابق با روشهای مندرج در قرارداد میان مشتری و کارگزار است . کارگزار م

و موظفند   ردیرا در نظر با  یمصلحت مشتر  دیبا  لی : گا ا کارگزاران مانند وکی رفه و  الح مشتر  ت ی( لزو  رعاک

 ح ایشان اجرا نمایند .سفارش مشتریان را  مواره با رعایت  رفه و  ال

باشد  ناا  ارایه تمامی   یکند، کارگزار موظف م  یبه کارگزار مراجعه م  یمعامالت و کارگزار: از ابتدا که مشتر  تیامن  (ل

پرونده  و  اطالعاتی  در سیستم  ای  را  آن  اطالعات  و  نهموده  اقدا   مهشتری  اولیه   به شناسایی  نسبت  به مشتری  خدمات 

که   یمعامالت   یستاا هایا  قیارسال سفارش از طر  یسفارش مشتر  افتیدر  و  یینماید . پس از شناسااطالعات مشتری ثبت  

را دارند، اقدا  به ارسال سفارش   ستاا هایبه آن ا یبا اخد مدارک خاص امکان دسترس یاختصاص به کارگزاران دارد که افراد

ن  یم  یبه سامانه معامالت برخط  با معامالت  رابطه  اکا  زیکند. در  تا  یتیامن  یستاندارد ا رگزار مسئول فرا م کردن    د یی مورد 
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باشد و باید ضمن تأمین تجهیزات و سخت افزار ای الز ،   یم  یفن   یساختها  ریسازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ز

نمایند . حمالت الزامات فنی و امنیتی، الزامات ثبت ارسال الگ و سایر الزاماتی اعالمی سازمان را در طول فعالیت رعایت  

 (. 207: 2018،  یگداران شود) الشافع هیسرما ریچشما انیتواند منجر به سقوط بازار و ز یم یبریسا

در    یمشتر  یبا کد معامالت  یکه سفارش  ی:  ناامیشده توسط مشتر   یداریاوراق بهادار خر  ه ی( مسئول و ضامن تسو 

تحت   کهیباشد و در  ورت  یم  یشترشود، مالک سها  م  یشود و معامله انجا  م  یثبت م  یتوسط کارگزار   یسامانه معامالت

شده در روز نداشته باشد، مسئولیت تسویه بهای اوراق بهادار خریداری  یدر حساب خود نزد کارگزار وجه  ی مشتر  یطی ر شرا

 تسویه با کارگزار خریدار و ضامن تسویه خوا د بود . 

 وکارگزار  دالل

به نا  آمر که قصد انعقاد   یشخص  یبرا  ایمعامله شود  در مقابل اجرت واسطه انجا     یاست که شخص   یمعن  نیبد  یدالل 

 ق.ت( 335شود. )   یدالل گفته م یشخص نیکند. به چن یم دایرا دارد، طرف معامله پ یمعامالت

  لیباعث تسه  راندایاز آنجاست که دالل با داشتن اطالعات مخصوص و شناختن فروشندگان و خر  یشغل دالل   تیا م

را از شغل   فیتعر  نی(، در عرف  م  م261:  1387  ،یع کمک ارزنده در امر تجارت است )کاتبگردد و در واق  یمعامالت م

م  یدالل  عموم  یمقبول  انااشت  امابرخالف  ادار  یقسمت   رفاکارگزار    ،یباشد.  امور  انجا    یاز  را  معامله  انجا   به  مربوط 

ا وال    د دیم خر  یشناخت  چیو  شخص  دارانیاز  ندارد.  فروشندگان  کارگزارپرسن  تیو  شرکت  شخص  یل   یحقوق  تیاز 

 ا به  ورت مستقل از شرکت اقدا  به انج  یاحتمال وجود دارد که پرسنل شرکت کارگزار  نیباشد و ا  یمستقل م  یکارگزار

 اقدا  به انعقاد قرارداد با  یابیبازار نهیتوانند مطابق مقررات  موجود با پرداخت  ز یکارگزاران م نیچنکنند،  م  یدالل اتیعمل

 مشغول باشد.  زین یتواند به شغل دالل یم ابیو بازار ندینما ابیبازار

آن دو را جهت انعقاد قرارداد جلب کند، اما بعد از حصول    تیشود تا رضا  یآمر و طرف مقابل واسطه م  نی رفا ب  دالل

 ، ی)توکل  ستین  لید قرارداد دخشود و اراده دالل در انعقا  یتوسط آمر و طرف مقابل انشاء م  میقرارداد به طور مستق  ت،یرضا

 باشد.  یملز  به انجا  معامله م  یتوسط مشتر یاعالم طیشرا جودکارگزار در  ورت و کهی(. در  ورت41: 1399

باشد. معامالت اوراق بهادار از طریق سامانة معامالت و توسط   یم یواسطه انجا  معامالت سامانه معامالت  هیبازار سرما در

در ارتباط  ستند. پس    یبا سامانه معامالت  یمعامالت  ی ا  ستااهیا  قیشود . کارگزاران از طرانجا  میکارگزاران عضو بورس  

ا خر  یمشتر  نکهیاز  م   ش فرو  ای  دیسفارش  ارائه  کارگزار  به  را  نما  یخود  عنوان  به  کارگزاران  در   یسع  ان یمشتر  ندهید د. 

 ی آن سفارش را وارد سامانه معامالت  یمعامالت  ستااه یا  قی ز طر(.کارگزار ا111:  1963سفارشات آنها دارند. )جکسون ،    یاجرا

در سامانه    یفروشنده ا  ای  داریمورد خر  سبح  کهیرسد. در  ورت  یمعامله به انجا  م  ار،یکند و در  ورت وجود طرف د  یم

فروشنده به   ای  داریخرکه    یماند تا زمان  یم  یتوسط کارگزار نزد سامانه معامالت  یوجود نداشته باشد، سفارش مشتر  یمعامالت

 رجوع کند و معامله به انجا  رسد. یسامانه معامالت

بورس تهران )از   ی فناور   تیریشرکت مد  ،ی رسد. مالک سامانه معامالت  ی ورت خودکار به انجا  م  داد و ستد به  ندیفرآ



 1401 تابستان، 2، شماره 2دوره ،    یانسان هیو سرما منابع  یعلم فصلنامه                                        
ISSN : 2783-3984 

 رانیا یکارگزار بورس در نظام حقوق  تیو هو  یتیصفات شخص

   HRC-2208-1060کدمقاله: 

 

ارزش معامله را به عنوان کارمزد    از  یباشد که بابت انجا   ر معامله در د  یتابعه سازمان بورس و اوراق بهادار( م  یشرکتها

 کند.  یم افتیدر

ا  یتیمسئول  یمعامالت  سامانه اعتبار  به  )   نسبت  ندارد  کننده  معامله  ا  343شخاص  در  کارگزاران  و  خصوص   نیق.ت(، 

تهران مسئول  یفناور   تیری مان شرکت مد  ای  یباشند. سامانه معامالت   یمسئول م اجرا  یتیبورس  به  مفاد معامله    ینسبت 

)   ند تسو  343ارد  خصوص  در  و  کارگزار  هیق.ت(  م  انمعامالت  ن  یمسئول  معامله  موضوع  ارزش  خصوص  در    ز یباشند. 

ا وال محاسبه ارزش سها  مورد معامله بر عهده    هیق.ت( و در بازار سرما  344)     ستین  ی متوجه سامانه معامالت  یتیمسئول

مورد    ها و تعداد و نوع س  نیاسم متعامل  زیق.ت( ن  356ضوع    دالل به داشتن دفتر )مو  فی باشد. در خصوص تکل  یم  یمشتر

 دارد.  اریطرف معامله را در اخت کیکارگزار ا وال اطالعات  کهیشود، در حال یم یناهدار  یامله در سامانه معامالتمع

 و کارگزار  یالعمل کار  حق

است که به   یعقد  یدارد. حق العمل کار  زین  یادیبن  یدارد تفاوتها  یکه با کارگزار   ییبه رغم شبا تها  یالعمل کار  حق

  ی را به اسم خود ول  یشود که معامالت   یبه نا  آمر متعهد م  یاریحق العمل کار در برابر شخص دبه نا     یموجب آن شخص 

کارگزار    کهیق.ت( در حال  357کند. )     افتیتحت عنوان حق العمل در  یعمل اجرت  نیا  یبه حساب آمر انجا  د د و در ازا 

قوقی است که اوراق بهادار را برای دیاران و به حساب آنها معامله می کند . کارگزار معامالت را به اسم آمر انجا   شخص ح

ندارد    یت یاجرت محدود  نییتع  یبرا   نیاراده طرف  ید د. در حق العمل کار  یحق العمل کار به اسم خود انجا  م  ی د د ول  یم

 گردد .   یم نییسازمان بورس و اوراق بهادار تع رهیمد اتیتوسط   رمزد کارگزاران( اما کا53، ص. 1399،ی )توکل

 ی است و در  ورت فسخ از جانب آمر حق العمل کار مستحق اجرت المثل کار ا   زیجا   یعقد   یحق العمل کار  قرارداد

در  ورت    است و  زیجا  مهین-الز   مهین  ی قرارداد کارگزار و مشتر  کهی(، در حال54، ص.  1399،ی ورت گرفته است  )توکل

  یشود. ا وال تعهد کارگزار به انجا  معامله برا  یپرداخت نم   گزاربابت اجرت المثل به کار  ی مبلغ  یمشتر  یفسخ قرارداد ازسو

به شرا  تیباشد، کارگزار  رفا مسئول  ینم  یمشتر با توجه  را وارد   یکرده است سفارش مشتر  نییتع  یکه مشتر  ی طیدارد 

 .دباش  یمستحق کارمزد م ردیاعال  شده معامله  ورت پد طیبا شرا کهی تو در  ور دینما یسامانه معامالت

 و کارگزار  عامل

ا  با با عامل مواد قانون  نکه یتوجه به   ی رجوع م  دیرا عنوان نکرده است لدا به نظر اسات  یخا   یقانون تجارت در رابطه 

د قرارداده است و چون قانون تجارت، بر خالف  کرد که او را عامل خو  یتلق   یتجارتخانه ا  ایتاجر    لیوک  دیشود. عامل را با

راجع    یرابطه عامل و آمر او را تابع مقررات قانون مدن  دی مقرر نکرده، با  یعامل  یبرا  یمقرات خا   ،یو دالل   یحق العمل کار 

اما مقررات مربوط به وکالت حقوق عامل را تام  یبرا  یمتماد  انیخوا د کرد، ممکن است عامل سالن  ن یبه وکالت دانست. 

شده است. عزل عامل که در عرف    دایپ  مرآ  یبرا  یاریبس  انیکرده و با اقدامات او مشتر  یم  دایپ  یتاجر آمر، مشتر  یکاال ا 

 نییبه عامل خسارت پرداخت شود و تع دیموجه با ریباشد اما در  ورت عزل غ یشود حق آمر م یگفته م ندهیبه او نما یکنون

 (. 89، ص. 1392 ،ینیخسارت با دادگاه است )اسک نیا

مشهود است. اوال عامل معموال از   یبا عامل دارد، اما در مفهو  اختالفات فاحش  یادیو ظا ر کارگزار شبا ت ز  فیتعر  در
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(. 98، ص.  1392  ،ینی )اسکست یکند تاجر ن  یو فروش سها  مبادرت م  دیکه به خر  ی رکس  یشود ول   یطرف تاجر انتخاب م

بار از خدمات  ر    کی تواند فقط    ی در  ر زمان که اراده کند م  ی ر شخص   یمداو  است ول  یذاتا عمل  یندگینما  ا ی  تیعامل

بازار سرما  ی حق   چیرا به انجا  برساند    یمشتر  کیبار دستورات    نیکارگزار چند  کیاستفاده کند. اگر    هیکارگزار فعال در 

با پرداخت خسارت خوا د    مراه موجه عامل    ری زل غشد ع  ان ی ماناونه که در رابطه با عامل ب  یول  دیآ  یاو به وجود نم  یبرا

اما در  ورت مراجعه اشخاص،  بود. در  ورت مراجعه تاجر به عامل جهت انعقاد قرارداد، عامل مختار است که قبول کند؛ 

 لف است که قبول کند.    کارگزار مک

 انیمعامالت برخط توسط مشتر انجا 

 ف یمعامالت برخط تعر  ییباشد و دستورالعمل اجرا  ینم   هینهاد در بازار سرما  نیا  فیارائه شده از کارگزار تنها تعر  فیتعر

دارای مجوز  یارید را کارگزار  از کارگزار  منظور  ارائه کرده است و  انجا    داند که خدمات  یم  یاز کارگزار  و  اخد سفارش 

 نماید. یا معامله گر مجاز ارائه می شتریبه م ی ای فنمعامالت از طریق زیرساخت

از سال    لیبرز  در برخط  انداز   1999معامالت  اجازه    هیشد و سرما  یراه  را    د یسفارشات خر  افتندیگداران  و فروش خود 

 ی شرکتها  لی(. ا وال تما1:  2016،    یوجوی)آنتون  ندیمعامالت ارسال نما  ستمیبه س  یکارگزار  تیوب سا  قیاز طر  مایمستق

 ی به عوامل واسطه کمتر  یکیالکترون  یکارگزار  ندیکه فرآ  یی. از آنجادشبا  یبه طرف معامالت برخط م  انیو مشتر  یکارگزار

شبکه با    قیتا خدمات را از طر  سازدیم   ا را قادرشرکت  نترنتیا  رایاست، ز  یسنت  یکارگزار  نهیکمتر از  ز   انهیدارد،  ز  ازین

 (. 2: 2016،  یوجویارائه کنند )آنتون یبدون دخالت انسان ایدخالت کم 

اوراق بهادار  م متما  سازمان   ی شرکتها   سی دور مجوز تاس  یباشد و در برا  یبه انجا  معامالت برخط م  لیبورس و 

قسمت  یکارگزار فعال  یدر  مجوز  عنوان  ب  یالزام   تیبه  ارائ  یم  انی،  تأمین   ةدارد  با  تماس  مرکز  و  برخط  معامالت  خدمات 

  نیکارگزاران الزامی است. در ا   ة ای الز  برای  متأییدیهسامانه  ا و تجهیزات الز ، تخصیص نیروی واجد شرایط و اخد  

معامالت مشتر از  از طر  دیسفارشات خر  مای مستق  یسبک  را  فروش  معام  یکانال کارگزار  قیو  موارد سامانه  و    یالت  کند 

از ز برخط کامال مشهود و واضح است که  یاستفاده م  یکارگزار  یشرکتها  یفن  یرساختهای رفا  ا وال   کند. در معامالت 

مطروحه در   فیتکال  یباشند و مکلف به اجرا   یم  هیمربوط به معامالت در بازار سرما  یامور ادار  یمجر  یکارگزار  یشرکتها

 چهارچوب مقررات  ستند. 

 ریگی نتیجه

 از قانون تجارت به   یا الح قسمت   یقانون  حهی ال   46است و تنها در ماده    امدهیاز کارگزار بورس ن  یقانون تجارت اسم   در

که    دیرس  بیبه تصو  1345قانون در در رابطه بورس اوراق بهادار در سال    نیحق الزحمه کارگزار بورس اشاره شده است. اول

چهار بورس فعال   رانیا  هیدر حال حاضر بازار سرما  یگرفت. ول   یمعامله قرار م  دموردر آن زمان فقط اوراق بهادار در بورس  

بهاد اوراق  بورس  از  عبارتند  که  ادارد  فرابورس  تهران،  کاال  ران،یار  انرژ   رانیا  یبورس  بورس  به  رانیا  یو  توجه  با   .

فرآ  یهایدگیچیپ در  شرکتها  ندیموجود  بورسها،  در  م  یکارگزار  یمعامالت  ورود  ا  ان یشتردروازه  م  نی به  که    یبازار  باشند، 
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وظا  فیتکال ا  فیو  ا  یعمده  عهده  اور  یم  شان یبر  که  است  حقوقی  کارگزار شخص  به  باشد.  و  دیاران  برای  را  بهادار  اق 

 حساب آنها معامله می کند. 

مشتر  کارگزاران از طر  انیسفارشات  م  یمعامالت  ی هاستاایا  قیرا  ارسال  معامالت  در سالها  یبه سامانه    ریاخ  یکنند. 

فعال اعظم  سا  یکارگزار  ی شرکتها  یتهایبخش  در  ی مال  ینهاد ا  ریبه  و  آن  افتیواگدار شد،  ارسال  و  به  سته    سفارشات 

باشد   یبر عهده کارگزاران م  یعمده ا  فیتکال  فهیوظ  نی  م  یاجرا   یستامانده است. در را  یمعامالت بر عهده کارگزاران باق

معامالت،   تیاز امن  یبخش  یبرقرار  ،یامانتدار  ان،یمشتر  یمال   هیتسو  تیمسئول  ان،یمشتر  تی که ا م آنها عبارتند از احراز  و

 عامل گفته اند.  ایالعمل کار  قمحل اختالف نظر بوده است و آنها را دالل، ح یکارگزار یکتهاشر تیا ل انصاف.  و تیرعا

تشرتوج  با از  اعم  قرارداد  او اف  به  و  مچن  زیجا  مهین-الز   مهین  ،ینیع  ،یفاتیه  حبس   وظا  فیتکال  نیو حق   ف یو 

  د یجد  یت یو مقررات مربوطه، قانونادار شخص  1384مصوب سال    رانیا  یاسالم   یکارگزار، در قانون بازار اوراق بهادار جمهور

به کارگزار    یاندک شبا ت  1384ت کارگزار مطرح شده در قانون سال  یرا خلق کرده است. شخص  یندگیاز نما  یو نوع خا 

تلو  1345قانون سال   را  قانون سابق کارگزار  م  حایدارد. در  العمل کار  با مصوبه سال    یحق   ران یوز  اتی   1354دانست و 

  ی قانون تجارت  مخوان  درمطرح شده  یاختصا  نیاواز عن کیچیگزار در گروه دالالن قرار گرفت. اما امروزه کارگزار با  کار

ندارد. در حال    زین  یقانون مدن  10به عقود ماده    یشبا ت  یباتوجه به او اف مطروحه، قرارداد کارگزار و مشتر  نیندارد.  مچن

به معامالت در مربوط    یاز امور ادار  یباشد وکارگزار  رفا بخش  یمعامالت در بورس م  انجا   یحاضرکارگزار از ارکان الزام

 باشند.   یم یبه سامانه معامالت ان ید د و مسئول ارسال سفارشات مشتر یرا انجا  م هیمابازار سر

نههوع از  نید که در اباش یبه انجا  معامالت برخط م  انیو مشتر  یکارگزار  یسازمان بورس و اوراق بهادار، شرکتها  لیتما

 د،یهه نما یفروش م ای دیاقدا  به ارسال سفارش خر مایمستق یشرکت کارگزار  یفن  یرساختهایبا استفاده از ز  یمعامالت مشتر

 ابههانیبازار  ایهه و    یکههارگزار  یباشد. البته پرسنل شرکتها  یتوسط کارگزاران م  یداربر انجا  امور ا  یدیتاک  زیموضوع ن  نیکه ا

 یشههرکتها  اتیهه آنههها مسههتقل از عمل  مشغول باشند، اما عمل  زین  یتوانند به شغل دالل  یم  یکارگزار  یتهاطرف قرارداد شرک

سفارشههات   یسامانه معههامالت  قیباشد. از طر  یم  یباشد. ا وال واسطه انجا  معامالت در بورس سامانه معامالت  یم  یکارگزار

 .ردیگ یرسند و معامله شکل م یو فروش به  م م دیخر
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