Quarterly Scientific Journal of Human
Resources & Capital Studies
Vol 2, No 2, Jun-Sep 2022, (1-18)
Online ISSN: 2783-3984

فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی
)1-18( 1401  تابستان،)3  (پیاپی،2  شماره،2 دوره
2783-3984 :شاپای الکترونیکی

Idiosyncrasies and identity of the stock
brokers in Iran's legal system
Reza Ahmadi Torkamani
M.Sc. Department of Management, Semnan Islamic Azad
University, Iran
Saba Jamali
Phd Candidate, Department of criminal law and criminology,
Sari University, Iran

Date of receipt: 18/05/1401
Date of acceptance: 23/06/1401

Quarterly Scientific Journal of Human Resources &
Capital Studies
Online ISSN: 2783-3984

http://ensani.ir/fa/article/journal/1568
http://civilica.com/l/87979/#
http://magiran.com/8116

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
transactions, stock exchange, dealer.
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صفات شخصیتی و هویت کارگزار بورس در نظام حقوقی ایران
رضا احمدی ترکمانی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،گروه آموزشی مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی سمنان ،ایران

صبا جمالی
دانشجوی دکتری ،گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه ساری ،ایران
تاریخ دریافت1401/05/18 :

تاریخ پذیرش1401/06/23 :

چکیده :

قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  1384و آیین نامههه ههای مربوطههه در مههورد
ویت شرکتهای کارگزاری سکوت کرده اند .مین امر باعث وجود اختالف نظر ایی در مورد کارگزاران شده است .کارگزار را
دالل ،حق العمل کار و عامل گفته اند .در مین راستا ،پژو ش حاضر به رغم وجود شبا تهایی میان کارگزار و ههر کههدا از
واسطه ای عنوان شده ،به تفاوت میان آنها می پردازد .بر مین اساس این پژو ش با اتخاذ رویکردی کیفی بههه تو هیف و
شرح مساله حاضر می پردازد .یافته ای پژ ش نشان می د د ریشه این اختالف نظر ا را می توان در قانون تاسیس بورس
اوراق بهادار مصوب سال  1345و مصوبه یات وزیران در سال  1354دانست که مطابق آنههها کههارگزار را حههق العمههل کههار و
دالل در نظر رفته بودند .به مین ترتیب نظر به او اف قرارداد ،تکالیف و وظایف کههارگزار ،قانوناههدار در قههانون بههازار اوراق
بهادار مصوب سال  1384و آیین نامه و دستورالعمل ای مربوطه تعریفی جدید از کارگزار بورس ارائه کرده است و شخصیتی
تازه و نوع خا ی از نمایندگی تاسیس شده است .شخصیتی که م مقررات مربوط به اجرای عملیات و م مقررات انضباطی
خا ی برای آن در نظر گرفته شده است .جمع بندی این پژو ش نشان می د د کارگزار می بایست به عنوان یکی از ارکههان
معامالت در بازار سرمایه ،عهده دار بخشی از امور اداری مربوط به معامالت و مسئول ارسال سفارشات مشههتریان بههه سههامانه
معامالتی باشد.
واژگان کلیدی  :کارگزار بورس ،بازار سرمایه ،معامالت برخط ،بورس اوراق بهادار ،دالل
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در گدشته زمانی که حبت از بورس می شد عموما معامالت اوراق بهادار به ذ ن متبادر می شد .در سال 1345
قانونادار قانون تاسیس بورس اوراق بهادار را به تصویب رساند و وظایفی برای کارگزاران در خصوص معامالت اوراق بهاداردر
نظر گرفت .با گدشت زمان و تغییر قانون و تشکیل بورسهای مختلف ،کارگزاران عالوه بر معامالت اوراق بهادار ،معامالت
کاال ای مختلف و ابزار ای مالی جدید مانند قرارداد ای آتی ،اختیار معامله و  ...را نیز برعهده گرفتند .که در معامالت
رکدا از این ابزار ا و محصوالت کارگزاران وظایف و مسئولیتهای متفاوتی دارند.
زمانی معامالت رفا به ورت نقدی انجا میشد اما امروزه امکان انجا معامالت اعتباری برای مشتریان توسط
کارگزاران وجود دارد .در گدشته کارگزاران دور یک میز جمع می شدند و اقدا به انجا معامله می کردند ولی در حال حاضر
با توجه به گستردگی بازار سرمایه و افزایش حجم و ارزش معامالت و به وجود آمدن سامانه ای معامالتی کارگزاران
مدیار را نمی بینند و حتی متوجه نمی شوند طرف معامله کدا کارگزار قرار دارند .برای بعضی از معامالت کارگزار مسئول
تسویه مالی می باشد ،برای بعضی از معامالت مشتری مسئول تسویه مالی معامالت خود می باشد و کارگزار رفا مسئولیت
ضامن را برعهده دارد و برای بعضی از معامالت قسمتی از مسئولیت مالی برعهده کارگزار و قسمتی بر عهده مشتری می
باشد به عنوان نمونه می توان به ماده شش "دستورالعمل معامالت قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران" اشاره کرد که
بیان می کند؛ «خسارتهای مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار و در ورت عد کفایت،
از مح ل وثایق کارگزار نزد اتاق پایاپای تأمین و رأساً برداشت میشود .در ورت عد کفایت وثایق ،کارگزار مکلف است
حسب دستور اتاق پایاپای خسارتهای مربوطه را پرداخت کند .کارگزار می تواند این خسارات را راساً از محل وثایق یا تضامین
مشتری برداشت کند و در ورت عد کفایت از مشتری مطالبه نماید .مستندات این اقدامات باید در سوابق کارگزاری
ناهداری شود».
در حال حاضر تکالیف و وظایف کارگزار در بورسها و به طور کلی بازار سرمایه بسیار گسترده تر و پیچیده تر از قبل می
باشد .امروزه کارگزاران رفا در حدود اوراق بهادار فعالیت نمی کنند بلکه گستره فعالیت آنها "بازار سرمایه" می باشد.
بازار سرمایه بازاریست متشکل تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کاال یا اوراق بهادار در آن
توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار میگیرد  .در حال
حاضر بورس اوراق بهادار تهران ،فرابورس ایران ،بورس کاالی ایران و بورس انرژی ایران در کشور فعال ستند .انجا
معامالت در تما این بورس ا از طریق کارگزار ا یا مان شرکتهای کارگزاری به انجا می رسد .در این نوشتار با تمرکز بر
نقش کارگزار ان در معامالت اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ،سعی در مشخص کردن ویت
کارگزاران در نظا حقوقی ایران شده است.
پیشینه پژو ش
در قانون تجارت اسمی از کارگزار بورس نیامده است و تنها در ماده  46الیحه قانونی ا الح قسمتی از قانون تجارت به
ح ق الزحمه کارگزار بورس اشاره شده است .کارگزار شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیاران و به حساب آنها
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معامله می کند  .کارگزاران سفارشات مشتریان را از طریق ایستاا های معامالتی به سامانه معامالت ارسال می کنند.
ا طالح کارگزار /معامله گر م در قانون بازار اوراق بهادار نیز وجود دارد که مطابق با آن در ورت دریافت مجوز مربوطه از
سازمان بورس و اوراق بهادار این امکان برای کارگزار به وجود می آید که به نا خود و به حساب خود نیز معامله انجا د د.
رابطه کارگزار و مشتری یک طیف می باشد ،در یک طرف ،رابطه ای است که در آن کارگزار رفا سفارش گیرنده از
مشتری است و یچ اختیار و وظیفه دیاری ندارد ،در انتهای این طیف رابطه اعتماد کامل و مشاوره است و کارگزار به طور
موثر مه تصمیمات را بدون اطالع مشتری اتخاذ می کند (دلدن  :2015 ،ص .)20در بازار سرمایه ایران تا مدتها تما
فعالیتهای واسطه گری مالی توسط شرکتهای کارگزاری ورت می گرفت .در سالهای اخیر بخش اعظم فعالیتهای شرکتهای
کارگزاری به سایر نهاد ای مالی واگدار شد ،اما مچنان دریافت سفارشات و ارسال آن به سته معامالت بر عهده کارگزاران
باقی مانده است (کریمزاده :1401 ،ص.)3
در قانون سال  1345کارگزاران م شامل اشخاص حقیقی می شدند م اشخاص حقوقی ،اما قانون سال 1384
کارگزاران را فقط از اشخاص حقوقی می داند .قانون سابق کارگزاران را تلویحا به عنوان حق العمل کار می شناخت و در ماده
 25بیان می دارد؛ "کارگزاران برای معامالتی که بوسیله آنان در بورس انجا می گیرد حق العملی طبق آئین نامه مربوط
دریافت خوا ند داشت و به یچوجه نباید از مقررات آئین نامه مزبور تخلف کنند ".

یئت وزیران در جلسه مورخ

 1354/04/28بنا به تقاضای بانک مرکزی ایران و پیشنهاد شماره  09202مورخ  1354/04/09وارزت اموراقتصادی و دارائی
به استناد ماده  11قانون دالالن مصوب اسفند  1317تصویب نمودند که "مقا

الح برای دور پروانه داللی معامالت

اوراق بهادار ،بانک مرکزی ایران است  ".و فعالیت کارگزاری را در قالب داللی قرار دادند .شاید به علت مین تعارضات است
که نوع فعالیت کارگزاران محل بحث و تردید احب نظران می باشند.
در حال حاضر مطابق مقررات کارمزد کارگزاران توسط یات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می گردد و عمده
درآمد کارگزاران از محل دریافت کارمزد می باشد .در حالیکه با بررسی کارگزارن برتر آمریکا وابسههتای بههه نسههبت کههم
ایههن کارگهزاران بهه درآمد های کارمهزدی از یههک طههرف و تنههوع چشههمایر در درآمد ههای کارمههزدی (مبتنههی بههر
تراکنههش) ایههن شههرکت ا نسههبت شههرکت ای مشههابه در ایههران قابل توجه اسههت .بهه عبارتهی عالوه بهر ایهن
کهه بخش عمههده درآمههد ایههن شههرکت ا از محههل درآمد ههای بهههره ای تأمیههن می شهود ،مهدل دریافهت کارمهزد
نیهز تفههاوت زیههادی دارد؛ بههه نحههوی کههه بخهش اعظهم درآمد های ایهن بخهش ناشهی از فهروش سفارشهات
مشهتریان بههه بازارگردان هها و بورس هها اسههت (کریمزاده.)3 :1401 ،
عده ای اعتقاد دارند کارگزاران بورس حق العمل کار ستند؛ (اسکینی ،1392 ،ص )88 .با این وجود کارگزار که حیطه
کاری او معامالت بورس است با حق العمل کاری موضوع قانون تجارت تفاوت چندی دارد که از آنها می توان به عنوان
شرایط اختصا ی کارگزار جهت فعالیت در بورس نا برد (خرمی ،1390،ص .)105 .مهم ترین وجه افتراق این دو نهاد این
است که حق العمل کار معامالت به را نا خود به و حساب مشتری انجا می د د در حالی که کارگزار به نا و به حساب
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مشتری سفارشات را اجرا می نماید( .امیریان ،1391 ،ص .)119 .مچنین در بازار بورس فر

ایی از پیش طراحی شده که

خرید و فروش به اسم شخص دیاری و به حساب دیاری است و این موضوع تاکیدی بر حق العمل کار بودن کارگزار
است(عمادی ،1397 ،ص.)100 .
به اعتقاد بعضی کارگزار بورس ،حق العمل کار نیست .بلکه عامل است؛زیرا در معامالت بورسی ،کارگزار سفارش خرید یا
فروش مشتریان را از طریق کد معامالتی ایشان که در واقع نا الکترونیکی مشتری است ،وارد سامانه رایانه ای می کند،
یعنی به نا مشتری معامله می کند ،نه به نا خود .البته کارگزار بورس عالوه بر آنکه برای مشتری ،طرف معامله بورسی را
پیدا می کنند ،خود از جانب مشتری و بر مبنای دستور مشتری ،اقدا به خرید و فروش سها نیز می کنند .اما این خرید و
فروش سهم با اسم و کد معامالتی مشتری ورت می گیرد و کارگزار به نا خود ،سهمی را خریداری نمی کند؛ بنابراین
کارگزار بورس حق العمل کار نیستند ،بلکه عامل ستند که مشتری به ایشان ماموریت می د د که عالوه بر پیدا کردن
طرف معامله ،از جانب مشتری با آن طرف معامله ،قرارداد خرید و فروش سهم را نیز منعقد کند .حتی اگر کارگزار را عامل
ندانیم ،حق العمل کار م نیست؛ بلکه با توجه به استدالل فوق ،دالل دانستن کارگزار معقول تر از حق العمل کار دانستن
اوست (توکلی،1399،ص)50.
عده ای کارگزار را دالل می دانند .در قانون راجع به دالالن سه نوع داللی مقرر شده است :داللی معامالت ملکی ،داللی
معامالت تجارتی و داللی خواروبار و سایر امور شهری که برای رکدا ار آنها پروانه خا ی الز است .بعالوه ،نوع دیاری از
داللی را قانون بورس مقرر کرده است که دالل بورس یا کارگزار نامیده می شود(قنواتی ،1380،ص .)75 .از کاربردی ترین
اقسا داللی می توان به داللی معامالت خودرو و داللی بورسی (شرکتهای کارگزاری بورس) اشاره کرد (توکلی ،1399،ص.
 .)40معامالت بورسی رفا از طریق این گروه از دالالن انجا می شود و مراجعه به آنها در معامالت بورسی الزامی است
(محمدی ،1395،ص .)22 .ما یت حقوقی رابطه کارگزار ،داللی است که از سوی طرفین برای انعقاد معامله نیز اجازه
دارد(مافی ،1397،ص .)149
در مورد ما یت قرارداد کارگزاری و برای رفع اختالفات موجود در رابطه با این موضوع و رسیدن به وحدت نظر یا دست
کم نزدیک نمودن نظرات می توان گفت که ،چیزی که در عمل مشا ده می گردد این است که ،وقتی مشتری برای بستن
یک قرارداد کارگزاری (اعم از دستور خرید یا فروش اوراق بهادار) به کارگزار بورس مراجعه می کند ،پس از حصول توافقات
در جزئیات قرارداد ،به وی سندی با عنوان وکالتنامه می د د که برای او سهمی را بخرد یا بفروشد .از آنجایی که حقوق
معموال چیزی جز عرف نیست و معموال حقوق ،قاعده ای از عرف ای غیرقابل گدشت و استوار مرد می باشد که مای به
آن عمل می نمایند ،ما م باید به این عرف بازار بورس اوراق بهادار احترا گداشته و عملیات کارگزاری را از مصادیق وکالت
یا نمایندگی عا بیاوریم .پس ا وال قرارداد کارگزاری تابع مقررات و آیین نامه ای خاص سازمان بورس و اوراق بهادار و
دیار مراجع ذیصالح مربوط می باشد .لیکن در موارد نقص ،ابها  ،اجمال و سکوت این قوانین و مقررات می توان از مقررات
قانون مدنی و قانون تجارت در مورد وکالت و نمایندگی مدد و یاری گرفت (بهروزی ،1392 ،ص.)138 .
از حیث تحلیل فقهی ،عمل کارگزاری مشمول عنوان کلی نمایندگی قرار می گیرد و افشاء نشدن سمت او در رابطه با
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شخص ثالث ،تاثیری در شکل گیری رابطه حقوقی مستقیم ا یل با ثالث نمی شود و در ر حال ا یل مسئول تعهدات ناشی
از عقد نیز می باشد ،در عین حال کارگزاری که به نا خود قرارداد منعقد نموده نیز در مقابل ثالث مسئول تعهدات ناشی از
عقد است و ثالث به ر دو (ا یل و کارگزار) حق مراجعه دارد تحلیل ما یت عمل کارگزرای بر مبنای نهاد داللی یچ گونه
وجا تی ندارد و کارگزار دالل محسوب نمی شود ،چرا که مستقیما در انعقاد قرارداد دخیل است تحلیل ما یت عمل
کارگزاری ،بر مبنای ماده 10قانون مدنی نیز ساده ترین (و نه دقیق ترین) تحلیل می باشد و این تحلیل را اشای تبیین
حقوق و تعهدات کارگزاران نخوا د بود از حیث تحلیل حقوقی مالک عمل در تشخیص نمایندگی مستقیم از غیرمستقیم نیز
تلقی میاردد ،میزان تعهدات کارگزار در این معامالت است در واقع در ورتی که شخص کارگزار ،مسئول ایفای تعهدات
ناشی از قرارداد ا باشد ،اطالق حق العمل کاربر وی فاقد ایراد است در غیر این ورت می توان از عبارات عامی مچون
نماینده ،عامل و وکیل در خصوص وی استفاده کرد (شهیدی ،1396 ،ص)40 .
آیا وظیفه کارگزار بورس مشابه وظایف دالل ،حق العملکار یا عامل است؟ آیا شرکتهای کارگزاری می توانند به استناد
شبا ت عملیات آنها به دالل ،حق العمل کار یا عامل ،مشابه ایشان رفتار کنند؟ آیا قرارداد کارگزار و مشتری شبیه به قرارداد
آمر با دالل ،حق العملکار یا عامل است؟ درباره ما یت و جایااه حقوقی کارگزار بورس اختالف نظر وجود دارد .مشخص و
مبین بودن جایااه حقوقی اشخاص در زمان بروز اختالفات به اجرای درست قوانین و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص
کمک می کند.
روش و ابزار تحقیق
«مرور ادبیات» میتواند به بخشی از یک مقاله تحقیقاتی اشاره کند که در آن نویسنده یا نویسنده ا مجموعهای از ادبیات
مرتبط با مقاله خود را تو یف یا خال ه میکنند« .بررسی ادبیات» مچنین میتواند به رویکرد روششناختی اشاره داشته
باشد که در آن گزیدهای از ادبیات موجود جمعآوری و تحلیل میشود تا به یک سؤال خاص پاسخ د د .یکی از روش ای
انجا این نوع مرور ادبیات« ،مرور ادبیات سیستماتیک» ( )SLRنامیده میشود.
ناا انجا یک  ،SLRمحقق مجموعه ای از قوانین یا دستورالعمل ا را قبل از شروع بررسی ایجاد می کند .این
قواعد ویژگی ای ادبیاتی که باید گنجانده شود و مراحلی که در طول فرآیند تحقیق باید دنبال شود را تعیین می کند .ایجاد
این قواعد به محقق کمک می کند تا تمرکز پروژه خود را محدود کند و دامنه ادبیاتی که باید در آن گنجانده شود ،و به
شفاف سازی و تکرارپدیری روش تحقیق کمک می کند.
راه ای مختلفی وجود دارد که می توان از  SLRدر تحقیقات اجتماعی و حقوقی استفاده کرد .به عنوان مثال ،یک
 SLRرا می توان برای نشان دادن تأثیر یک قانون یا سیاست خاص (لونگ ،2019 ،ص  ،)4کشف الاو ای موجود در
ادبیات (مثالً ویژگی ای مجر ) (آلینه و پارفیت ،2017 ،ص  ،)5ترسیم استراتژی ای پیشایری از جر که در حال حاضر
وجود دارد ،استفاده کرد .گوردن و بوکانان  ،)2013تو یف می کنند که تا چه حد یک مشکل درک یا تحقیق شده است
(کریار  ،2013ص  ،)3به شکاف ای موجود در تحقیق فعلی اشاره می کند ،یا مناطق بالقوه برای تحقیقات آینده را
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شناسایی می کند .انواع مختلفی از اسناد ممکن است در یک  SLRگنجانده شود مانند رونوشت ای دادگاه ،ادبیات
دانشاا ی ،مقاالت خبری ،گزارش ای سازمان ای غیر دولتی یا اسناد دولتی.
در این پژو ش بر اساس مرور سیستماتیک ادبیات و متون حقوقی مرتبط ،بر نقش کارگزاران در معامالت اوراق بهادار در
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تمرکز شده است تا منجر به مشخص کردن ویت کارگزاران در نظا حقوقی
ایران شود.
یافته ای پژو ش
نقش کارگزار در معامالت
مطابق مقررات موجود یچ شخصی به غیر از "کارگزار/معامله گر" در بازار سرمایه ایران نمی تواند سها  ،ابزار ای مالی
یا کاال ای پدیرفته شده در بورسها را مستقیم و بدون واسطه معامله کند .این واسطه ا شرکتهای کارگزاری می باشند.
کارگزار واسطه بین مشتری و سامانه معامالتی است .معامالت بورس ،به طریقه حراج انجا می شود وکارگزاران پیشنهاد اى
خریدوفروش خود را با توجه به سفارش ای خریداران و فروشندگان ،تعداد اوراق بهادار و قیمت ،آن ا را در سامانه معامالتی
وارد خوا ند نمود  .در حال حاضر بخش وسیعی از کارگزاریها توجه خهود را معطهوف به مشتریانی نموده اند که خودشان
اطالعاتی نسهبت بهه بازار دارند و عمدتاً از طریق اینترنت معامله می کنند و کارگزار رفاً کار ای اداری و فرا م کردن
امکانات نر افزاری و ارتباطی را بر عهده دارد .شمار ایناونه مشتریان روزافزون است (اشتیاق.)269 :1389 ،
کارگزار مسئول احراز ویت مشتریان قبل از ارائه رگونه خدماتی ستند .بعد از احراز ویت کارگزار اقدا به انعقاد
قرارداد با مشتری می نماید .کارگزار به ورت نماینده مطابق شرایطی که مشتری اعال کرده است عمل می کند
(استفنسون  .)139 :1982 ،مشتری با امضاء برگه ای دستور خرید یا فروش به کارگزار اجازه می د د به نمایندگی از او
اقدا به وارد کردن سفارشات به سامانه معامالتی نماید ،یا ضمن انعقاد قرارداد معامالت برخط این امکان برای مشتری مهیا
می شود با استفاده و به واسطه زیر ساختهای فنی کارگزار ،مستقیما اقدا به ارسال سفارش به سامانه معامالتی نماید.
کارگزار در غالب مواقع مسئول تسویه مالی مشتری با طرف مقابل می باشد ،حتی اگر مشتری وجهی بابت انجا معامله
پرداخت نکرده باشد .تخطی از این مسئولیت جرائم انضباطی و مالی برای کارگزار به مراه دارد .کارگزار بدون اجازه مشتری
اجازه دخل تصرف در وجو ی که از جانب مشتری در اختیار کارگزار گداشته شده است را ندارد و رفا اگر مبلغی را از طرف
مشتری پرداخت کرده باشد مجور برداشت مان مقدار را دارد.
در ورتیکه از فعل یا ترک فعل کارگزار خسارتی به مشتری وارد شود که در قالب عد النفع نباشد کارگزار باید نسبت به
جبران آن اقدا نماید .در ورتیکه بین کارگزار و مشتری در این خصوص توافقی ورت نایرد این امکان برای مشتری
وجود دارد که با مراجعه به یات داوری شکایت خود را مطرح نماید و احقاق حق کند.
ا وال کارگزار مجاز به عد دریافت سفارشات مراجعه کنندگان نمی باشد و این امر می تواند تبعات انضباطی به مراه
داشته باشد .اما بعضا کارگزار موظف به عد پدیرش سفارش مشتری می باشد .به عنوان مثال در معامالت عمده ،مقررات به
کارگزار اجازه نمی د د مزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعالیت کند  .به عبارت دیار زمانیکه یک کارگزار عرضه کننده
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معامله عمده می باشد مکلف است از پدیرش دستور خرید مان معامله خودداری کند.
او اف قرارداد کارگزار و مشتری
در این عقد مانند سایر عقود می بایست شرایط حت معامله رعایت شود .عقدی معوض است؛ زیرا کارگزار به محض
انجا معامله کارمزد خود را دریافت می کند و عالوه بر کارگزار سایر ارکان از جمله شرکت مدیریت فناوری بورس ،سازمان
بورس و اوراق بهادار ،شرکت سپرده گداری مرکزی و تسویه وجوه ،بورس مربوطه کارمزد ا و یا حق نظارت خود را از معامله
دریافت می کنند .در ورتی که نوع معامله فروش باشد ،دولت نیز مالیات دریافت خوا د کرد.
عقدی تشریفاتی است؛ زیرا مطابق ماده  94از دستورالعمل اجرایی نحوه انجا معامالت در بورس کارگزار موظف است
برای دریافت درخواست مشتریان از فر ای کاغدی یا الکترونیک ،طبق فرمت بورس استفاده کند  .توافقات بین مشتری و
کارگزار در خارج از فرمتی که بورس تعیین کرده است یا مطابق سایر مقررات مربوطه نباشد ،نفوذ حقوقی ندارد و التزامی به
بار نمی آورد.
عقد عینی است؛ زیرا قبل از انغقاد قرارداد در ورتیکه مشتری درخواست فروش داشته باشد باید سها خود را در اختیار
کارگزار قرارد د و به ا طالح ناظر سها مشتری کارگزار مربوطه باشد و در ورتیکه قصد خرید سها دارد قبل از انعقاد
قرارداد می بایست مبلغ سها مورد تقاضا به عالوه کارمزد ای مربوطه را به حساب کارگزار واریز نماید.
درخواست خرید یا فروش که توسط مشتری و کارگزار امضاء می شود از دسته عقود اذنی می باشند به این علت که
مشتری به کارگزار اجازه تصرف و فروش سها و یا خرید سها را می د د .اما زمانیکه قرارداد معامالت برخط منعقد می شود
این عقود از دسته عقود اذنی نمی باشد و رفا مشتری از زیرساختهای فنی کارگزار استفاده می کند و اجازه یچاونه دخل و
تصرف را به کارگزار نمی د د.
عقد مستمر است؛ به این دلیل که ممکن است چندین روز سفارش وارد شده توسط کارگزار در سامانه بماند و معامله ای
به انجا نرسد.
عقد نیمه الز -نیمه جایز است؛ زیرا قرارداد بین مشتری و کارگزار به چند نوع مختلف منعقد می شود از جمله آن
درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط مشتری به کارگزار ارائه میشود یا قرارداد استفاده از خدمات برخط
کارگزار با مشتری منعقد می شود و مشتری مستقیما سفارشات خود را در سامانه معامالت وارد می کنند .ر زمان مشتری از
انجا معامله منصرف شود می تواند با مراجعه به کارگزار و اعال انصراف از معامله جلوگیری کند؛ مشروط بر اینکه قبل از آن
معامله به انجا نرسیده باشد .یا مشتری ر زمان که بخوا د می تواند مستقیما از طریق سامانه ای برخط کارگزاری اقدا
به درج سفارش خود کند و قبل از انجا معامله آن را حدف کند.
ماناونه که مشهود است قرارداد از طرف مشتری جایز محسوب می شود .اما این قرارداد از طرف کارگزار جایز نمی
باشد و فسخ یک طرفه و حتی عد قبول آن برای کارگزار تبعاتی به مراه دارد .کارگزاران نمیتوانند از دریافت
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درخواست ای مشتریان که با رعایت مقررات ارایه میشود ،خودداری نمایند .بند ده از ماده پنج دستورالعمل انضباطی
کارگزاران خودداری از پدیرش سفارشهای خرید و فروش مشتریان و بنده نه از ماده شش دستورالعمل مدکور خودداری از
ارایة خدمات یا کنارهگیری از فعالیت ای دارای مجوز قبل از طی تشریفات مقرر را از مصادیق تخلف کارگزار می داند .لدا
قراداد بین مشتری و کارگزار از عقود نیمه الز -نیمه جایز (توکلی ،1400،ص )274 .می باشد.
کارگزار حق حبس دارد؛ زیرا قبل از انجا خرید اوراق بهادار مشتری می بایست وجه مربوط به خرید اوراق بهادار به
عالوه کارمزد ای مربوطه را به حساب کارگزار واریز نماید و در ورت فروش اوراق بهادار توسط کارگزار ابتدا کارمزد ا کسر
شده و سپس وجه مورد نظر به حساب مشتری واریز می شود.
تکالیف کارگزار
در قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ا و دستورالعمل ا تکالیف گسترده و بعضا پیچیده و مبهمی برای کارگزاران در
نظر گرفته شده است که عد انجا آنها عالوه بر مجازارت ای مقرر در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و سایر قوانین،
تنبیهات انضباطی مختلفی از تدکر کتبی تا لغو تما مجوز ای فعالیت مطابق دستورالعمل انضباطی کارگزاران برای کارگزار
به مراه دارد.
الف) تکلیف اخد مجوز ای الز  :کارگزار برای ریک از انواع فعالیت خود در ر کدا از بورس ا می بایست مجوز
دریافت کند .ر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت ر عنوان به فعالیت از قبیل کارگزاری که مستلز اخد
مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت ر یک از عنوان مزبور معرفی کند .به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا
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
حساسیتهای موجود در ارائه خدمات مالی الکترونیک ،شرکتهای کارگزاری نیز به منظور ارائه این خدمات می بایست
مجوز ای الز را اخد نمایند  .کارگزار عالوه بر اخد مجوز معامالت برخط از سازمان ،مکلف است قبل از بهرهبرداری از
ریک از زیرساخت ای فنی ،به ازای اتصال به سامانه معامالتی ر بورس ،تأییدیه فنی از سازمان دریافت نماید .
ب) تکلیف به داشتن دفتر :کارگزاران مکلف به ثبت و ناهداری مدارک مربوط به سوابق شناسایی مشتریان و اطالعات،
مستندات و سوابق مربوط به معامالت میباشند  .کارگزاران مکلفاند دفاتر سفارش ای دریافتی خود را مطابق
دستورالعمل ای مربوطه ثبت و از فر ایى که سازمان مقرر میدارد استفاده کنند .مسؤولیت حفظ فر ای سفارش مکتوب و
الکترونیک و اطمینان از حت سفارش ای انجا شده با کارگزاران است  .مستندات مربوط به قرارداد ای ارایة خدمات از
جمله درخواست ای خرید و فروش اوراق بهادار و کاال و اسناد مالکیت سها حداقل به مدت پنج سال به ورت فیزیکی و
برای میشه به ورت الکترونیکی باید ناهداری شود.
ج) تکلیف کارگزار به عنوان امین  :وجوه مشتریان در حساب معامالتی کارگزاری ،امانی بوده و شرکت کارگزاری مجاز به
استفاده از آن به نفع خود یا دیاران نیست .کارگزاران مکلفاند وجوه مشتریان را به ورت امانت در حساب یا حساب ای
جداگانه ای نزد یکی از بانک ای دارای مجوز از بانک مرکزی و مطابق مقررات ناهداری نمایند .ر گونه دخل و تصرف از
سوی کارگزار در وجوه مزبور ،برخالف مقررات و توافقات به عمل آمده با مشتری و به نفع خود یا دیاران ممنوع است .
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شرکت کارگزاری مکلف است در ورت دریافت درخواست قابل استناد وجه از سوی مشتری یا نماینده قانونی وی ،با رعایت
زمان تسویه با اتاق پایاپای ،حداکثر تا پایان روز کاری بعد ،نسبت به واریز وجه به حساب مشتری اقدا نماید  .در ورتیکه
کارگزار از اوراق بهادار و منابع مالی مشتری برخالف مقررات و به نفع خود یا دیاری بهره برداری کند ،به مجازاتهای مقرر
در ماده ( )674قانون مجازات اسالمی مصوب  1375/03/06محکو خوا د شد  .کارگزا به عنوان امین اطالعات شخصی و
معامالتی مشتری را در اختیار دارد .اطالعات معامالتی بعضا اطالعات با ارزشی ستند که این امکان وجو دارد اشخاص ثالث
با دسترسی به این اطالعات در جهت کسب سود یا کا ش زیان خود اقدا نمایند و این موضوع می تواند به زیان مشتری
منجر شود .لدا کارگزار مکلف است از کلیه افرادی که به ر نحوی به اطالعات محرمانه مشتریان از جمله سفارش ا،
معامالت ،داراییها و سوابق آنها دسترسی دارند ،ضمن اخد تعهد منع افشاء اطالعات نسبت به اخد تضامین کافی جهت جبران
خسارات احتمالی ناشی از نقض تعهد اقدا نماید  .مچنین کارگزاری که اسرار اشخا ی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع
شده یا در اختیار وی قرار دارد ،بدون مجوز افشاء نماید ،به مجازاتهای مقرر در ماده ( )648قانون مجازات اسالمی مصوب
 6/3/1375محکو خوا د شد .
د) تکلیف به اجرای دستورات مشتری نه ضمانت جهت انجا معامالت :کارگزار موظف است سفارش مشتری را با توجه
به شرایطی که مشتری تعیین کرده است ،وارد سامانه معامالتی کند .در ورت رعایت شرایط اعالمی توسط مشتری و عد
انجا معامله ،مسئولیتی متوجه کارگزار نمی باشد .البته بدیهی است که در ورت عد انجا معامله کارگزار کارمزدی دریافت
نمی کند.
ه) تکلیف کارگزار به عنوان ناظر :بعضا در مقررات تکالیف و مسئولیتهایی بر عهده کارگزار نهاده شده است که ا وال
می بایست رفا بر عهده نهاد ناظر گداشته می شد .کارگزار مکلف است در ورتیکه اجرای سفارشات مشتریان منجر به
نقض مقررات ،دستکاری بازار یا معامالت متکی به اطالعات نهانی گردد ،از اجرای سفارش مشتریان خودداری نموده و
مراتب را به سازمان و بورس گزارش د د  .استفاده از عبارات کلی و نامفهومی مانند دستکاری بازار یا معامالت متکی به
اطالعات نهانی و عد وجود رویه ای مشخص در این خصوص بر پیچیدگی حرفه کارگزاری افزوده است.
و) تکلیف کارگزار به احراز ویت مشتری :اولین و ابتدایی ترین اقدا کارگزار قبل از ارائه خدمات به مشتری ،احراز ویت
مشتری می باشد .اما بعضا در طول دوره ارائه خدمات نیز کارگزار مکلف شده ویت اشخاص را احراز نماید .در ورت عد
احراز ویت شخص واریزکننده وجه به حساب معامالتی کارگزاری ،شرکت کارگزاری مکلف است وجوه مزبور را تا زمان
احراز ویت ش خص واریز کننده ،در سرفصل حساب واریزی ای نامشخص ثبت نماید .در ورت احراز ویت واریزکننده
وجه به حساب معامالتی کارگزاری توسط شخصی غیر از مشتری ،شرکت کارگزاری مکلف است بالفا له وجوه مزبور را به
حساب شخص واریزکننده عودت نماید  .یا در ورتیکه مشتری ضمن انعقاد قرارداد معامالت برخط از خدمات برخط
کارگزاری استفاده می کند ،کارگزار موظف است به منظور حصول اطمینان از اینکه مشتری خود از خدمات الکترونیکی ارایه
شده استفاده می نماید ،رویه ای قابل اتکایی را برای شناسایی مشتری در معامالت الکترونیکی اتخاذ نموده و در ورت
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مشا ده رگونه موارد مشکوک باید ضمن گزارش موضوع به واحد مبارزه با پولشویی سازمان نسبت به شناسایی و احراز
ویت حضوریِ مجددِ مشتری اقدا نمایند .
ز) مسئولیت جمعی کارگزاران :امروزه اعتبار دادن به مشتریان رفا جهت خرید سها  ،یکی از امتیازات شرکتهای
کارگزاری می باشد و بانک ای تجاری از دادن وا به شرکت ای کارگزاری بسیار خوشحال ستند ،زیرا آنها به عنوان
شرکت ای باکیفیت نسبتاً با ریسک کمی تلقی میشوند(فنگ  .)18 :2018 ،بعضا در ورت بد حسابی یک مشتری نسبت به
یک کارگزار ،تمامی کارگزاران موظف شده اند که از ارائه خدماتی خاص به آن مشتری جلوگیری نمایند .این شرایط به ندرت
در نوف ارائه د نده خدمات قابل مشا ده می باشد و یکی از مواردی است که به کا ش ریسک در کل نعت کارگزاری
می انجامد .رگاه در اثر افزایش بد ی تجاری یا کا ش مانده حساب تضمین ،ماندۀ بد ی تجاری مشتری برابر یا بیش از
ماندۀ حساب تضمین مشتری گردد ،کارگزار اعتبارد نده موظف است ،خرید اعتباری برای مشتری را تا زمان رفع این شرایط
متوقف نماید .مچنین مشخصات مشتری به عنوان مشتری در معرض ریسک و مبلغ کسری حساب تضمین در اختیار کانون
کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کلیة کارگزاران قرار میگیرد و کلیة کارگزاران موظفاند خرید اعتباری را برای مشتری
مدکور تا پایان رفع این شرایط متوقف نمایند .
ح) تکلیف به رعایت ا ل انصاف :نوسانات قیمتی جزء ذات بازار سرمایه می باشد .گا ی اولویت دادن به سفارشات
مشتریان خاص باعث بروز ضرر یا عد کسب منفعت برای سایر مشتریان می شود لدا کارگزاران مکلفند از دفاتر ثبت سفارش
مورد تأیید سازمان استفاده نمایند .سفارش ای مشتریان به ترتیب زمان دریافت ،در این دفاتر ثبت میشود و بر اساس
اولویت زمانی ثبت سفارش اقدا به ارسال سفارشات به سامانه معامالتی شود.
ت) تکلیف به پایش مستمر :عالوه بر نظارتهای مقطعی و موردی کارگزاران باید نسبت به نظارت مستمر بر مشتریان
خود و تعیین ا داف سرمایه گداری آنها به منظور اطمینان از انطباق عملیات و معامالت آنها با اطالعات جمعآوری شده اقدا
نمایند  .مچنین کارگزار باید تمامی سوابق ناهداری شدۀ مشتریان را به روز کند (گروس  .)6 :2017 ،بدین منظور کارگزار
باید به ورت دوره ای  6ما ه ،موردی یا اتفاقی سوابق مشتریان موجود را بازبینی نمایند .
ی) تکلیف به مطلع کردن مشتری :در ورت بروز اشکاالت فنی یا اعمال محدودیتهای قانونی برای انجا معامالت
کارگزار م کلف به اطالع رسانی به مشتری مطابق با روشهای مندرج در قرارداد میان مشتری و کارگزار است .
ک) لزو رعایت رفه و الح مشتری :گا ا کارگزاران مانند وکیل باید مصلحت مشتری را در نظر بایرد و موظفند
سفارش مشتریان را مواره با رعایت رفه و الح ایشان اجرا نمایند .
ل) امنیت معامالت و کارگزار :از ابتدا که مشتری به کارگزار مراجعه می کند ،کارگزار موظف می باشد ناا ارایه تمامی
خدمات به مشتری نسبت به شناسایی اولیه مهشتری اقدا نهموده و اطالعات آن را در سیستم ای اطالعاتی و پرونده
اطالعات مشتری ثبت نماید  .پس از شناسایی و دریافت سفارش مشتری ارسال سفارش از طریق ایستاا های معامالتی که
اختصاص به کارگزاران دارد که افرادی با اخد مدارک خاص امکان دسترسی به آن ایستاا ها را دارند ،اقدا به ارسال سفارش
به سامانه معامالتی می کند .در رابطه با معامالت برخط نیز کارگزار مسئول فرا م کردن استاندارد ای امنیتی مورد تایید
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سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص زیر ساختهای فنی می باشد و باید ضمن تأمین تجهیزات و سخت افزار ای الز ،
الزامات فنی و امنیتی ،الزامات ثبت ارسال الگ و سایر الزاماتی اعالمی سازمان را در طول فعالیت رعایت نمایند  .حمالت
سایبری می تواند منجر به سقوط بازار و زیان چشمایر سرمایه گداران شود( الشافعی .)207 :2018 ،
) مسئول و ضامن تسویه اوراق بهادار خریداری شده توسط مشتری :ناامی که سفارشی با کد معامالتی مشتری در
سامانه معامالتی توسط کارگزاری ثبت می شود و معامله انجا می شود ،مالک سها مشتری می باشد و در ورتیکه تحت
ر شرایطی مشتری در حساب خود نزد کارگزار وجهی نداشته باشد ،مسئولیت تسویه بهای اوراق بهادار خریداریشده در روز
تسویه با کارگزار خریدار و ضامن تسویه خوا د بود .
دالل وکارگزار
داللی بدین معنی است که شخصی در مقابل اجرت واسطه انجا معامله شود یا برای شخصی به نا آمر که قصد انعقاد
معامالتی را دارد ،طرف معامله پیدا می کند .به چنین شخصی دالل گفته می شود 335 ( .ق.ت)
ا میت شغل داللی از آنجاست که دالل با داشتن اطالعات مخصوص و شناختن فروشندگان و خریداران باعث تسهیل
معامالت می گردد و در واقع کمک ارزنده در امر تجارت است (کاتبی ،)261 :1387 ،در عرف م مین تعریف را از شغل
داللی مقبول می باشد .امابرخالف انااشت عمومی ،کارگزار رفا قسمتی از امور اداری مربوط به انجا معامله را انجا
مید د و ا وال یچ شناختی از خریداران و فروشندگان ندارد .شخصیت پرسنل شرکت کارگزاری از شخصیت حقوقی
کارگزاری مستقل می باشد و این احتمال وجود دارد که پرسنل شرکت کارگزاری به ورت مستقل از شرکت اقدا به انجا
عملیات داللی کنند ،مچنین کارگزاران می توانند مطابق مقررات موجود با پرداخت زینه بازاریابی اقدا به انعقاد قرارداد با
بازاریاب نمایند و بازاریاب می تواند به شغل داللی نیز مشغول باشد.
دالل رفا بین آمر و طرف مقابل واسطه می شود تا رضایت آن دو را جهت انعقاد قرارداد جلب کند ،اما بعد از حصول
رضایت ،قرارداد به طور مستقیم توسط آمر و طرف مقابل انشاء می شود و اراده دالل در انعقاد قرارداد دخیل نیست (توکلی،
 .)41 :1399در ورتیکه کارگزار در ورت وجود شرایط اعالمی توسط مشتری ملز به انجا معامله می باشد.
در بازار سرمایه واسطه انجا معامالت سامانه معامالتی می باشد .معامالت اوراق بهادار از طریق سامانة معامالت و توسط
کارگزاران عضو بورس انجا میشود  .کارگزاران از طریق ایستااه ای معامالتی با سامانه معامالتی در ارتباط ستند .پس
از اینکه مشتری سفارش خرید یا فروش خود را به کارگزار ارائه می د د .کارگزاران به عنوان نماینده مشتریان سعی در
اجرای سفارشات آنها دارند( .جکسون .)111 :1963 ،کارگزار از طریق ایستااه معامالتی آن سفارش را وارد سامانه معامالتی
می کند و در ورت وجود طرف دیار ،معامله به انجا می رسد .در ورتیکه حسب مورد خریدار یا فروشنده ای در سامانه
معامالتی وجود نداشته باشد ،سفارش مشتری توسط کارگزار نزد سامانه معامالتی می ماند تا زمانی که خریدار یا فروشنده به
سامانه معامالتی رجوع کند و معامله به انجا رسد.
فرآیند داد و ستد به ورت خودکار به انجا می رسد .مالک سامانه معامالتی ،شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (از
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شرکتهای تابعه سازمان بورس و اوراق بهادار) می باشد که بابت انجا

ر معامله در دی از ارزش معامله را به عنوان کارمزد

دریافت می کند.
سامانه معامالتی مسئولیتی نسبت به اعتبار اشخاص معامله کننده ندارد (  343ق.ت) ،و کارگزاران در این خصوص
مسئول می باشند .سامانه معامالتی یا مان شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مسئولیتی نسبت به اجرای مفاد معامله
ندارد (  343ق.ت) و در خصوص تسویه معامالت کارگزاران مسئول می باشند .در خصوص ارزش موضوع معامله نیز
مسئولیتی متوجه سامانه معامالتی نیست (  344ق.ت) و در بازار سرمایه ا وال محاسبه ارزش سها مورد معامله بر عهده
مشتری می باشد .در خصوص تکلیف دالل به داشتن دفتر (موضوع  356ق.ت) نیز اسم متعاملین و تعداد و نوع سها مورد
معامله در سامانه معامالتی ناهداری می شود ،در حالیکه کارگزار ا وال اطالعات یک طرف معامله را در اختیار دارد.
حق العمل کاری و کارگزار
حق العمل کاری به رغم شبا تهایی که با کارگزاری دارد تفاوتهای بنیادی نیز دارد .حق العمل کاری عقدی است که به
موجب آن شخصی به نا حق العمل کار در برابر شخص دیاری به نا آمر متعهد می شود که معامالتی را به اسم خود ولی
به حساب آمر انجا د د و در ازای این عمل اجرتی تحت عنوان حق العمل دریافت کند 357 ( .ق.ت) در حالیکه کارگزار
شخص ح قوقی است که اوراق بهادار را برای دیاران و به حساب آنها معامله می کند  .کارگزار معامالت را به اسم آمر انجا
می د د ولی حق العمل کار به اسم خود انجا می د د .در حق العمل کاری اراده طرفین برای تعیین اجرت محدودیتی ندارد
(توکلی ،1399،ص )53 .اما کارمزد کارگزاران توسط یات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می گردد .
قرارداد حق العمل کاری عقدی جایز است و در ورت فسخ از جانب آمر حق العمل کار مستحق اجرت المثل کار ای
ورت گرفته است (توکلی ،1399،ص ،)54 .در حالیکه قرارداد کارگزار و مشتری نیمه الز -نیمه جایز است و در ورت
فسخ قرارداد ازسوی مشتری مبلغی بابت اجرت المثل به کارگزار پرداخت نمی شود .ا وال تعهد کارگزار به انجا معامله برای
مشتری نمی باشد ،کارگزار رفا مسئولیت دارد با توجه به شرایطی که مشتری تعیین کرده است سفارش مشتری را وارد
سامانه معامالتی نماید و در ورتیکه با شرایط اعال شده معامله ورت پدیرد مستحق کارمزد می باشد.
عامل و کارگزار
با توجه به اینکه قانون تجارت در رابطه با عامل مواد قانونی خا ی را عنوان نکرده است لدا به نظر اساتید رجوع می
شود .عامل را باید وکیل تاجر یا تجارتخانه ای تلقی کرد که او را عامل خود قرارداده است و چون قانون تجارت ،بر خالف
حق العمل کاری و داللی ،مقرات خا ی برای عاملی مقرر نکرده ،باید رابطه عامل و آمر او را تابع مقررات قانون مدنی راجع
به وکالت دانست .اما مقررات مربوط به وکالت حقوق عامل را تامین نخوا د کرد ،ممکن است عامل سالیان متمادی برای
کاال ای تاجر آمر ،مشتری پیدا می کرده و با اقدامات او مشتریان بسیاری برای آمر پیدا شده است .عزل عامل که در عرف
کنونی به او نماینده گفته می شود حق آمر می باشد اما در ورت عزل غیر موجه باید به عامل خسارت پرداخت شود و تعیین
این خسارت با دادگاه است (اسکینی ،1392 ،ص.)89 .
در تعریف و ظا ر کارگزار شبا ت زیادی با عامل دارد ،اما در مفهو اختالفات فاحشی مشهود است .اوال عامل معموال از
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طرف تاجر انتخاب می شود ولی رکسی که به خرید و فروش سها مبادرت می کند تاجر نیست(اسکینی ،1392 ،ص.)98 .
عاملیت یا نمایندگی ذاتا عملی مداو است ولی ر شخصی در ر زمان که اراده کند می تواند فقط یک بار از خدمات ر
کارگزار فعال در بازار سرمایه استفاده کند .اگر یک کارگزار چندین بار دستورات یک مشتری را به انجا برساند یچ حقی
برای او به وجود نمی آید ولی ماناونه که در رابطه با عامل بیان شد عزل غیر موجه عامل مراه با پرداخت خسارت خوا د
بود .در ورت مراجعه تاجر به عامل جهت انعقاد قرارداد ،عامل مختار است که قبول کند؛ اما در ورت مراجعه اشخاص،
کارگزار مکلف است که قبول کند.
انجا معامالت برخط توسط مشتریان
تعریف ارائه شده از کارگزار تنها تعریف این نهاد در بازار سرمایه نمی باشد و دستورالعمل اجرایی معامالت برخط تعریف
دیاری از کارگزار ارائه کرده است و منظور از کارگزار را کارگزار دارای مجوزی می داند که خدمات اخد سفارش و انجا
معامالت از طریق زیرساخت ای فنی به مشتری یا معامله گر مجاز ارائه مینماید.
در برزیل معامالت برخط از سال  1999راه اندازی شد و سرمایه گداران اجازه یافتند سفارشات خرید و فروش خود را
مستقیما از طریق وب سایت کارگزاری به سیستم معامالت ارسال نمایند (آنتونیوجوی  .)1 :2016 ،ا وال تمایل شرکتهای
کارگزاری و مشتریان به طرف معامالت برخط می باشد .از آنجایی که فرآیند کارگزاری الکترونیکی به عوامل واسطه کمتری
نیاز دارد ،زینه ا کمتر از زینه کارگزاری سنتی است ،زیرا اینترنت شرکت ا را قادر میسازد تا خدمات را از طریق شبکه با
دخالت کم یا بدون دخالت انسانی ارائه کنند (آنتونیوجوی .)2 :2016 ،
سازمان بورس و اوراق بهادار م متمایل به انجا معامالت برخط می باشد و در برای دور مجوز تاسیس شرکتهای
کارگزاری در قسمتی به عنوان مجوز فعالیت الزامی  ،بیان می دارد ارائة خدمات معامالت برخط و مرکز تماس با تأمین
سامانه ا و تجهیزات الز  ،تخصیص نیروی واجد شرایط و اخد تأییدیه ای الز برای مة کارگزاران الزامی است .در این
سبک از معامالت مشتری مستقیما سفارشات خرید و فروش را از طریق کانال کارگزاری وارد سامانه معامالت می کند و
رفا از زیرساختهای فنی شرکتهای کارگزاری استفاده می کند .در معامالت برخط کامال مشهود و واضح است که ا وال
شرکتهای کارگزاری مجری امور اداری مربوط به معامالت در بازار سرمایه می باشند و مکلف به اجرای تکالیف مطروحه در
چهارچوب مقررات ستند.
نتیجه گیری
در قانون تجارت اسمی از کارگزار بورس نیامده است و تنها در ماده  46الیحه قانونی ا الح قسمتی از قانون تجارت به
حق الزحمه کارگزار بورس اشاره شده است .اولین قانون در در رابطه بورس اوراق بهادار در سال  1345به تصویب رسید که
در آن زمان فقط اوراق بهادار در بورس مورد معامله قرار می گرفت .ولی در حال حاضر بازار سرمایه ایران چهار بورس فعال
دارد که عبارتند از بورس اوراق بهادار تهران ،فرابورس ایران ،بورس کاالی ایران و بورس انرژی ایران .با توجه به
پیچیدگیهای موجود در فرآیند معامالت در بورسها ،شرکتهای کارگزاری دروازه ورود مشتریان به این بازار می باشند ،که
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تکالیف و وظایف عمده ای بر عهده ایشان می باشد .کارگزار شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیاران و به
حساب آنها معامله می کند.
کارگزاران سفارشات مشتریان را از طریق ایستاا های معامالتی به سامانه معامالت ارسال می کنند .در سالهای اخیر
بخش اعظم فعالیتهای شرکتهای کارگزاری به سایر نهاد ای مالی واگدار شد ،و دریافت سفارشات و ارسال آن به سته
معامالت بر عهده کارگزاران باقی مانده است .در راستای اجرای مین وظیفه تکالیف عمده ای بر عهده کارگزاران می باشد
که ا م آنها عبارتند از احراز ویت مشتریان ،مسئولیت تسویه مالی مشتریان ،امانتداری ،برقراری بخشی از امنیت معامالت،
رعایت ا ل انصاف .ویت شرکتهای کارگزاری محل اختالف نظر بوده است و آنها را دالل ،حق العمل کار یا عامل گفته اند.
با توجه به او اف قرارداد اعم از تشریفاتی ،عینی ،نیمه الز -نیمه جایز و حق حبس و مچنین تکالیف و وظایف
کارگزار ،در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  1384و مقررات مربوطه ،قانونادار شخصیتی جدید
و نوع خا ی از نمایندگی را خلق کرده است .شخصیت کارگزار مطرح شده در قانون سال  1384اندک شبا تی به کارگزار
قانون سال  1345دارد .در قانون سابق کارگزار را تلویحا حق العمل کار می دانست و با مصوبه سال  1354یات وزیران
کارگزار در گروه دالالن قرار گرفت .اما امروزه کارگزار با یچیک از عناوین اختصا ی مطرح شده در قانون تجارت مخوانی
ندارد .مچنین باتوجه به او اف مطروحه ،قرارداد کارگزار و مشتری شبا تی به عقود ماده  10قانون مدنی نیز ندارد .در حال
حاضرکارگزار از ارکان الزامی انجا معامالت در بورس می باشد وکارگزار رفا بخشی از امور اداری مربوط به معامالت در
بازار سرمایه را انجا می د د و مسئول ارسال سفارشات مشتریان به سامانه معامالتی می باشند.
تمایل سازمان بورس و اوراق بهادار ،شرکتهای کارگزاری و مشتریان به انجا معامالت برخط می باشد که در این نههوع از
معامالت مشتری با استفاده از زیرساختهای فنی شرکت کارگزاری مستقیما اقدا به ارسال سفارش خرید یا فروش می نمایهد،
که این موضوع نیز تاکیدی بر انجا امور اداری توسط کارگزاران می باشد .البته پرسنل شرکتهای کههارگزاری و یها بازاریابههان
طرف قرارداد شرکتهای کارگزاری می توانند به شغل داللی نیز مشغول باشند ،اما عمل آنههها مسههتقل از عملیهات شههرکتهای
کارگزاری می باشد .ا وال واسطه انجا معامالت در بورس سامانه معامالتی می باشد .از طریق سامانه معههامالتی سفارشههات
خرید و فروش به م می رسند و معامله شکل می گیرد.
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