آيين نامه شماره ۹۱
شوواي عالووبيما دروولاهياورخوولا وواي ا۱۳۹۴.۱۱.۲۶ا وولا ن و مبها ووبه ا۱۷اواهيا وووي عا ووبه ا۶۸اقووبناتاسينوودما دروولا
يكزعا يي تاوا درلگويع ا«آيين نامهه اهارارير( اللي)هرس ر همر يمهه ي هايرا»اي ا شو ر ا ويا۳۵ا وبه ا
وا۱۰اسبصي ا لاشيحاذي اسصايبانراه:
فصل يول -اليات و عاريف
ماله -۱الببي تازييا با فبهدما قب اآتا كبيايف ل ند:
-۱-۱ا يمه مرار(:ا درلا يكزعاورهايعا نال ما يي ت .ا
 -۱-۲اارارير الليلس ر مر يمه ي اير:اشخصاحقاقما نتاكلا باساولا لا فبها يناآيدننب لاهيا ز عاهييبفتا
كبي زها()Brokerageا جبزا لا ي يلاخد بتاو نوو لگيعا درلا سكبيمايباخد بتا شووبوي ا درلا سكبيما مديداهيا
به ا۲ا يناآيدننب لا نتاوا بايلبيتاقا ندناوا قيي تا ي اطاپيو نلاكبيگز يعا(هاليم)اي نرما درلا سكبيماهييبفتا
نراه اواهيا يناآيدننب لاكبيگز يا درلا سكبيمانب دد ا ماشاه .ا
 -۱-۳پروينه اارارير( اللي)رس ر ههمر يمه ي اير:ا جازعا نووتا ي عا نجبفافلبيدتهبعا مديداهيا به ا۲ا
يناآيدننب لاكلاسانطا درلا يكزعاصبهيا مگيههاواهيا يناآيدننب لاپيو نلانب دد ا مشاه .ا
-۱-۴امؤ سه يمه وياذيرنده:ا ؤ ن خلا درلا خ قدمايبا سكبيما( لما زاه خرمايباخبيوم)ا نتاكلااهياخ صاصاا
و گذ يعا خشما زاييخكهبعاخاها با ؤنخلا درلاپذييند اقي يه ها سكبيما ملقدا منربيد .ا
-۱-۵امؤ سه يمه پذيرنده :ا ؤ ن خلا درلا خ قدمايبا سكبيما( لما زاه خرمايباخبيوم)ا نتاكلا جبزا لاقبالا
ييخكا زا ؤنخلا درلاو گذ يند ا م بشد .ا
ماله -۲اكبيگز يا درلا سكبيما جبزا لا نجبفافلبيدتهبعازييا نت :ا
 -۲-۱هييبفتا طاللبتاالزفا زا ؤنووخوولا درلاو گذ يند اوا ذ كي ا با ؤنووخوولا درلاپذييند اوا نو لالفاني اواشووي يطا
پاششهبعا درلا سكبيم .ا
-۲-۲ا ي يلا شبوي اواپدشمهبها ي عا خذاپاششهبعا درلا سكبيما ايهاندبزا لا ؤنخلا درلاو گذ يند  .ا

-۲-۳ا نجبفا ايا ي اطا لاهييبفتاحق درل اپدگديعا اياپيوند هبعاخ خبيتاا درل عاواو صالاواسخايلاخ خبيتاوفقا
سا فقبتافدرب دناحخبا ايه .ا
-۲-۴ا ي يلاخد بتا شبوي ا ديييتاييخكا لا ؤنخبتا درلاو گذ يند اواپذييند  .ا
ب صره-اهيا ا يهعاكلا ؤ ن خلا درلاپذييند اواو گذ يند اهياهواه خراما ب شمد اكبيگز يا درلا سكبيما جبزا لا ي يلاخد بتا
و ن لگيعا درلا سكبيما لاآنهباندخت .ا
فصل لوم -ضوي ط يعطا( پروينه ا
ماله -۳ا دييلب اكبيگز يا درلا سكبيماوايكما زا لضبعاهدئتا ديي اآتا(لضاا درل ع)ا بيداو وداشي يطازييا بشمد :ا
-۳ -۱اه ش ناحد ق ا۳۰انبلانن .ا
-۳-۲ا ند ش نا ناءاپد شدملاكدفيعاوا نب قلا حكا دتانب شما زا يسكببايبا لبونتاهيايكما زاوي ئما يس شبء اس صيفا
غديقبنانماهيا ا لاهوي م اول اواسزويي اسديدم اپايشايم اسببنماوايبا د خرلاهيا لب التاهوي ماوا خاللاهيانظبفا
ق صبهعاواوي يما اضاعا به ا۶۴اقبناتاسيندما درلا يكزعا يي تاوا درلگيع .ا
 -۳-۳ه ش ناحد ق ا ديكاكبيشمبنما ايهاسبيدداوز يتالراف اسحقدقبتاوافمبويع .ا
-۳-۴اه ش ناحد ق ا۱۰ا نبلا نب قلاكبيا فددا درلا عا لاس شخدصا درلا يكزعاكلاحد ق ا۵ا نبلا زاآتاهياز دملا درلا
سكبيما بشد .ا
-۳-۵ا افقدتاهياآز اتاك بماوا صبحبلاسخصصما درلا يكزع .ا
بصره - ۱ا درلا يكزعا مسا ندا يگز يعاآز اتاك بما اضاعا مدا()۳-۵اي ا لاپژوهشكد ا درلاو گذ يانربيد .ا
ب صره -۲اچمبنچلافيهاپد شمهبهعاوهتاس صدعاهيايكا زا نرتاهبعا دييلب رماوال ضاا درلا عاهدئت ديي اكبيگز يعا
درلا سكبيما لاس شخدصا درلاا يكزعاه ي عاحد ق اپبنزه ا نبلا نب قلاكبيا فددا درلا عا اه اوا۱۰ا نبلاآتاهياز دملا درلا
سكبيما بشد ا شيوطا لاه ش نانبيياشي يطا قيياهيا يناآيدننب لا زاآز اتاك بما اضاعا مدا()۳-۵ا لبفاهخ مد .ا
ب صره -۳ا قب ضماپيو نلاحد كثياظيفا دتايكا نبلا لدا زاقبايما دييلب اوال ضاا درلا عاهدئتا ديي اهيا صبحبالا
سخصووصووما اضوواعا مدا()۳-۵ا مسا ندا باسكرد ا د يك اپيو نلاكبيگز يعا درلا سكبيماهييبفتانربيد.اپما زا نقضووبءا دتا
ذكاياقبايماآنبتاكبتيميكناسرقما مشاه .ا

بصره -۴اچمبنچلاهياهيا يحرلا زافلبيدتا لا اوبا نمبهاوا د يكا ثب لاحجيايباناءاشهيتا دييلب ايبالضاا درلا عا
هدئت ديي اكبيگز يا درلا سكبيما ي عا درلا يكزعا حيزاگيههاصالحدتاحيفلا عاآنهبانرباشد اواشيكتا كرفا نتا في هاا
و وداشي يطاهيگيعاي ا ليفمانربيد.ا ا
ماله -۴اكبيگز يا درلا سكبيما بيدا لايكما زا شكبلازيياثبتاشاه :ا
-۴-۱اشيكتانهب ماخبصاواسلبونما لبيفا باحد ق اني بيلا ويدلايكا دردبيهاييبل .ا
-۴-۲اشيكتانهب مالبفاواسلبونمانهب مالبفا باحد ق اني بيلا ويدلاپمجا دردبيهاييبل.ا ا
ماله -۵ا شخبصاخبيوما بايلبيتاقا ندناوا قيي تا ي اطا ماسا نمدا نهب د ي ال ضااهدئتا ديي اوا دييلب اكبيگز يعا
درلا سكبيما بشمد.ا ا
ماله -۶ا قبضماپيو نلا ي عاهييبفتا جازاثبتا بيدا د يكازيياي ا ي يلانربيد :ا
-۶-۱اصايتاكب ا نب مانهب د ي تاوا دز تانهبفاهيايكا زاآنهب .ا
-۶-۲اصايسجرخلا جرعالرا ما ؤنم .ا
 -۶-۳نبنمب لا صابا جرعالرا ما ؤنماطبقانرانلا الغما درلا يكزع .ا
 -۶-۴صايتاكب ا نب ما ديي تا( دييلب اوا ل ضبعاهدئتا دايي )اواگا همالدفاناءاپدشدملاكدفيعا دييلب اوا
لضبعاهدئتا ديي  .ا
 -۶-۵صايسجرخلاهدئتا ديي ا بمما ياسلددنا دييلب

انرتا لضبعاهدئتا ديي اواصبحببتا ضبعا جبز .ا

 -۶-۶گا هماقبايمانرتا زاناعا دييلب اوا لضبعاهدئتا ديي  .ا
-۶-۷ا ظهبينب لاثبتاشيكتاواسييدديلانبفاآت .ا
ب صره-ا دييلب اوال ضاا درلا عاهدئتا ديي ا بيداقبالاسبيدديلا بمما يا حي زا شي يطا قيياهيا به ا۳ا يناآيدننب لاي ا
زا درلا يكزعا خذانراه ا بشمد.ا ا
ماله -۷اصدوياپيو نلا اكالا لا ي يلا د يكازييا نت :ا
-۷-۱اگا هماثبتاشيكت.ا ا

-۷-۲گا همنب لا بنكاحبكما زاسيهيلاقخوورتانقدعانووي بيل احد ق ا لا قد يا۵۰اهيصووداك انووي بيلاشوويكتاواسلهدا
نهب د ي تاشيكتا لاپيه ختا ب قماني بيلاظيفا دتاحد كثياهوانبل.ا ا
ماله -۸ا درلا يكزعا د يكا ايهاندبزا ي عاصدويايباسرديداپيو نلاواضا طاوا لدبيهبعا صبحبلا اضاعا مدا۳-۵ا به ا۳ا
يناآيدننب لاي اسلددناواهياپبيگب ا طالعينبنماخاها م شياخا هداكيه.ا ا
ماله -۹ا درلا يكزعاپيو نلاكبيگز يعا درلا سكبيماي ا ي عا دتانوولانووبلاصووبهياوا ي عاهوي هبعا لدا شوويوطا لاوواها
شي يطا قيياهيا يناآيدننب لاسرديداخا هدانراه .ا
فصل وم -وظايف اارارير يمه ي اير ا
ماله -۱۰اكبيگز يا درلا سكبيماصيفبًا جبزا نتا ي عا خذاپاششا درلا سكبيما لا ؤنخبتا درلاپذييند ا اضاعا مدا۱-۵ا
به ا۱ا يناآيدننب لا ي وللانربيد.ا ا
ماله -۱۱ا قبضماپيو نلا بيدا بانظيا درلا يكزعاسضردمما صايتاوولانقد ا وي قا شبيكتا مانبفا باقب ردتا بزخييداقب ا
زانوويينووددايباضووربن مب لا بنكمانزها درلا يكزعاساهيعانربيد.احد ق ا دز تا يناسضووردنايكا دردبيهاييبلا م بشوود.ا درلا
يكزعا م سا ندا برغا ذكاياي ا فز يشاههد.اسضردنا ذكاياسضردناحقاقاوا بيببتا ؤنخبتا درلاپذييند اواو گذ يند اهيا
چبيچابافلبيد هبعاكبيگز يعا درلا سكبيما نت .ا
بصره -۱ا درلا يكزعا مسا نداهياز بتاسرديداپيو نل ا برغاسضردنا اضاعا ينا به اي احد كثيا لبهلا۱۰اهيصداپيسفاعا
نبلاقب اآتاكبيگز يا درلا سكبيم ا فز يشاههد .ا
بصره  -۲دتا ل ببياضربنتانب لا بنكما ذكاياهيا ينا به ا بيدا لبهلاهوا ي يا دتا ل ببيا مديداهياپيو نلاكبيگز يعا
درلا سكبيما بشد .ا
ماله -۱۲اكبيگز يا درلا سكبيماپما زا نپيهتاس ضردنا ا ضاعا به ا۱۱ا يناآيدننب لا بيداطبقا نمداي نرماوا ضرنالقدا
خبيداالزفا لا درلا يكزعاوكبيتاههداكلا ا ندا باساولا لا ديالا به ا ذكاي ا مبا لاسشووخدصاخاها ي عاوبي تاخخووبي تا
و يه انبشما زالرد اسقصدي اغفرت ا خب حلايباقصاياكبيگز يا درلا سكبيمايباكبيكمبتاوعا زاسضردنا ذكايا ن فبه انربيد .ا
ماله -۱۳ا كبيگز يا درلا سكبيما كرفا نوووتاقبناتاسينووودما درلا يكزعا يي تاوا در الگيع اآيدن نب لا هبعا صوووابا
شاي عالبيما درلاواه ن اي يلر اهباوا خ شمب لاهبعا الغما درلا يكزعاوا نبيياقا ندناوا قايي تاك شاياهياخ صاصافلبيدتاا
هاليماي ايلبيتانربيد .ا

ماله -۱۴اكبيگز يا درلا سكبيما كرفا نتاهياصايتاسلردقافلبيدتايبالدفاسرديدايبايغااپيو نلانخبتا لا ن يه هاپيو نلا لا
درلا يكزعا قد فانربيد .ا
ماله -۱۵اكبيگز يا درلا سكبيما كرفا نتا ح افلبيدتاخاهاي ا لاسبيددا درلا يكزعا ينبنداوانشبنما ح اكبياوا قب اگب ا
قبنانماخاهاواسغددي تاآتاي اندزا لالفانربيد .ا
ماله -۱۶ا كبيگز يا درلا سكبيما كرفا نتا صايسجر خبتا جب عالرا ماخاهاي اكلا ا ضاعاآتاسغددياهيا نب نمب ل اسغدديا
دز تانووي بيلاوايباسغددياهياسيكدبا لضووبعاهدئتا ديي ا بشوودا لا درلا يكزعا ي يلانربيد.ا لربلاواثبتاسغددي ت ا ماطا لا
لالفا ا فقتاك بما درلا يكزعا نت.ا درلا يكزعانظياخاهاي احد كثياظيفا دتايكا ب ا لالفاخا هدانراه .ا
ماله -۱۷اكبيگز يا درلا سكبيما كرفا نتاصايسجرخبتاهدئتا ديي اخاهاي اكلا اضاعاآتاسغدديا دييلب انرتا لضبءا
هدئتا ديي اوا صباحببتا ضبعا جبزا ب شد ا لا درلا يكزعا ي يلانربيد.ا لربلاواثبتاسغددي تا ماطا لا لالفا ا فقتاك بما
درلا يكزعا نت .ا
ماله -۱۸اكبيگز يا درلا سكبيما خئالاوبي تاخخبيتاهبعانبشما زالرد اسقصدي اغفرت ا خب حلايباقصاياخاهاواكبيكامبتا
خاهاهيا نجبفافلبيدتهبعا اضاعا به ا۲ا يناآيدننب لا نت .ا
ماله -۱۹اكبيگز يا درلا سكبيما اظفا نووت اوزا لاحكماقبناتا زا فشووبعا طاللبسماكلا لا مبنووبتاشووغ اخاها دنووتا
مآويه اخاهه يعانربيد .ا
ماله -۲۰ا كبيگز يا درلا سكبيما بيدا زايقب تا كبي نلاوانبنوووبايماواسبردغالردلانوووبييكبيگز ي تا درلا سكبيماوانوووبييا
ليضلكممدگبتاخد بتا درلا خ قدماوا سكبيم خاهه يعاكمد .ا
تهبعاپدانتاحد كاثيا
ماله -۲۱ا كبيگز يا درلا سكبيما كرفا نتاصايسهبعا بيماحخب ينماشد اخاهاي اهري ا بايبهه ش ا
ظيفا۱۵ايوزاپما زاسصايباهيا جرعالرا مانهب د ي تا لا درلا يكزعا ي يلانربيد .ا
فصل چهارم-

ا)يف مؤ سه يمه پذيرنده و مؤ سه يمه وياذيرنده ا

ماله -۲۲ا هيا صايسدكلا ؤ ن خلا درلاپذييند ايباو گذ يند اه خرما خا هدا زاخد بتاكبيگز ي تا درلا سكبيما ن فبه انربيمدا
صيفبا بيدا زا شخبصماكلاه ي عاپيو نلا م بشمد ا ن فبه انربيد .ا
بصره-ا ن فبه ا ؤنخلا درلاپذييند ايباو گذ يند اه خرما زاخد بتاكبيگز ي تا درلا سكبيماخبيوما ل بيا ال بنعا نت .ا
ماله -۲۳ا ؤنخلا درلاپذييند ايباو گذ يند اه خرما اظفمدانبفاواكدا خ صبصما درلا يكزعا لاكبيگز يا درلا سكبيماي اهيا
قي يه ها درلا سكبيماكلا زاطييقاوعا ملقدا مشاهاهيدانربيمد .ا

ماله -۲۴اكبيگز يا درلا سكبيما مسا ندا با ا فقتا درلا يكزعاهياه خ ايباخبيدا زاكشاياشلبلاسيندمانربيد .ا
فصل پنجم -نظارت ا
ماله -۲۵ا درلا يكزعا ما سا ندا ح افلبيدتاوا نووومبهاوا د يكا ي اطا لافلبيدتاكبيگز يا درلا سكبيماي ا بزينوووماكمد.ا
كبيگز يا درلا سكبيما كرفا لاهركبيعاوا ي يلا نمبهاواساضدحبتا ايهاندبزا لا درلا يكزعا نت .ا
ماله -۲۶اشوووغ ا دييالب اكبيگز يا درلا سكبيماواهرچمدنا اضووواعافلبيدتاكبيگز يا درلا سكبيما بيدا محصوووي ًا نجبفا
فلبيدتهبعا اضاعا به ا۲ا يناآيدننب لا بشد.انرتهبعاآ ازشماهيا ؤنخبتاآ ازشلبيما شرالا يناحكمانرم بشد.ا ا
ب صره-ا كبيكمبتا درلا يكزعاوا ؤ ن خبتا درلاوا ل ضبعاهدئتا ديي اآنهب انربيمدگبتا درلاواكبيگز ي تا درلا خ قدم ا
يزيب بتاخ خبيتا درلا عاوا كچائي تاي نرما درلانرماسا نمداهياكبيگز يعهبعا درلا سكبيما نرتايبا نهمايبافالبيدتاه ش لا
مسا نمداهيا نبيياكبيگز يعاهبعا
ب شمد.اهرچمدنا دييلب اوا ل ضبعاهدئتا ديي اوا خئالا شلباكبيگز يا درلا سكبيمانر ا
درلا لما زا خ قدماوا سكبيمانرتايبانهماه ش لايبا لالما تاكبيگز يا خ قدماحقدقمافلبيدتاه ش لا بشمد.ا ا
ماله -۲۷ا درلا يكزعا يوعاينوووددگما لاسخر فابتاكبيگز يا درلا سكبيما زا قيي تا يناآيدنا نب لا ما بشووود.اهياهيحبلا
ق يذكيا بنعا زا ينانخا هدا اهاكلاهياه هگب ا هبعالرا م اسخرفبتاا
ينوووددگما لاسخرفبتاكبيگز يا درلا سكبيماهيا يوعافا ا
كبيگز يا درلا سكبيماطبقاقا ندناوز ئماوايبا دنما ايهاينددگماواسلقدباقي ياگديه .ا
ماله -۲۸اهيا صايتا حي زاسخرفاكبيگز يا درلا سكبيم ا درلا يكزعا ماسا ندا مب نبا باناع اسكي ي اسلدهاوا شدتاسخرف ا
سصردربتازيياي ا سخبذانربيد :ا
-۲۸-۱اسذكياك بما لا دييلب ايباهيايكا زا لضبعاهدئتا ديي اكبيگز يا درلا سكبيم .ا
-۲۸-۲انرباصالحدتاحيفل عا دييلب ايبالضاا درل عاكبيگز يا درلا سكبيم .ا
-۲۸-۳اسلردقاپيو نلا لا دتاششا ب اسبايكخبل .ا
-۲۸-۴ايغااپيو نل .ا
ماله -۲۹اپيو نلالالو ا ياسخرفبتا مجيا لايغاا اضاعا به ا۲۸اهيا ا يهازيياندزاسانطا درلا يكزعايغاا مشاه :ا
-۲۹-۱ا مبا لاسصردما جرعالرا مانهب د ي تاكبيگز يا درلا سكبيم .ا

-۲۹-۲اسخرفاكبيگز يا درلا سكبيما زاقبناتاسيندما درلا يكزعا يي تاوا درلاگيع اآيدننب لهبعا صاباشاياعلبيما
درل اهن اي يلر هباوا خشمب لهبعا الغما درلا يكزعاواقا ندناوا قيي تاكشاي .ا
-۲۹-۳اهيا صايتا ن لفب الزلايبافاتا دييلب ايبال ضاا درلا عاهدئتا ديي اكبيگز يا درلا سكبيمايبا زاه نتاه هتاا
يكما زاشي يطا قيياهيا به ا۳ا يناآيدننب لاوالدفا ليفمافيهاوبيگزيناظيفانلا ب  .ا
-۲۹-۴ا هياصايسدكلاكبيگز يا درلا سكبيماسباهوانبلاپما زاصدوياپيو نلالرردبتاخاهاي اشيوعانكمد.ا ا
-۲۹-۵ا هياصايسدكلاكبيگز يا درلا سكبيمايكانبلاپما زا سربفا ل ببياپيو نلانخبتا لاسرديداآتا قد فانمربيد .ا
-۲۹-۶ا نحاللاكبيگز يا درلا سكبيم .ا
-۲۹-۷اويشكخ گماكبيگز يا درلا سكبيم .ا
ماله -۳۰ا هيا صايتايغااپيو نل ا شيكتا بيدا مح ا شاهايبا ا ضاعافلبيدتاآتاسغدديايب د.اهيا ينا صايتاحقاقاواسلهد تا
ي اطا لاپيسفاعاآتا با ا فقتا درلا يكزعا لاكبيگز يا درلا سكبيماهيگيعا م ق ا مشاه .ا
ماله -۳۱اهياصايتايغااپيو نل اسضردنا مديداهيا به ا۱۱ا يناآيدننب لاپما زا ي يلا فبصبحخببالرردبتاكبيگز يعا درلاا
سكبيما زاناعا ؤنخبتا درلاپذييند ايباو گذ يند اها خرما خ يهاخا هداشد.الدفا ي يلا فبصبحخبباسانطا ؤنخبتا درلا
پذييند ايباو گذ يند اه خرماظيفا دتا۳ا ب ا زاسبييخا ن لالفا درلا يكزعا لا مزيلا ا فقتاآنهبا با ن يه هاس ضردنا ذكايا
ما بشد .ا
ماله -۳۲ا درلا يكزعاصوودوي اسلردقاوايغااپيو نلاكبيگز يعا درلا سكبيماي ا لا ؤنووخووباتا درلا لالفاوا ينا ا يهاي اهيا
طييقاپبيگب ا طالعينبنماخاها م شياخا هداكيه .ا
ماله -۳۳اكبيگز يا درلا سكبيما اظفا نووتاآ بي ا طاللبتاوا د يكا مديداهيا يناآيدننب لاي ا زاطييقانووب بنلانظبيتاوا
هد يتا يك يوندكما درلا(نمهبب)ا لا درلا يكزعا ينبلانربيد.ا ا
ماله  -۳۴ا ا يهعاكلاهيا يناآيدننب لاپدشا دممانشد ا نتاسب عاقبناتاسيندما درلا يكزعا يي تاوا درلگيع اقبناتا
سجبيت اقبناتاي وعا لاهالالتاوانبيياقا ندناوا قيي تا ي اطاواليفا درلاخا هدا اه .ا
ماله -۳۵ا يناآيدننب لا زاسبييخا الغاالزف الوي ا نت .ا

