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بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامۀ داللی
 -۱در انجام معامالت بمقابل اخذ اجرت وساطت نمودن و یا برای دیگر اشخاص طرف معامله پیدا کردن شغلل دلیغگ ته غه
مگ شود و کسانیکه این کار را پیشۀ خود قرارمیدهند دلل شناخ ه میشوند.
 -۲قبغغول وسغغاطت دلل برتغغای جغغار اسغغت اجرانیکغغه بخواهنغغد وسغغط دلل معاملغغه نماینغغد معغغامالت ناغغا غغاب ا کغغام ای غن
اصوینامه مگ باشد.
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 -۳یکنهر دلل در مخ لف انواع معامالت مگ واند امور دلیگ را ایها کند.
 -۴اش لال بکار دلیگ منوط بداش ن جواز نامه است.

اصول تحصیل جوازنامه

 -۵کسانیکه بشلل دلیگ اش لال دارند از اریخ نشغر ایغن اصغوینامه ایغگ اغار مغاه مکلغف هسغ ند کغه بغه مراجغ م غذکره در
اصل ( )۷مراجعت نموده سب مقررات اصوینامۀ هذا جواز نامه

صیل دارند.

اشخاصیکه بعد انقتای این موعد بدون اس صال جواز نامه بشلل دلیگ ادامه بدهند از شلل دلیغگ ممنغوع و غا یغل سغال
جواز نامه برای شان داده نمیشود.
-۶

صیل جواز نامۀ دلیگ مشروط بشرائط ذیل است:

ایف -ابیعت افلانس ان.
ب -داش ن معلومات و اطالعات م ناسب بشعبه مسلل دلیگ.
ج -صدیق و رتائیت نامه از اقالً ثلث هیئت جار م ل یا صنهگ مشمول ملل دلیگ.
 -۷جواز نامۀ دلیگ در مرکز ولیات و کومات اعلغگ از ریاسغت هغای مجغایص فیصغلۀ منازعغات جغار گ و در جاهائیکغه
ریاست مجایص فیصلۀ منازعات جار گ موجود نیست از طرف مدیریت و ماموری اای تمرک مرکزی ولیغات و کومغات
اعلگ با رعایت ا یاجات م لگ سب مقررات این اصوینامه اعطا میگردد.
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تبصره:
مقامات م ذکرۀ مکلف اند که وق ا ً فوق ا ً از عین هر نهر دلل و هویت مهصل ن م عاقب صدور جواز نامه بغوزارت اق صغاد
ملگ اطالع بدهند.
 -۸ق ایصدور جواز نامۀ دلیگ بموجب لی ۀ جداتانۀ ن از طرف وزارت اق صاد ملگ عین میشود و پول عایدات ن بغه
اطاقاای جار گ مربوطه عاید است.
تکلیف و مسئولیت دالل:
 -۹دلل مکلف است که در اجرای شلل خود صداقت ایمانگ و وجدانگ را در نظر ترف ه و طرفین م عاملین را از قایق و
مام جزئیات مربوطه بمعاملۀ شان تاه نماید وال به مقابل هر یل از طرفین مسئول است.
 -۱۰دلل بدون اجازه ک بگ م عاملین با یکگ از ناا صال یت ندارد که عادات م عاملین را در معرض اجرا تذارد و یغا از
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طرف ناا اخذ وجه و یا ادای دین نماید.

 -۱۱دلل هرتغاه اشغغیاو و اسغغنادی را کغغه در وقغغت معاملغغه بغغه او داده شغغده باشغغد لغغف نمایغغدو مسغغئول اسغغت ویغغگ در صغغور گ
مسئول شده نمی واند که این ا الف عاید به شخص او نباشد.

 -۱۲دلل مکلف است نمونۀ مال ای جاره را که فروش از روی ن شده باشد ا خ م معاملغه هغظ نمایغدو مگغر در صغور یکه
طرفین این کلیف را از دلل ساقط کرده باشند.

تبصره:

نمونۀ مال اتر از نوع اموال فرمایشگ میعادی باشد داش ن عالیم و نشانگ های طغرفین در ن هغا و م هغوظ مانغدن ن عالیغم
ایگ اخ ام معامله

مگ است.

 -۱۳دلل در زمان وا د برای ند نهر بای و مش ری می واند در یل نوع معامله و یا انواع مخ لهه دلیغگ کنغد مشغروط بغر
اینکه طرفین م عاملین از قائق تاه باشند.
 -۱۴اسناد و نوش ه جا یکه بین م عاملین وسط دلل مبادیه شده و امتاو این اسناد و نوش ه جغات راجغ بغه اشخاصغگ باشغد
که به وساطت دلل معامله کرده اندو تمانت ص ت اسناد و نوش ه جات مذکور به دلل م وجه است.
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تبصره:
این اسناد و نوش ه جات باس ثنای جت و قغرارداد اسغت در مواردیکغه جغت و یغا قغرارداد یغزوم میشغودو دلل م عغاملین بغه
رعایت مقررات لی ۀ مجلص فیصلۀ منازعات جاریه مکلف اند.
 -۵دلل نسبت به ن اشخاص تمانت دارد که م عاملین به اع بار شخص دلل به ناا معامله کرده شده اتر معاملغه باع بغار
خود اشخاص صورت ترف ه باشد تر ه دلل وساطت نموده باشد تمانت ن به دلل عاید نیست.

تبصره:
دلل به مق تای ایجاب وظیهه مکلف اسغت در صغول اطمینغان دارائغگ و اع بغار مشغ ری کمغال دقغت و ا یغاط را رعایغت
نموده سعگ کند که بگ اع نائگ و موجب تیاع پول بای نشود مقررات صۀ و سایر اصل بغه هغیچ صغورت ایغن کلیغف را
از دلل ساقط نمگ کند.
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 -۱۶بجز در مواردیکه ثابت شود قصیر از جانب دلل بوده بدیگر ا وال دلل در خصوص ارزش مال ای جغاره کغه بغه ن
معامله واق شده مسئول نیست.

 -۱۷در معامال یکه بطور نسیه بین جغار م عغاملین واقغ میشغود و ریاسغت هغای مجغایص فیصغلۀ منازعغات جاریغه هغر نغوع
علیمات مهیده را که در داخل صغال یت ا کغام ایغن اصغول نامغه بغدلل م عینغۀ هغر م غل یغزوم ببیننغد و صغادر کننغد دلل بغه
رعایت ن مکلف است در صورت مخایهت در بارۀ شخص م خلف مقررات اصل  ۲۷طبیق میشود.

حق الزحمه و مصارف داللی

 -۱۸دلل وق گ اس قاق مطایبۀ ق ایز مه را دارد که معامله به وساطت یا رهنمونگ ن انجام تردیده باشد.
 -۱۹معامال گ که مشروط بشرط باشد دلل پص از صول شرط اس قاق ق ایز مه را دارد.

 -۲۰اتر معامله بخواهش م عاملین فسخ شود در اییکه این فسغخ مسغ ند بغه دلل نباشغد غق ایز مغه و مصغارف دلل سغلب
نمیشود.
 -۲۱معامالت ممنوعه ق ایز مه ندارد و اتر دلل عمداً مبادرت کند بموجب اصل ( )۲۵این اصوینامه م کوم میشود.
 -۲۲معامله اتر بوساطت دلل واقغ شغده و در ن یجغه صغورت نگرف غه باشغد هرتغاه در اب غدا ادیغۀ غق ایز مغه و مصغارف
شرط شده باشد دلل اس قاق دارد.
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 -۲۳ق ایز مه و مصارف دلیگ اتر از طرف م عاملین در قرار داد مخصوص مقرر نشد و در یوایح موتوعه هم عین
نیاف ه باشد نظر به عرف جار گ م ل معین مگ تردد در صورت عدم عرف در صد پنجاه پول ادیۀ غق ایز مغه هم نغان
فگ صد پنجاه پول مصارف بعادۀ طرفین م عاملین است.

مواد تعزیری
 -۲۴شخصیکه بدون

صیل جواز نامه به کار دلیگ اقدام کند و یا دلیگ که قبل از انقتای مدت ممنوعیت به شلل دلیغگ

مشلول تردد عزیر.
 -۲۵دلل نمی واند برای خرید و فروش اموال ممنوعگ یا تریغزی وسغاطت نمایغد در صغورت ار کغاب جغواز نامغۀ ن باطغل
شده از شلل دلیگ طرد و عالو ا ً نظر به اهمیت جرم عزیر.
 -۲۶طرف داری دلل به یل جنبه به صور گ که فعل بیطرفگ را اخالل کند و یا منافگ سن نیت بوده بیل طغرف غامین
عزیر.
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منهعت و بدیگر جانب ترر وارد نماید دلل مذکور عالوه بر ادیۀ خساره و م رومیغت از غق ایز مغه و مصغارف دلیغگ

 -۲۷دلیگ که بر خالف مقررات این اصوینامه امور مربوطۀ دلیگ را ایها کند یا نسبت بسوو اجغرا ت خغود طغرف شغکایت
جار یا صنهگ م لگ واق شود جواز نامه او اس رداد شده و از دو ماه ایگ  ۲سال از شلل دلیگ من میشود.

تبصره:

شکایت جاز یا صنهگ م ل در موردی قابل سم است که در ن اقالً ثلث هیئت جار یا صنهگ م ل شامل باشد.

 -۲۸م اکمات راجعه به خالف ورزی از مقررات این اصوینامه و طبیقات ن ها بمراج م ذکرۀ اصل ( )۷این اصغوینامه
عاید است.

مواد متفرقه

 -۲۹هر دلل مکلف است دف ریکه مام معامالت دلیگ را بصورت ص یح وتیح نماید داش ه باشد نمونغۀ دف غر مغذکور از
طرف وزارت اق صاد ملگ ر یب و بعد طب در مقابل اخذ مصارف بدلل هر موت داده مغگ شغودو دف غر مغذکور بایغد هغر
سال جدید و به امتاو و نشانگ مقامات م ذکره در اصل ( )۷برسدو دلل نمی واند خارج ن دف ر معامال گ را اجراو کند.
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تبصره
در بارۀ اشخاصیکه بین جار کو ل و دکاندار صنهگ دلیگ میکنند ا کام فوق راج بدف ر دلیگ طبیق نمگ شود.
 -۳۰دلییکغغه بخواهغغد از شغغلل دلیغغگ اس غ عها کنغغد بایغغد قغغبالً بغغه مقامغغات مصغغر ه در اصغغل ( )۷ک ب غا ً اطغغالع بدهغغد مقادرمغغات
صال یت دار مذکور بعد از وصول اس عها نامۀ دلل از قصد دلل مس عهگ در یکگ از مجلغه یغا جرایغد م لغگ اشغاعه نمغوده
وتمنا ً م ذکر شود که هر شخص نسبت بدلل مس عهگ راج بغه امغور دلیغگ مربوطغۀ ن ادعغائگ داشغ ه باشغد مغگ وانغد در
ظرف سه ماه ظاهر نیاید.
 -۳۱به اجرای ا کام اصوینامۀ هذا وزارت اق صاد ملگ مکلف است.
ادخال و اجرای اصوینامۀ هذا را در جملۀ اصولت موتوعه امر و ارده مگ نمایم.
مورخه  ۲۳سرطان  ۱۳۲۱مطابق  ۲۹ماه جمادی ایثانگ ۱۳۶۱
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ضمیمۀ نمبر ( )۱اصولنامۀ داللی
 -۱کسانیکه بر سب اصل ( )۵در مدت معینۀ اغار مغاه بغرای

صغیل جوازنامغۀ دلیغگ بمقامغات مربوطغه مراجعغت شغان

واق نشده باشدو و این عدم مراجعت ناا مبنگ بر کدام سبب یا عذریغۀ معقغویگ دیغده شغودواز ا کغام قسغمت اخیغر اصغل ()۵
مس ثنگ قرار داده مگ شوند.
 -۲اع بار مدت جوازنامۀ دلیگ برای یل سال است که در ماه اول هر سال شمسگ جدید مگ تردد.
 -۳اشخاص ورشکست ا زمانیکه اصولً اعادۀ اع بار ننموده باشند اهلیت دلیگ را اک ساب نمگ وانند.
 -۴دلییکه در یل منطقه از مقام صال یت دار نجا جواز نامه

صیل کرده اتر خواس ه باشد بمنطقۀ دیگر بوظیهغه دلیغگ

اقدام کند مجبور به جدید جواز از مقام مربوطۀ ن م ل است.
 -۵برای ا باع خارجگ بکسانیکه قبل از اریخ نشر یا در اریخ نشر اصوینامۀ دلیغگ شغلل دلیغگ را در افلانسغ ان داشغ ه و
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این شلل را اقالً مدت یل سال در افلانسغ ان دوام داده باشغند در

غت شغرائیط فقغرۀ ب و ج اصغل ( )۶بغا صغویب وزارت

اق صاد ملگ مگ واند جوازنامۀ دلیگ داد.

مورخۀ  ۲۱دیو  ۱۳۲۲مطابق  ۱۵ماه صهر ۱۳۶۳

