آييننامه معامالت در شركت بورس اوراق بهادار تهران
مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار سال 1385

ماده  : 1تعاريف:
منظور از "سازمان "،در اين آيين نامه ،سازمان بورس واوراق بهادار و منظور از "بورس"شركت بورس اوراق بهادارتهران سهامي عاا
است .
"معامالت "،خريد يا فروش اوراق بهاداري است كه در بورس پذيرفته شده است .هر معامله درصورتي قطعيات ماي ياباد كاه باه
تاييد "بورس" برسد .
"تابلوي بورس "،تابلويي است كه براي ارائة اطالعات طبقهبندي شدة اوراق بهادار بهكار ميرود از قبيا تاابلوي اصالي و فرعاي،
تابلو اوراق مشاركت دولتي و تابلوي اوراق مشاركت شركتها .
"عرضه "،عبارت است از اعال آمادگي براي فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده.
"تقاضا "،عبارت است از اعال آمادگى براي خريد اوراق بهادار از طرف كارگزار خريدار.
"مشتري "،شخصي است كه متقاضي خريد (يا فروش) اوراق بهادار است" .مشتري" ميتواند نماينده قانوني خريدار ياا فروشانده
باشد .
"سفارش "،درخواست خريد و يا فروش اوراق بهادار است كه توسط "مشتري" به كارگزار ارائه ميشود .
"قيمت پيشنهادي "،نرخي است كه براي هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزار وارد سامانه معامالت ميشود .
"قيمت باز "،نرخي است كه اختيار تعيين آن از طرف "مشتري" به كارگزار واگذار ميشود .
"قيمت محدود "،نرخي است كه حداكثر يا حداق آن از طرف "مشتري" به كارگزار اعال ميشود .
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"قيمت معين "،نرخ ثابتي است كه توسط "مشتري" براي انجا معامله به كارگزار اعال ميشود .
"واحد پايه معامالتي متعارف "،حداق ميزان اوراق بهادار در هر معامله است كه توسط "بورس" تعيين ميشود .
"واحد پايه معامالتي نامتعارف "،ميزان اوراق بهاداري كه از واحد پايه معامالتي متعارف كمتر است .
"قيمت آغازين "،قيمتي است كه در شروع جلسه رسمي معامالتي براي هر ورقه بهادار در تابلو بورس اعال ميشود .
"قيمت پاياني "،قيمت هر ورقه بهادار در پايان هر جلسه رسمي معامالتي باورس اسات كاه مباسابه و توساط "باورس" اعاال
ميشود .
"حجم مبنا "،تعداد اوراق بهادار از يك نوع است كه هر روز بايد مورد دادوستد قرار گيرد تا كا درصاد تيييار آن روز ،در تعياين
قيمت روز بعد مالك باشد .
"سهم شناور آزاد "،هر شركت ،بخشي از سها آن شركت است كه دارندگان آن آمااده عرضاه و فاروش آن ساها ميباشاند ،و
قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سها  ،در مديريت شركت مشاركت نمايند .
"دامنه نوسان قيمت "،پايين ترين تا باالترين قيمتي است كه در آن دامنه ،طي يك ياا نناد جلساه رسامي معاامالتي باورس،
قيمت ميتواند نوسان داشته باشد .
"بستن نماد "،توقف معامالت هر يك از انواع اوراق بهادار طي دوره معين طبق دستورالعم مربوطه ميباشد .
"محدوديت حجمي "،حداكثر تعداد اوراق بهاداري است كه در هر نمااد معاامالتي طاي هار سافارش در ساامانه معاامالت وارد
ميشود .اين رقم مضرب صبيبي از "واحد پايه معامالتي متعارف" است .
"سپردهگذاري "،عملياتي است كه طي آن اوراق بهاداري كه در سامانه معاامالت باه ثبات رسايده اسات ،قابليات معاملاه پيادا
ميكند .
"تسويه و پاياپاي "،مرحله پاياني انجا معامله است كه طي آن مالكيت اوراق بهاادار باه خريادار و وجاوه حاصا از معاملاه باه
فروشنده منتق ميشود .
"نماد معامالتي "،شناسهاي است كه براي هر يك از اوراق بهادار بهصورت منبصر بهفرد در سامانه معامالت تعرياف شاده اسات.
اين شناسه مي تواند بهصورت حروف ،عدد و يا تركيبي از هر دو باشد .
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"كد معامالتي "،شناسه "مشتري" جهت انجا معامله اوراق بهادار در سامانه معامالت است .اين شناسه بهصورت حروف ،عادد ،و
يا تركيبي از هر دو ميباشد .
"كد معامالتي گروهي "،شناسهاي است كه براي ورود سفارش هاي خريد و ياا فاروش گروهاي باراي هار شاركت كاارگزاري در
سامانه معامالت تعريف شده است .اين شناسه بهصورت حروف ،عدد ،و يا تركيبي از هر دو ميباشد .
"سامانه معامالتي "،سيستم رايانهاي است كه دريافت سفارشهاي خريد و فروش ،تطبيق سفارشها و در نهايت انجاا معاامالت
از طريق آن انجا ميشود .
"ايستگاه معامالتي "،پايانه معامالتي كارگزار است كه با سامانه معامالتي بورس در ارتباط مي باشد .هر "ايستگاه معاامالتي" باا
كدي مشخص ميشود كه به آن "كد ايستگاه معامالتي" گويند .ايستگاههاي معامالتي هر كارگزار با كدهاي جداگاناه تعرياف ماي
شود .
"معامله بلوك "،معامالتي است كه در آن قواعد مربوط به مبدوديت حجمي و مبدوديت قيمتي رعايت نمي شود.
"معامله ترجيحي "،انتقال سها شركتهاي دولتي به كاركنان واحدها بهمنظور اجراي برنامههاي خصوصي سازي اسات كاه باه
نرخ معيني انجا مي شود .
"معامالت اشخاص خارجي "،خريدوفروش اوراق بهادار اشخاص خارجي است كاه حسام ماورد ،پا

از اخاذ مجاوز از مراجا

ذيربط ،اقدا به معامله اوراق بهادار ميكنند .
"معامالت دوطرفه "،معامالتي است كه كارگزار همزمان نقش كارگزار خريدار و فروشنده را بر عهده دارد .
"معامالت خوشهاي "،خريد يا فروش مجموعهاي از اوراق بهادار است كه بهطور يكجا معامله مي شود .
"معامالت چرخشي "،معامالتي است كه با تكمي نرخه آن ظرف يك جلسه معامالتي ،وضعيت مالكيت طرفين معامله تيييري
نمي كند .
"معامالت مشروط "،معامالتي است كه براي انجا و يا نبوه تسويه آن ،شرايطي برابر مقررات "بورس" تعيين شده باشد .
"معامالت با اقربا "،خريدوفروش اوراق بهادار با همسر و اقرباي درجه يك (طبقه اول نسبي طبق تعريف قانون مدني) است .
"معامالت اعتباري "،معامالتي است كه درصدي از ثمن معامله از طريق بانك و يا مؤسسه مالي ياا اعتبااري تانمين ماالي شاده
باشد .
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"معامالت تجديد ساختار "،انتقال اوراق بهادار از طرف شركت مادر به شركتهاي تابعه با هدف تجديد ساختار است .
"معامالت عمده "،معامالتي است كه تعداد سها مورد معامله از درصد معيني از ك سها آن شركت ،يا حجم معامالت آن طاي
دوره معين ،و يا حجم معامالت ك بازار طي مدت معين ،بيشتر باشد .
"خريد گروهي "،خريد اوراق بهادار توسط كارگزار با كد معين ،و تخصيص آن به مشتريان است .
"فروش گروهي "،فروش اوراق بهادار تجمي شده تعدادي از مشتريان با كد معين كارگزار مي باشد .
"انتقال قهري "،انتقال اوراق بهاداري است كه با فوت دارنده آن به وراث قانوني وي صورت مي گيرد .
"انتقال قانوني "،انتقال اوراق بهاداري است كه به موجم قوانين خاص و يا با حكام دادگااه صاالبه باه شاخص ديگاري صاورت
ميگيرد .
"شاخص "،نماگري است كه تيييرات قيمت يا بازده يك يا مجموعهاي از اوراق بهادار را طي دوره زماني مشخص نشان مي دهد .
"پذيرش مضاعف "،پذيرش اوراق بهاداري است كه عالوه بر "بورس" در بورس ديگري نيز پذيرفته شده باشد .
"بازارگردان "،كارگزار/معامله گري است كه با اخذ مجوز الز با تعهد به افازايش نقدشاوندگي و تنظايم عرضاه و تقاضااي اوراق
بهادار معين و تبديد دامنه نوسان قيمت آن ،به دادوستد آن اوراق مي پردازد .
"عرضه اوليه "،منظور نخستين عرضه اوراق بهادار شركت ،پ

از پذيرش آن در بورس است.

"كارگزار معرف "،كارگزاري كه در پذيرش اوراق بهادار نقش مشاور و كارشناس را براي عرضه اوليه برعهده داشته باشد .
"كارگزار متعهد پذيرهنويسي "،كارگزاري است كه در عرضه اوليه اوراق بهادار به بورس ،همااهنگي باراي تانمين ماالي خرياد
بخشي از اوراق را كه به فروش نمي رسد ،بهعم آورده باشد .
"حراج "،سازوكاري براي دادوستد اوراق بهادار بر پايه انطباق سفارشهاي خريدوفروش مشتريان با در نظر گرفتن اولويات قيمات
و زمان است .
"جلسه رسمي معامالتي "،ساعاتي پيوسته از يك نشست كاري است كه معامالت اوراق بهادار در اين ساعات انجا ماي پاذيرد.
"بورس" مي تواند در يك شبانهروز بيش از يك نشست رسمي معامالتي داشته باشد .
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تبصره :تعاريف و اصطالحات ديگري كه برحسم ضرورت هاي كار با سامانه كامپيوتر و يا پياده سازي نر افزارهااي جدياد ماورد
نياز باشد ،توسط هيئت مديره"بورس" تعيين و اعال مي شود .
ماده  : 2ساعت و روزهاي انجا معامله انواع اوراق بهادار در بورس ،به استثناى روزهاى تعطي رسمي توسط هيئتمديره "باورس"
تعيين و اعال مي شود .
تبصره  :تيييرات ساعت و روزهاي انجا معامله حداق  15روز قب از انجا بايستي به اطالع عمو برسد .
ماده  : 3معامالت بورس ،مگر در مواردي كه در اين آييننامه آمده است ،به طريقه حراج انجا مي شاود .كاارگزاران پيشانهادهاى
خريدوفروش خود را با توجه به سفارشهاي خريداران و فروشندگان ،تعداد اوراق بهادار و قيمت آنهاا را در ساامانه معاامالتي وارد
خواهند نمود .
ماده  : 4معامالت بورس با رعايت اولويت قيمت و زمان ورود سفارش به سامانه معامالتي انجاا ماي شاود .جزيياات نباوه انجاا
معامالت در "دستورالعم نبوه انجا معامالت" خواهد آمد .
ماده  : 5حدود و شيوه عمليات كارگزاران در خريدوفروش اوراق بهادار تاب "دستورالعم نبوه انجا معامالت" خواهد بود .
ماده  : 6هيئتمديره "بورس" مي تواند در مواردى كه نوسان غيرعادي در قيمت پيشنهادى يا معامالتي اوراق بهادار در هر جلساه
مشاهده كند ،از انجا معامله جلوگري نمايد .نگونگي انجا كار در دستورالعم "توقف معامالت" خواهد آمد .هيئت مديره باورس
مي تواند اختيارات موضوع اين ماده را به مديرعام تفويض نمايد .
تبصره  :در صورتى كه كارگزار خريدار يا فروشنده نسبت به تصميم جلوگيرى از انجا معامله براساس اين ماده معترض باشد ،بايد
اعتراض خود را با ذكر دالي  ،براى رسيدگى و تعيين تكليف ،به "سازمان" تسليم نمايد .رسيدگى به اين اعتراض ظرف 48سااعت،
به عم مي آيد .
ماده  : 7شرايط و نگونگي عرضه اوليه اوراق بهادار تاب دستورالعم "عرضه اوليه اوراق بهادار" خواهد بود .
ماده  : 8انواع معامالت اوراق بهادار ،شرايط معامله ،ميزان اطالعاتي كه در زمان معامله ميبايد انتشار يابد ،مراح انجاا سافارش
خريدوفروش ،و ساير شرايط انجا معامله در "دستورالعم نبوه انجا معامالت" خواهد آمد .تسويه وجوه و پاياپااي اوراق بهاادار و
شرايط تسويه خارج از اتاق پاياپاي ،بر طبق "دستورالعم سپردهگذاري ،تسويه ،و پاياپاي" انجا خواهد شد .
ماده  : 9معامالت بورس بايد در شرايط رقابتي و همواره به صورت حراج انجا شود .در صورتيكه انجا معاملهاي بهصاورت حاراج
ممكن نباشد ،انجا اين معامله خارج از جلسة رسمي معامالت ،غير از مواردي كه طبق ضوابط مصوب شوراي بورس تعيين شده ،باا
تصويم هيئت مديره سازمان و با رعايت شرايط زير مجاز است:
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 -1سها فيمابين شركتهاي گروه (شركتهايي كه حداق  99درصد سها آنهاا بصاورت مساتقيم و ياا غيرمساتقيم متعلاق باه
شركت مادر باشد) يا شركتهاي گروه با شركت مادر ،منتق شود.
 -2معامالت با هدف سودسازي انجا نشود.
 -3معامالت با رعايت حقوق سهامداران جزء باشد.
 -4معامالت منجر به اصالح ساختار شركت و شفافيت آن گردد.
تبصره  : 1مبناي قيمتي معامالت خارج از جلسه رسمي معامالت ،توسط هيئت مديرة سازمان تعيين ميگردد .
تبصره  : 2هيئت مديرة سازمان مي تواند انجا معامله خارج از جلسه رسمي معامالت را منوط به ارائه تعهد ياا تعهاداتي از ساوي
متقاضي نمايد .
تبصره  : 3در مواردي كه درخواست متقاضي با شرايط فوقالذكر منطبق نباشد و هيئت مديره سازمان باا انجاا آن موافاق باشاد،
موضوع جهت اخذ تصميم نهايي توسط سازمان به شورايعالي بورس ارجاع ميگردد .
ماده  : 10در مواردى كه كارگزارى براي اوراق بهادار خاصي بهعنوان "كارگزار معرف" يا "كارگزار متعهد پذيرهنويسي" عم كناد،
بر طبق دستورالعم "عرضه اوليه اوراق بهادار" حقتقدمى براى وى در نظر گرفته مي شود .
ماده  : 11وجوه مربوط به سها معاملهشده در بورس همراه با وكالتنامة فروش سها و اص سها باياد حاداكثر تاا  48سااعت از
تاريخ معامله بين كارگزاران خريدار و فروشنده ردوبدل گردد .كارگزار فروشنده ،موظاف اسات تشاريفات مرباوط باه انتقاال ساها
معاملهشده را ظرف  48ساعت (سه جلسة معامالتي) از تاريخ معامله انجا داده و سها را تبوي خريدار نمايد .در صورتىكه عل يا
توافقى ديگر در مورد تبوي بعد از مهلتهاى تعيينشده ،وجود داشته باشد ،مراتم بايد حداكثر تا پايان نشست رسامي معاامالتي
مربوط كتباً به اطالع مديرعام "بورس" برسد .در هر صورت ،معاملاة انجا شاده ،قطعاى باه شامار مايرود .سااعات تساويه و ياا
مدتزمان مربوط به انتقال سها  ،براساس "دستورالعم سپردهگذاري ،تسويه و پاياپاي" انجا خواهد شد.
ماده  11مكرر  : 1كلية معامالت عمده اي كه فروشنده براي انجا معامله با شرايط اعال آمادگي نمايد ،صرفاً با موافقات ماديرعام
انجا مي شود .بورس تسهيالت الز را با رعايت موارد زير توسط كارگزاران براي انتقال سها فراهم ميآورد :
 : 1كارگزار فروشنده ،مكلف است شرايط فروشنده را منطبق با مقررات بورس و بر اساس دستورالعم معامالت دريافت و به باورس
اعال نمايد .
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 : 2كارگزار فروشنده ،پ

از مشخص شدن برندة رقابت ،مكلف است سند تسوية خارج از پاياپااي حصاه غيرنقادي را كاه پا

از

تنمين شرايط اع المي معامله از سوي خريدار به امضاي طرفين معامله (خريدار و فروشنده) رسيده اسات باه باورس تساليم نماياد.
قطعيت معامله منوط به پرداخت حصة نقدي از سوي خريدار و ارائة سند تسويه خارج از پاياپاي ،مطاابق مقاررات ميباشاد .مهلات
اراية سند تسوية خارج از پاياپاي و قطعيت معامله حداكثر  14روز كاري بعد از مشخص شدن برندة رقابت ميباشد.
تبصره :1در صورت عرضه سها جهت انجا معامله عمده از سوي سازمان خصوصيسازي ،افزايش مهلت تسويه حصه نقدي و اراياة
سند تسوية خارج از پاياپاي از  14روز كاري به  30روز كاري به درخواست آن سازمان و موافقت وزير مبتر اموراقتصادي و داراياي
به عنوان رئي

شوراي عالي بورس و اوراق بهادار امكان پذير مي باشد.

تبصره : 2مهلت ارائه سند تسويه خارج از پاياپاي و قطعيت معامله در عرضه عمده ساها وثيقاه شاده جهات تضامين اوراق توساط
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه  ،حداكثر  5روز كاري بعد از مشخص شدن برنده رقابت مي باشد.
تبصره :3خاتمه مهلت ،آخرين ساعت كاري روز نهاردهم يا سي ا حسم مورد خواهد بود .ساعت كاري در ايا ماه مبارك رمضاان
از ساعت  8صبح تا  3بعدازظهر و ساير ايا از ساعت  8صبح تا  4بعدازظهر مي باشد
 : 3خريدار مكلف است از طريق كارگزار خود حداكثر تا پايان مهلتهاي مقرر در بند ( )2اين ماده نسبت باه تساويه حصاة نقادي
معامله از طريق اتاق پاياپاي اقدا نمايد .
 : 4در صورتي كه حصة نقدي مطابق با شرايط اطالعية عرضه توسط كارگزار خريدار به حسااب شاركت ساپردهگذاري مركازي در
موعد مقرر واريز نشود معامله مبقق نشده و سها موضوع اطالعيه عرضه در مالكيت فروشنده بااقي خواهاد ماناد .در ايان صاورت
شركت سپرده گذاري مركزي كلية كارمزدهاي متعلقه را از مب  10درصد سپرده حضور در رقابت واريزي توسط خريدار كسار و 5
درصد از سپرده حضور در رقابت را به عنوان وجهالضمان ناشي از عد انجا تعهدات خريادار باه حسااب كاارگزار فروشانده جهات
پرداخت آن به فروشنده واريز مينمايد.
تبصره  :پ

از كسر كليه كارمزدها و  %5وجهالضمان ،وجوه مازاد واريزي از سوي خريدار جهت حضور در رقابات باه كاارگزار وي

مسترد خواهد شد.
 : 5به مبض درج اطالعية عرضة سها توسط بورس ،سها موضوع معامله به كد مخصوص كه براي انجا معامالت عماده در نظار
گرفته مي شود انتقال مي يابد و فروشنده و كارگزار فروشنده نمي توانند بدون موافقت بورس از عرضة سها خودداري نمايند .
 : 6در صورتي كه خريدار مطابق مقررات ،برندة رقابت بوده و شرايط قطعيت معاملاه منادرج در اطالعياة عرضاه را فاراهم نماياد،
فروشنده مكلف به امضاي سند تسويه خارج از پاياپاي و ارائه آن به كارگزار خود ميباشد .در غيراينصاورت فروشانده مكلاف اسات
عالوه بر كارمزدهاي معامله ،به برن دة رقابت كه به موجم دستورالعم اجرايي اين مقررات نسبت به واريز وجه يا اراياة ضامانتنامه
اقدا كرده است از قرار هر ماه  2درصد خسارت ،معادل مبلغ واريزي يا ارزش ضمانتنامة بانكي باراي مادتي كاه وجاه واريازي در
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حساب شركت سپردهگذاري مركزي متوقف بوده يا ضمانتنامة بانكي معتبر در اختيار آن شركت بوده است پرداخت نماياد .انتقاال
سها از كد مخصوص به كد مالكيت فروشنده منوط به پرداخت خسارت مندرج در اين بند خواهد بود .

 : 7فروشنده مجاز است حداكثر تا پنج درصد از حصة نقدي را در خارج از مهلتهاي مقرر در بند ( )2اين ماده دريافات نماياد .در
اين صورت حصة مزبور نيز غيرنقدي تلقي خواهد شد و همزمان با ارائة سند تسوية خارج از پاياپاي ،آن بخش نيز خاارج از پاياپااي
تسويه شده و معامله قطعي مي گردد .در صورت عد توافق خريدار و فروشنده به شرح فوق ،حصة نقدي بايد به ترتيام منادرج در
بند ( )3اين ماده از طريق اتاق پاياپاي تسويه شود .
 : 8در صورت عد امضاي سند تسوية خارج از پاياپاي از سوي خريدار يا فروشنده يا عد اراية آن به بورس معامله مبقق نشاده و
به اختالف طرفين براساس ترتيبات مقرر در مادة  36قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران رسيدگي خواهد شاد .متخلاف
عالوه بر پرداخت خسارت طرف مقاب مكلف است كليه كارمزدهاي معامله را به ذينف آن پرداخت نمايد .مبناي مباسابة خساارت
قاب پرداخت حسم مورد براساس مفاد بند ( )4يا بند ( )6اين ماده خواهد بود .
 : 9در صورتي كه معامله به هر دلي مبقق نشود حصة نقدي واريزي از سوي خريدار (غير از  %10از قيمت پايه جهات شاركت در
رقابت) به كارگزار خريدار مسترد خواهد شد .
ماده  11مكرر  : 2كارگزار خريدار براي توزي گستردة اوراق بهادار با موافقت مديرعام باورس ميتواناد از مهلات حاداكثر  3روز
كاري براي تخصيص و ارائة فهرست نهايي خريداران استفاده نمايد .
ماده  : 12وجوه مربوط به معامله هاى اوراق مشاركت بايد حداكثر ظرف  24ساعت از تاريخ معامله ،واريز شود .در صورتىكه وجوه
اوراق مشاركت پ

از  24ساعت پرداخت نشود ،كارگزار فروشنده مي تواند درخواست ابطال معامله يا اخذ جريمه هر روزى كه وجه

ديرتر پرداخته م ي شود ،اقدا نمايد .در هر صورت ،كارگزار خريدار نمي تواند تقاضاي ابطال معامله انجا شده را نمايد و موظاف باه
پرداخت خسارت به كارگزار فروشنده ،است .جزييات پاياپاي و تسويه اوراق مشااركت براسااس مفااد "دساتورالعم ساپردهگذاري،
تسويه ،و پاياپاي" خواهد بود .
ماده  : 13نبوه تكمي اسناد مربوط به معامالت و تبوي آنها به "بورس" و نيز نبوه تسويه وجه طباق دو دساتورالعم "نباوه
انجا معامالت" و "سپردهگذاري ،تسويه و پاياپاي" انجا ميشود .
ماده  : 14دستورهاي خريد يا فروش اوراق مشاركت بانك مركزي و دولت بدون توجاه باه مبادوديتهاي مقارر در آيينناماهها و
دستورالعم هاي بورس در "بورس" قاب معامله خواهد بود .
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ماده  : 15انجا معامالت قهري ،قانوني ،اشخاص خارجي ،گروهي ،خوشهاي ،مشروط ،با اقربا ،اعتباري ،تجديد سااختار و ترجيباي
طبق دستورالعم هاي "نبوه انجا معامالت" و "سپردهگذاري ،تسويه ،و پاياپاي" انجا خواهد شد .
ماده : 16كارگزاران موظفاند از انجا معامالت نرخشي اجتناب كنند ،و در صورتيكه سهواً اين نوع معامالت را انجا داده ،و بعداً
به ماهيت معامله پي بردند ،مراتم را بالفاصله به مديرعام "بورس "اطالع دهند .جزييات مربوطاه در "دساتورالعم نباوه انجاا
معامالت" خواهد آمد .
ماده  : 17در مواقعى كه اعال خريد كارگزاران يا قطعيت معامله مورد ترديد باشد ،رأى مديرعام "بورس" يا نماينده وي قطعى و
الز االتباع ميباشد .
ماده  : 18معامالت عمده براساس "دستورالعم معامالت عمده" انجا ميشود .
ماده  : 19نبوه و نگونگي وثيقهگذاري اوراق بهادار بر طبق "دستورالعم توثيق اوراق بهادار" انجا مي شود .
ماده " : 20بورس" موظف به رعايت قوانين پولي و بانكي ،مصاوبات باناك مركازي و شاوراي پاول و اعتباار در ماورد "معاامالت
اعتباري" و ابالغ اين مصوبات و مصوبات "شورا" " ،سازمان " و هيئتمديره بورس به كارگزاران است .
ماده  : 21پذيرش اشتباهات سهوي كارگزاران درمورد معامالت تا حدي مجاز است كه در دستورالعم "توقاف معاامالت" تعياين
شده است .
ماده  : 22كارگزاران موظفاند ضمن رعايت سافارش مشاتريان از فر هاايي باراي پاذيرش سافارشهاي خريادوفروش مشاتريان
استفاده كنند كه از طرف "بورس" طراحي شده است.
سفارشي كه بهصورت غيرحضوري از طريق تلفن ،فاك  ،و يا به شك الكترونيك به كارگزار داده مي شود ،بايد بهنبوي انجا شاود
كه در دستورالعم "نبوه انجا معامالت" تصريح شده است.
ماده  :23نبوه ادامه معامالت ناتما اوراق بهادار در نشست معامالتي بعدي ،بر طبق "دستورالعم نباوه انجاا معاامالت" انجاا
مي شود .
ماده  : 24بازكردن و بستن نمادهاي معامالتي و صدور مجوز توقف نماد بر اساس "دستورالعم توقف نمادها" انجا خواهد شد .
ماده " : 25بورس" موظف است اطالعات الز از جمله قيمت آغازين و پاياني ،شاخص و ميزان ساهم شاناور آزاد را باراي تبليا
بازار و انجا معامالت عادالنه و مبتني بر عرضه و تقاضا به نبو مقتضي در اختيار بازار قرار دهد .
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ماده  : 26نبوه انجا معامالت اوراق بهادار مختلف از جمله سها  ،حقتقد سها  ،اوراق مشااركت ،سابد ساها  ،و هار ناوع اوراق
بهاداري كه در بورس پذيرش مي شوند ،براساس "دستورالعم نبوه انجا معامالت" خواهد بود.
ماده : 27حذف شد.
تبصره :حذف شد.
ماده  : 28بهمنظور انجا پروژههاى گسترش بورس به ميزان  /0006درصد از ارزش معامله سها كه  /0003درصد آن را خريادار
و  /0003درصد آن را فروشنده پرداخت مي كند ،توسط سازمان وصول و مستقيماً به حساب بانكى خاصى به نا سازمان كاارگزاران
بورس واريز مي شود .اين وجوه منبصراً با تصويم شوراى بورس به مصرف طرحها و پروژههاى توسعه بورس خواهد رسيد .هرگوناه
دخ و تصرف در موجودى حساب بانكى مذكور توسط سازمان ،بدون تصويم شاوراى باورس ممناوع ميباشاد .درصاد يادشاده از
معامالت اوراق مشاركت دريافت نخواهد شد .درمورد ساير ابزارهاي مورد معامله در بورس ،درهار ماورد موضاوع در آيينناماه اوراق
بهادار ياد شده خواهد آمد .
تبصره  :حداكثر كارمزد موضوع اين ماده در هر معامله  200ميلياون رياال ميباشاد كاه از هار ياك از طارفين معاملاه دريافات
مي شود .
ماده  :29كارگزاران مكلفاند دفاتر سفارشهاي دريافتي خود را مطابق دستورالعم هاي مربوطه ثبت و از فار هاايى كاه ساازمان
مقرر ميدارد استفاده كنند .مسؤوليت حفظ فر هاي سفارش مكتوب و الكترونيك و اطمينان از صابت سافارشهاي انجا شاده باا
كارگزاران است .
ماده  : 30كارگزاران مكلف اند تما وجوهى را كه از مشتريان خود براى انجا معامله دريافت مي دارند ،در پايان هر روز در حساب
جارى مخصوصى كه نزد يكى از بانكها و تبت عنوان "حساب جارى معامالتي كارگزارى" به نا خود باز ميكنند ،منظاور نمايناد.
در برگه مخصوصى كه سازمان براى منظور نمودن وجه تهيه مي كند ،بايد ذكر شود كه وجوه مزبور بابت فروش يا خريد نه تعاداد
سها يا اوراق مشاركت متعلق به فروشنده يا خريدار (با ذكر نا و مشخصات فروشنده يا خريدار) مي باشد .كارگزاران مجاز نيساتند
به هيچوجه وجوه مشتري را براي مدتي خارج از زمان تعيينشده در دستورالعم نزد خود نگااه دارناد ،و ياا هرگاز از مبا وجاوه
آن ها ،براي ساير مشتريان و يا كارگزاري خود ،معاملهاي انجا دهند .جزييات امر در آيينناماه "نباوه نگهاداري وجاوه مشاتريان"
خواهد آمد .
ماده  : 31كارگزاران و نمايندگان آنها كه در امور مربوط به خريدوفروش سها فعاليت دارند ميتوانند تا ميزان نصابهاي منادرج
در زير براى خود و افراد تبت تكف خود ،سها به قيمت تابلو خريدارى نمايند :
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بند الف  :اعضاي حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئتمديره و مديرعام و كاركنان شاركتهاي كاارگزاري جمعااً تاا
سقف  250ميليون ريال (به قيمت خريد).
بند ب  :شركتهاي كارگزاري تا سقف صد در صد سرمايه ثبت و پرداختشده و يا هفتاد درصد ارزش ويژه حقوق صاحبان ساها
شركت كارگزاري هر كدا كه كمتر باشد .
تبصره  :كارگزاران عبارتاند از مديران عام و اعضاي هيئتمديره شاركتهااى كاارگزارى و نماينادگان كاارگزاران عبارتاناد از
دارندگان گواهيهاي حرفه اي كه در بورس فعاليت مي كنند .
ماده  : 32در مورد انتقال سها به مديران و كاركنان واحدها ،انتقاال براسااس مصاوبه " انتقاال ساها باه كاركناان شاركتهاي
پذيرفتهشده در بورس" انجا خواهد شد .
ماده  : 33تسويه معامالت در خارج از اتاق پاياپاي و سيستم تسويه بورس فقط مبادود باه ماواردي اسات كاه در "دساتورالعم
سپردهگذاري ،تسويه ،و پاياپاي" ميآيد .
ماده  :34كارگزاران موظفاند مفاد اين آيين نامه را رعايت و اجرا نمايند .درصورت عد رعايت آن مشمول مقررات پيشبيني شده
مربوطه خواهند شد .
ماده  : 35دستورالعم هاي اجرايي اين آييننامه پ

از تصويم هيئتمديره "سازمان " و ابالغ آن معتبر و الز االجراست .
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