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 :تعاریف  :1ماده  •

o  1بند:  

شرکت بورس اوراق بهادارتهران سهامی عام "بورس"نامه، سازمان بورس واوراق بهادار و منظور از در این آیین  "سازمان،"منظور از 
  .است

o  2بند:  

صورتی قطعیت می یابد که به تایید  "معامالت" ست. هر معامله در شده ا ست که در بورس پذیرفته  خرید یا فروش اوراق بهاداري ا
  .برسد "بورس"

o  3بند:  

ست که براي ارائۀ اطالعات طبقه "تابلوي بورس" شدة اوراق بهادار بهتابلویی ا صلی و فرعی، تابلکار میبندي  و رود از قبیل تابلوي ا
  .هااوراق مشارکت دولتی و تابلوي اوراق مشارکت شرکت

o  4بند:  

 .عبارت است از اعالم آمادگی براي فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده "عرضه"

o  5بند:  

 .عبارت است از اعالم آمادگى براي خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار "تقاضا"

o  6بند:  

شتري" ست که "م صی ا ست.  شخ ضی خرید (یا فروش) اوراق بهادار ا شتري"متقا شنده می "م تواند نماینده قانونی خریدار یا فرو
  .باشد

 



o  7بند:  

  .شودبه کارگزار ارائه می "مشتري"درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط  "سفارش"

o  8بند:  

  .شودار از طرف کارگزار وارد سامانه معامالت مینرخی است که براي هر واحد اوراق بهاد "قیمت پیشنهادي"

o  9بند:  

  .شودبه کارگزار واگذار می "مشتري"نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف  "قیمت باز"

o  10بند:  

  .شودبه کارگزار اعالم می "مشتري"نرخی است که حداکثر یا حداقل آن از طرف  "قیمت محدود"

o  11بند:  

  .شودبراي انجام معامله به کارگزار اعالم می "مشتري"ثابتی است که توسط  نرخ "قیمت معین"

o  12بند:  

  .شودتعیین می "بورس"حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط  "واحد پایه معامالتی متعارف"

o  13بند:  

  .عامالتی متعارف کمتر استمیزان اوراق بهاداري که از واحد پایه م "واحد پایه معامالتی نامتعارف"

o  14بند:  

  .شودقیمتی است که در شروع جلسه رسمی معامالتی براي هر ورقه بهادار در تابلو بورس اعالم می "قیمت آغازین"

o  15بند:  

  .شودمیاعالم  "بورس"قیمت هر ورقه بهادار در پایان هر جلسه رسمی معامالتی بورس است که محاسبه و توسط  "قیمت پایانی"



o  16بند:  

تعداد اوراق بهادار از یک نوع اســت که هر روز باید مورد دادوســتد قرار گیرد تا کل درصــد تغییر آن روز، در تعیین  "حجم مبنا"
  .قیمت روز بعد مالك باشد

o  17بند:  

شناور آزاد" س "سهم  ست که دارندگان آن آماده عرضه و فروش آن  شرکت ا سهام آن  شرکت، بخشی از  صد هام میهر  شند، و ق با
  .قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند ندارند با حفظ آن

o  18بند:  

سان قیمتدامنه " سمیپایین "نو سه ر ست که در آن دامنه، طی یک یا چند جل معامالتی بورس، قیمت  ترین تا باالترین قیمتی ا
  .تواند نوسان داشته باشدمی

o  19بند:  

  .باشدتوقف معامالت هر یک از انواع اوراق بهادار طی دوره معین طبق دستورالعمل مربوطه می "بستن نماد"

o  20بند:  

سامانه معامالت وارد می "محدودیت حجمی" سفارش در  ست که در هر نماد معامالتی طی هر  شود. حداکثر تعداد اوراق بهاداري ا
  .است "واحد پایه معامالتی متعارف"این رقم مضرب صحیحی از 

o  21بند:  

  .کندعملیاتی است که طی آن اوراق بهاداري که در سامانه معامالت به ثبت رسیده است، قابلیت معامله پیدا می "گذاريسپرده"

o  22بند:  

سویه و پایاپاي" صل از معامله به فرو "ت ست که طی آن مالکیت اوراق بهادار به خریدار و وجوه حا شنده مرحله پایانی انجام معامله ا
  .شودمنتقل می

 

 



o  23بند:  

فرد در سامانه معامالت تعریف شده است. این صورت منحصر بهاي است که براي هر یک از اوراق بهادار بهشناسه "نماد معامالتی"
  .صورت حروف، عدد و یا ترکیبی از هر دو باشدشناسه می تواند به

o  24بند:  

صورت حروف، عدد، و یا معامله اوراق بهادار در سامانه معامالت است. این شناسه بهجهت انجام  "مشتري"شناسه  "کد معامالتی"
  .باشدترکیبی از هر دو می

o  25بند:  

سه "کد معامالتی گروهی" سفارششنا ست که براي ورود  سامانه اي ا شرکت کارگزاري در  هاي خرید و یا فروش گروهی براي هر 
  .باشدصورت حروف، عدد، و یا ترکیبی از هر دو میمعامالت تعریف شده است. این شناسه به

o  26بند:  

ستم رایانه "سامانه معامالتی" سفارشسی ست که دریافت  سفارشاي ا ها و در نهایت انجام معامالت از هاي خرید و فروش، تطبیق 
  .شودطریق آن انجام می

o  27بند:  

با کدي  "ایستگاه معامالتی"سامانه معامالتی بورس در ارتباط می باشد. هر پایانه معامالتی کارگزار است که با  "ایستگاه معامالتی"
  .هاي معامالتی هر کارگزار با کدهاي جداگانه تعریف می شودگویند. ایستگاه "کد ایستگاه معامالتی"شود که به آن مشخص می

o  28بند:  

 .و محدودیت قیمتی رعایت نمی شودمعامالتی است که در آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی  "معامله بلوك"

o  29بند:  

شرکت "معامله ترجیحی" سهام  ست که به نرخ منظور اجراي برنامههاي دولتی به کارکنان واحدها بهانتقال  سازي ا صی  صو هاي خ
  .معینی انجام می شود

 



o  30بند:  

شخاص خارجی" سب مورد، "معامالت ا ست که ح شخاص خارجی ا ربط، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي خریدوفروش اوراق بهادار ا
  .کننداقدام به معامله اوراق بهادار می

o  31بند:  

  .زمان نقش کارگزار خریدار و فروشنده را بر عهده داردمعامالتی است که کارگزار هم "معامالت دوطرفه"

o  32بند:  

  .جا معامله می شودر یکطواي از اوراق بهادار است که بهخرید یا فروش مجموعه "ايمعامالت خوشه"

o  33بند:  

معامالتی اســت که با تکمیل چرخه آن ظرف یک جلســه معامالتی، وضــعیت مالکیت طرفین معامله تغییري  "معامالت چرخشــی"
  .نمی کند

o  34بند:  

  .باشدتعیین شده  "بورس"معامالتی است که براي انجام و یا نحوه تسویه آن، شرایطی برابر مقررات  "معامالت مشروط"

o  35بند:  

  .خریدوفروش اوراق بهادار با همسر و اقرباي درجه یک (طبقه اول نسبی طبق تعریف قانون مدنی) است "معامالت با اقربا"

o  36بند:  

  .معامالتی است که درصدي از ثمن معامله از طریق بانک و یا مؤسسه مالی یا اعتباري تأمین مالی شده باشد "معامالت اعتباري"

o  37بند:  

  .هاي تابعه با هدف تجدید ساختار استانتقال اوراق بهادار از طرف شرکت مادر به شرکت "معامالت تجدید ساختار"

 



o  38بند:  

شرکت، یا حجم معامالت آن طی  "معامالت عمده" سهام آن  صد معینی از کل  سهام مورد معامله از در ست که تعداد  معامالتی ا
  .کل بازار طی مدت معین، بیشتر باشددوره معین، و یا حجم معامالت 

o  39بند:  

  .خرید اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معین، و تخصیص آن به مشتریان است "خرید گروهی"

o  40بند:  

  .شده تعدادي از مشتریان با کد معین کارگزار می باشدفروش اوراق بهادار تجمیع "فروش گروهی"

o  41بند:  

  .وراق بهاداري است که با فوت دارنده آن به وراث قانونی وي صورت می گیردانتقال ا "انتقال قهري"

o  42بند:  

  .گیردانتقال اوراق بهاداري است که به موجب قوانین خاص و یا با حکم دادگاه صالحه به شخص دیگري صورت می "انتقال قانونی"

o  43بند:  

  .اي از اوراق بهادار را طی دوره زمانی مشخص نشان می دهدمجموعهنماگري است که تغییرات قیمت یا بازده یک یا  "شاخص"

o  44بند:  

  .در بورس دیگري نیز پذیرفته شده باشد "بورس"پذیرش اوراق بهاداري است که عالوه بر  "پذیرش مضاعف"

o  45بند:  

ست که با اخذ مجوز الزم با تعهد به افزایش  "بازارگردان،" ضاي اوراق بهادار کارگزار/معامله گري ا نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقا
  .معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به دادوستد آن اوراق می پردازد

 



o  46بند:  

 .منظور نخستین عرضه اوراق بهادار شرکت، پس از پذیرش آن در بورس است "عرضه اولیه"

o  47بند:  

  .نقش مشاور و کارشناس را براي عرضه اولیه برعهده داشته باشد کارگزاري که در پذیرش اوراق بهادار "کارگزار معرف"

o  48بند:  

سیکارگزار متعهد پذیره" شی از  "نوی ست که در عرضه اولیه اوراق بهادار به بورس، هماهنگی براي تأمین مالی خرید بخ کارگزاري ا
  .عمل آورده باشداوراق را که به فروش نمی رسد، به

o  49بند:  

سفارشسازوک "حراج" ستد اوراق بهادار بر پایه انطباق  شتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت و اري براي دادو هاي خریدوفروش م
  .زمان است

o  50بند:  

سمی معامالتی" سه ر ساعات انجام می پذیرد.  "جل ست که معامالت اوراق بهادار در این  ست کاري ا ش سته از یک ن ساعاتی پیو
  .روز بیش از یک نشست رسمی معامالتی داشته باشدشبانهمی تواند در یک  "بورس"

o تبصره:  

شد،  سازي نرم افزارهاي جدید مورد نیاز با سامانه کامپیوتر و یا پیاده  ضرورت هاي کار با  سب  صطالحات دیگري که برح تعاریف و ا
  .تعیین و اعالم می شود "بورس"توسط هیئت مدیره

  :2ماده  •

سط هیئت ساعت و روزهاي انجام معامله سمی تو ستثناى روزهاى تعطیل ر تعیین و  "بورس"مدیره انواع اوراق بهادار در بورس، به ا
  .اعالم می شود

 

 



o تبصره:  

  .روز قبل از انجام بایستی به اطالع عموم برسد 15تغییرات ساعت و روزهاي انجام معامله حداقل 

  :3ماده  •

نامه آمده است، به طریقه حراج انجام می شود. کارگزاران پیشنهادهاى خریدوفروش آیینمعامالت بورس، مگر در مواردي که در این 
  .ها را در سامانه معامالتی وارد خواهند نمودهاي خریداران و فروشندگان، تعداد اوراق بهادار و قیمت آنخود را با توجه به سفارش

  :4ماده  •

ــامانه معامالتی انجام می شــود. جزییات نحوه انجام معامالت در  معامالت بورس با رعایت اولویت قیمت و زمان ورود ســفارش به س
  .خواهد آمد "دستورالعمل نحوه انجام معامالت"

  :5ماده  •

  .خواهد بود "دستورالعمل نحوه انجام معامالت"حدود و شیوه عملیات کارگزاران در خریدوفروش اوراق بهادار تابع 

  :6ماده  •

شاهده می  "بورس"مدیره هیئت سه م شنهادى یا معامالتی اوراق بهادار در هر جل سان غیرعادي در قیمت پی تواند در مواردى که نو
ستورالعمل  خواهد آمد. هیئت مدیره بورس می تواند  "توقف معامالت"کند، از انجام معامله جلوگري نماید. چگونگی انجام کار در د

  .مایداختیارات موضوع این ماده را به مدیرعامل تفویض ن

o تبصره:  

ساس این ماده معترض باشد، باید اعتراض  در صورتى که کارگزار خریدار یا فروشنده نسبت به تصمیم جلوگیرى از انجام معامله برا
ساعت، به عمل  48تسلیم نماید. رسیدگى به این اعتراض ظرف  "سازمان"خود را با ذکر دالیل، براى رسیدگى و تعیین تکلیف، به 

  .می آید

  :7ده ما •

  .خواهد بود "عرضه اولیه اوراق بهادار"شرایط و چگونگی عرضه اولیه اوراق بهادار تابع دستورالعمل 

 



  :8ماده  •

ـــرایط معامله، میزان اطالعاتی که در زمان معامله می هادار، ش ـــفارش انواع معامالت اوراق ب ـــار یابد، مراحل انجام س باید انتش
شرایط انجام معامله در  سایر  ستورالعمل نحوه انجام معامالت"خریدوفروش، و  سویه وجوه و پایاپاي اوراق بهادار و  "د خواهد آمد. ت

  .انجام خواهد شد "گذاري، تسویه، و پایاپايدستورالعمل سپرده"اق پایاپاي، بر طبق شرایط تسویه خارج از ات

  :9ماده  •

 ايمعاملــهانجـام  کهصـورتیو همـواره بــه صـورت حـراج انجـام شــود. در  رقـابتی شــرایطدر  بایـدبـورس  معـامالت
طبــق  کــه مــواردياز  معــامالت، غیــر رســمی جلســۀمعاملــه خــارج از  ایــننباشــد، انجــام  ممکــنحــراج  صــورتبه

 :مجاز است زیر شرایط رعایتسازمان و با  مدیره هیئت تصویبشده، با  تعیینبورس  شورايضوابط مصوب 

 یــاو  مســتقیم بصــورتدرصــد ســهام آنهــا  99حــداقل  کــه هاییشــرکتگــروه ( هايشــرکت مــابینســهام فی -1
 .مادر، منتقل شود شرکتگروه با  هايشرکت یامادر باشد)  شرکتمتعلق به  غیرمستقیم

 سهام از سوي اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی تحت کنترل  منتقل شود. -2

انتقال سهام سهامداران (اعم از حقیقـی یـا حقـوقی) فـی مـابین آنـان یـا بـا سـایر اشـخاص؛ صـرفا بـه منظـور  -3
شـدن جهـت تصـدي سـمت عضـویت هیـات مـدیره و یـا تـامین سـهام وثیقـه اعضـاي هیـات  داوطلبامکان 
 صورت پذیرد. مدیره

 انجام نشود. سودسازيبا هدف  معامالت  -4

 .حقوق سهامداران جزء باشد رعایتبا  معامالت  -5

 .آن گردد شفافیتو  شرکتمنجر به اصالح ساختار  معامالت  -6

o  1تبصره:  

  .گرددمبناي قیمتی معامالت خارج از جلسه رسمی معامالت، توسط هیئت مدیرة سازمان تعیین می

o  2تبصره:  

ــازمان میهیئت  تواند انجام معامله خارج از جلســه رســمی معامالت را منوط به ارائه تعهد یا تعهداتی از ســوي متقاضــی مدیرة س
  .نماید

o  3تبصره:  



الذکر منطبق نباشد و هیئت مدیره سازمان با انجام آن موافق باشد، موضوع جهت در مواردي که درخواست متقاضی با شرایط فوق
  .گرددعالی بورس ارجاع میوسط سازمان به شوراياخذ تصمیم نهایی ت

o  4تبصره:  

دهنـدگان بـه واسـطه دهنـده / انتقال، شـرکت هـا و یـا صـندوق هـایی هسـتند کـه انتقال2منظور از اشخاص حقوقی تحـت کنتـرل در بنـد 
بــیش از داشــته و یــا  مــدیره راکثریــت اعضــاي هیــات نصــب و عــزل ا ســهامداري خــود و یــا اقــوام نســبی از طبقــه اول و دوم خــود، تــوان

 نصف سهام با حق راي و یا سهام ممتاز آن ها را در اختیار دارند.

  :10ماده  •

عمل کند، بر طبق  "نویســـیکارگزار متعهد پذیره"یا  "کارگزار معرف"عنوان در مواردى که کارگزارى براي اوراق بهادار خاصـــی به
  .تقدمى براى وى در نظر گرفته می شودحق "عرضه اولیه اوراق بهادار"دستورالعمل 

  :11ماده  •

سهام معامله سهام باید حداکثر تا شده در بورس همراه با وکالتوجوه مربوط به  صل  سهام و ا ساعت از تاریخ معامله  48نامۀ فروش 
شده را ظرف تقال سهام معاملهبین کارگزاران خریدار و فروشنده ردوبدل گردد. کارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به ان

که علل یا توافقى دیگر در جلســۀ معامالتی) از تاریخ معامله انجام داده و ســهام را تحویل خریدار نماید. در صــورتى دوســاعت ( 48
سمی معامالتی مربوط کتباً به هاى تعیینمورد تحویل بعد از مهلت ست ر ش شد، مراتب باید حداکثر تا پایان ن شته با شده، وجود دا

سد "بورس"اطالع مدیرعامل  شمار میصورت، معاملۀ انجام در هر .بر سویه و یا مدتشده، قطعى به  ساعات ت زمان مربوط به رود. 
 .انجام خواهد شد "گذاري، تسویه و پایاپايدستورالعمل سپرده"انتقال سهام، براساس 

  :1مکرر  11ماده  •

شود. بورس صرفاً با موافقت مدیرعامل انجام میاي که فروشنده براي انجام معامله با شرایط اعالم آمادگی نماید، کلیۀ معامالت عمده
  :آوردتسهیالت الزم را با رعایت موارد زیر توسط کارگزاران براي انتقال سهام فراهم می

o  1بند:  

ستورالعمل معامالت دریافت و به بورس  ساس د شنده را منطبق با مقررات بورس و بر ا شرایط فرو ست  شنده، مکلف ا کارگزار فرو
  .اعالم نماید

o  2بند:  



صه غیرنقدي را که پس از تأمین  سویۀ خارج از پایاپاي ح سند ت ست  شدن برندة رقابت، مکلف ا شخص  شنده، پس از م کارگزار فرو
سلیم نماید. قطعیت  ست به بورس ت سیده ا شنده) ر ضاي طرفین معامله (خریدار و فرو سوي خریدار به ام شرایط اعالمی معامله از 

سویه خارج از پایاپاي، مطابق مقررات میمعامله منوط به پرداخت ح سند ت سند صۀ نقدي از سوي خریدار و ارائۀ  شد. مهلت ارایۀ  با
 باشد.روز کاري بعد از مشخص شدن برندة رقابت می 14تسویۀ خارج از پایاپاي و قطعیت معامله حداکثر 

 

 

o  1تبصره:  

سازمان  سوي  سهام جهت انجام معامله عمده از  ضه  صورت عر صیدر  صو سند خ صه نقدي و ارایۀ  سویه ح سازي، افزایش مهلت ت
اقتصــادي و دارایی  روز کاري به درخواســت آن ســازمان و موافقت وزیر محترم امور 30روز کاري به  14تســویۀ خارج از پایاپاي از 

 .باشدپذیر میعالی بورس و اوراق بهادار امکانعنوان رئیس شورايبه

o  2تبصره:  

سند  سومهلت ارائه  سهام وث تیو قطع ياپایخارج از پا هیت ضه عمده  ضم قهیمعامله در عر شرکت  نیشده جهت ت سط  اوراق تو
 باشد.شدن برندة رقابت میروز کاري بعد از مشخص 5وجوه، حداکثر  هیاوراق بهادار و تسو يمرکز يگذارسپرده

o  3تبصره:  

ساعت کاري روز  سیپنجم، خاتمه مهلت، آخرین  ساعت کاري در ایام ماه مبارك رمضان از ام چهاردهم یا  حسب مورد خواهد بود. 
 .باشدبعدازظهر می 4صبح تا  8بعدازظهر و سایر ایام از ساعت  3صبح تا  8ساعت 

o  3بند:  

ست از طریق کارگزار خود حداکثر تا پایان مهلت سویه حصۀ نقدي معامله 2هاي مقرر در بند (خریدار مکلف ا سبت به ت ) این ماده ن
  .از طریق اتاق پایاپاي اقدام نماید

o  4بند:  

سپرده شرایط اطالعیۀ عرضه توسط کارگزار خریدار به حساب شرکت  گذاري مرکزي در موعد در صورتی که حصۀ نقدي مطابق با 
شرکت  صورت  شنده باقی خواهد ماند. در این  ضه در مالکیت فرو ضوع اطالعیه عر سهام مو شده و  شود معامله محقق ن مقرر واریز ن

درصد از  5خریدار کسر و توسط واریزي  سپرده حضور در رقابت درصد 10قه را از محل گذاري مرکزي کلیۀ کارمزدهاي متعلسپرده



الضمان ناشی از عدم انجام تعهدات خریدار به حساب کارگزار فروشنده جهت پرداخت آن به را به عنوان وجه سپرده حضور در رقابت
 نمایدفروشنده واریز می

o تبصره:  

مســترد وي به کارگزار وجوه مازاد واریزي از ســوي خریدار جهت حضــور در رقابت  الضــمان،وجه %5پس از کســر کلیه کارمزدها و 
 .خواهد شد

 

o  5بند:  

به محض درج اطالعیۀ عرضۀ سهام توسط بورس، سهام موضوع معامله به کد مخصوص که براي انجام معامالت عمده در نظر گرفته 
  .فروشنده نمی توانند بدون موافقت بورس از عرضۀ سهام خودداري نمایندمی شود انتقال می یابد و فروشنده و کارگزار 

o  6بند:  

شرایط قطعیت معامله مندرج در اطالعیۀ عرضه را فراهم نماید، فروشنده  صورتی که خریدار مطابق مقررات، برندة رقابت بوده و  در 
سویه خارج از پایاپاي و ارائه آن به کارگزار خود سند ت ضاي  ست عالوه بر می مکلف به ام شنده مکلف ا صورت فرو شد. در غیراین با

نامه اقدام کرده کارمزدهاي معامله، به برندة رقابت که به موجب دستورالعمل اجرایی این مقررات نسبت به واریز وجه یا ارایۀ ضمانت
ی که وجه واریزي در حساب شرکت نامۀ بانکی براي مدتدرصد خسارت، معادل مبلغ واریزي یا ارزش ضمانت 2است از قرار هر ماه 

نامۀ بانکی معتبر در اختیار آن شــرکت بوده اســت پرداخت نماید. انتقال ســهام از کد گذاري مرکزي متوقف بوده یا ضــمانتســپرده
  .مخصوص به کد مالکیت فروشنده منوط به پرداخت خسارت مندرج در این بند خواهد بود

o  7بند:  

ست حداکثر تا پ شنده مجاز ا صۀ نقدي را در خارج از مهلتفرو صد از ح ) این ماده دریافت نماید. در این 2هاي مقرر در بند (نج در
صــورت حصــۀ مزبور نیز غیرنقدي تلقی خواهد شــد و همزمان با ارائۀ ســند تســویۀ خارج از پایاپاي، آن بخش نیز خارج از پایاپاي 

شده و معامله قطعی می سویه  صورت عدم توافق خریت صۀ نقدي باید به ترتیب مندرج در گردد. در  شرح فوق، ح شنده به  دار و فرو
  .) این ماده از طریق اتاق پایاپاي تسویه شود3بند (

o  8بند:  

شده و به  شنده یا عدم ارایۀ آن به بورس معامله محقق ن سوي خریدار یا فرو سویۀ خارج از پایاپاي از  سند ت ضاي  صورت عدم ام در 
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اســالمی ایران رســیدگی خواهد شــد. متخلف  36اختالف طرفین براســاس ترتیبات مقرر در مادة 



سارت طرف مقا سارت عالوه بر پرداخت خ سبۀ خ ست کلیه کارمزدهاي معامله را به ذینفع آن پرداخت نماید. مبناي محا بل مکلف ا
  .) این ماده خواهد بود6) یا بند (4قابل پرداخت حسب مورد براساس مفاد بند (

o  9بند:  

پایه جهت شــرکت در از قیمت  %10غیر از (در صــورتی که معامله به هر دلیل محقق نشــود حصــۀ نقدي واریزي از ســوي خریدار 
  .رقابت) به کارگزار خریدار مسترد خواهد شد

 

  :2مکرر  11ماده  •

ستردة اوراق بهادار با موافقت مدیرعامل بورس می صیص و  3تواند از مهلت حداکثر کارگزار خریدار براي توزیع گ روز کاري براي تخ
  .ارائۀ فهرست نهایی خریداران استفاده نماید

  :12ماده  •

ــارکت باید حداکثر ظرف وط به معامله وجوه مرب ــورتى 24هاى اوراق مش ــود. در ص ــاعت از تاریخ معامله، واریز ش که وجوه اوراق س
تواند درخواست ابطال معامله یا اخذ جریمه هر روزى که وجه دیرتر ساعت پرداخت نشود، کارگزار فروشنده می 24مشارکت پس از 

شده را نماید و موظف به پرداخت ورت، کارگزار خریدار نمی تواند تقاضاي ابطال معامله انجامپرداخته می شود، اقدام نماید. در هر ص
ساس مفاد  شارکت برا سویه اوراق م ست. جزییات پایاپاي و ت شنده، ا سارت به کارگزار فرو سپرده"خ ستورالعمل  سویه، و  گذاري،د ت

  .خواهد بود "پایاپاي

  :13ماده  •

ـــناد مربوط به ـــتورالعمل  "بورس"ها به معامالت و تحویل آن نحوه تکمیل اس ـــویه وجه طبق دو دس نحوه انجام "و نیز نحوه تس
  .شودانجام می "گذاري، تسویه و پایاپايسپرده"و  "معامالت

  :14ماده  •

هاي رالعملها و دستونامههاي مقرر در آییندستورهاي خرید یا فروش اوراق مشارکت بانک مرکزي و دولت بدون توجه به محدودیت
  .قابل معامله خواهد بود "بورس"بورس در 

  :15ماده  •



اي، مشــروط، با اقربا، اعتباري، تجدید ســاختار و ترجیحی طبق انجام معامالت قهري، قانونی، اشــخاص خارجی، گروهی، خوشــه
  .انجام خواهد شد "گذاري، تسویه، و پایاپايسپرده"و  "نحوه انجام معامالت"هاي دستورالعمل

  :16ماده  •

نوع معامالت را انجام داده، و بعداً به ماهیت  که سهواً ایناند از انجام معامالت چرخشی اجتناب کنند، و در صورتیکارگزاران موظف
 "معامالت دســـتورالعمل نحوه انجام"اطالع دهند. جزییات مربوطه در  "بورس"معامله پی بردند، مراتب را بالفاصـــله به مدیرعامل 

  .آمدخواهد 

 

  :17ماده  •

شد، رأى مدیرعامل  االتباع یا نماینده وي قطعى و الزم "بورس"در مواقعى که اعالم خرید کارگزاران یا قطعیت معامله مورد تردید با
  .باشدمی

  :18ماده  •

  .شودانجام می "دستورالعمل معامالت عمده"معامالت عمده براساس 

  :19ماده  •

  .انجام می شود "دستورالعمل توثیق اوراق بهادار"اوراق بهادار بر طبق گذاري نحوه و چگونگی وثیقه

  :20ماده  •

ــوراي پول موظف به رعایت قوانین پولی "بورس" ــوبات بانک مرکزي و ش و ابالغ  "معامالت اعتباري"و اعتبار در مورد  و بانکی، مص
  .رگزاران استمدیره بورس به کاو هیئت "سازمان "،  "شورا"این مصوبات و مصوبات 

  :21ماده  •

  .تعیین شده است "توقف معامالت"پذیرش اشتباهات سهوي کارگزاران درمورد معامالت تا حدي مجاز است که در دستورالعمل 

  :22ماده  •



هاي خریدوفروش مشتریان استفاده کنند که از هایی براي پذیرش سفارشاند ضمن رعایت سفارش مشتریان از فرمکارگزاران موظف
 .طراحی شده است "بورس"طرف 

نحوي انجام شود شکل الکترونیک به کارگزار داده می شود، باید به صورت غیرحضوري از طریق تلفن، فاکس، و یا بهسفارشی که به
 .تصریح شده است "نحوه انجام معامالت"که در دستورالعمل 

  :23ماده  •

  .انجام می شود "دستورالعمل نحوه انجام معامالت"مالتی بعدي، بر طبق نحوه ادامه معامالت ناتمام اوراق بهادار در نشست معا

 

  :24ماده  •

  .انجام خواهد شد "دستورالعمل توقف نمادها"بازکردن و بستن نمادهاي معامالتی و صدور مجوز توقف نماد بر اساس 

  :25ماده  •

ست اطالعات الزم از جمله قیمت "بورس" شاخص  موظف ا شناور آزاد را براي تحلیل بازار و انجام آغازین و پایانی،  سهم  و میزان 
  .و تقاضا به نحو مقتضی در اختیار بازار قرار دهد معامالت عادالنه و مبتنی بر عرضه

  :26ماده  •

سهام، حق سهام، و هر نوع اوراق بهاداري کنحوه انجام معامالت اوراق بهادار مختلف از جمله  سبد  سهام، اوراق مشارکت،  ه در تقدم 
  .خواهد بود "دستورالعمل نحوه انجام معامالت"بورس پذیرش می شوند، براساس 

  :27ماده  •

 حذف شد.

o تبصره:  

 حذف شد.

  :28ماده  •



 0003/0درصد آن را خریدار و  0003/0درصد از ارزش معاملۀ سهام که  0006/0هاى گسترش بورس به میزان منظور انجام پروژهبه
شنده پرداخت می صد آن را فرو سازمان کارگزاران بورس در صى به نام  ساب بانکى خا ستقیماً به ح صول و م سازمان و سط  کند، تو

و  هاى توسعۀ بورس خواهد رسید. هرگونه دخلها و پروژهشود. این وجوه منحصراً با تصویب شوراى بورس به مصرف طرحواریز می
ساب بانکى مذ صرف در موجودى ح شوراى بورس ممنوع میت صویب  سازمان، بدون ت سط  شده از معامالت کور تو صد یاد شد. در با

نامۀ اوراق بهادار یادشده اوراق مشارکت دریافت نخواهد شد. درمورد سایر ابزارهاي موردمعامله در بورس، درهر مورد موضوع در آیین
  .خواهد آمد

o تبصره:  

 .شودباشد که از هریک از طرفین معامله دریافت میریال میمیلیون 200مله حداکثر کارمزد موضوع این ماده در هر معا

  :29ماده  •

سفارشکارگزاران مکلف ستورالعملاند دفاتر  سازمان مقرر میهاي مربوطه ثبت و از فرمهاي دریافتی خود را مطابق د دارد هایى که 
  .شده با کارگزاران استهاي انجامالکترونیک و اطمینان از صحت سفارشهاي سفارش مکتوب و استفاده کنند. مسؤولیت حفظ فرم

  :30ماده  •

ساب هاي جداگانه اي نزد یکی از بانک هاي داراي مجوز از کارگزاران مکلف ساب یا ح صورت امانت در ح شتریان را به  اند وجوه م
سو صرف از  ي کارگزار در وجوه مزبور، برخالف مقررات و توافقات بانک مرکزي و مطابق مقررات نگهداري نمایند. هر گونه دخل و ت

به عمل آمده با مشتري و به نفع خود یا دیگران ممنوع است. این حساب ها و وجوه موجود در آن نمی تواند محل تضمین تعهدات 
ل و انتقال وجوه مشتریان در دستورالعمل نحوة نگهداري و نق"کارگزار در برابر اشخاص ثالث قرار گیرد. جزئیات اجرایی این ماده در 

 .به تصویب سازمان خواهد رسید "شرکت هاي کارگزاري

  :31ماده  •

o بند الف:  

شرکتهاي کارگزاري فاقد مجوز کارگزار/ معاملهشرکت سایر  صرفاً مجازند از طریق  ستورالعمل گري  هاي کارگزاري و با رعایت د
 مرتبط، اوراق بهادار بنام خود معامله نمایند.الزامات کفایت سرمایه و سایر قوانین و مقررات 

o بند ب:  

شرکت ضو هیات مدیره  شخاص حقوقی ع ضاي حقیقی و نمایندگان ا شرکتاع هاي هاي کارگزاري، مدیر/ مدیران عامل و کارکنان 
ل و قواعد انصاف معامالتی کارگزاري و همسر و افراد تحت تکفل آنها با رعایت قوانین و مقررات و با رعایت بند (ج) این مصوبه و اصو



ستفاده از قبیل اجتناب از معامله  با اطالعات نهانی، اجتناب از موارد تعارض منفعت، و اجتناب از پیش ستی در انجام معامالت با ا د
 باشند.از اطالعات مشتریان، مجاز به انجام معامالت اوراق بهادار بنام خود می

o  جبند:  

شود در حکم ارائه هاي معامالتی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت میکه در سامانه معامالت اشخاص مشمول بند (ب)
 گردد.ها تلقی میگزارشات معامالت این دسته از اشخاص به سازمان بورس اوراق بهادار و بورس

o تبصره:  

 .حذف شد

  :32ماده  •

سهام به مدیران و کارکنان واحدها، انتقال  صوبهدر مورد انتقال  ساس م شرکت " برا سهام به کارکنان  شده در هاي پذیرفتهانتقال 
  .انجام خواهد شد "بورس

  :33ماده  •

ست که در  سویه بورس فقط محدود به مواردي ا ستم ت سی سویه معامالت در خارج از اتاق پایاپاي و  سپرده"ت ستورالعمل  گذاري، د
  .آیدمی "تسویه، و پایاپاي

  :34ماده  •

بینی شــده مربوطه نامه را رعایت و اجرا نمایند. درصــورت عدم رعایت آن مشــمول مقررات پیش اند مفاد این آیینموظفکارگزاران 
  .خواهند شد

  :35ماده  •

  .االجراستو ابالغ آن معتبر و الزم "سازمان "مدیره نامه پس از تصویب هیئتهاي اجرایی این آییندستورالعمل

 


