
 
 

  بورس اوراق بهادار تهرانشرکت  معامالت در  ۀنام آیین

  

   تعاریف. 1مادة 

شـرکت بـورس اوراق بهـادارتهران    "بـورس "بـورس واوراق بهـادارومنظور از   نامه، سازمان  ر این آییند "سازمان،"منظور از 
 .استسهامی عام 

هرمعامله درصورتی قطعیت می یابد که .تخرید یا فروش اوراق بهاداري است که در بورس پذیرفته شده اس "معامالت،"

 .برسد "بورس"به تایید 

رود از قبیل تابلوي اصلی و  کار می بندي شدة اوراق بهادار به تابلویی است که براي ارائۀ اطالعات طبقه "تابلوي بورس"

 .ها فرعی، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوي اوراق مشارکت شرکت

 .فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشندهآمادگی براي م عبارت است از اعال "عرضه،"

 .کارگزار خریداربراي خرید اوراق بهادار از طرف عبارت است از اعالم آمادگى  "تقاضا،"

تواند نمایندة قانونی خریـدار یـا    می "مشتري". اوراق بهادار است) یا فروش(شخصی است که متقاضی خرید  "مشتري،"

 .فروشنده باشد

 .شود به کارگزار ارائه می "مشتري"درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط  "فارش،س"

 .شود   میوارد سامانۀ معامالت هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار که براي است نرخی  "،پیشنهادي قیمت"

 .شود گذار میبه کارگزار وا "مشتري"نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف  "قیمت باز،"

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

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

 .شود تعیین می"بورس"ه توسط حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است ک "واحد پایۀ معامالتی متعارف،"

 .میزان اوراق بهاداري که از واحد پایۀ معامالتی متعارف کمتر است "واحد پایۀ معامالتی نامتعارف،"

 .شود قیمتی است که در شروع جلسۀ رسمی معامالتی براي هر ورقۀ بهادار در تابلو بورس اعالم می "قیمت آغازین،"

 "بـورس "ر در پایان هر جلسۀ رسمی معامالتی بورس است که محاسبه و توسـط  قیمت هر ورقۀ بهادا "قیمت پایانی،"

 .شود اعالم می



 
 

تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد دادوستد قرار گیرد تا کل درصد تغییـر آن روز، در   "،1حجم مبنا"

 .تعیین قیمت روز بعد مالك باشد

سهام آن شرکت اسـت کـه دارنـدگان آن آمـادة عرضـه و فـروش آن سـهام        هر شرکت، بخشی از  "سهم شناور آزاد"

 .قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند  باشند، و قصد ندارند با حفظ آن  می

معـامالتی    ترین تا باالترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسۀ رسـمی  پایین "،2نوسان قیمت دامنۀ "

 .تواند نوسان داشته باشد  بورس، قیمت می

 .باشد توقف معامالت هر یک از انواع اوراق بهادار طی دورة معین طبق دستورالعمل مربوطه می "بستن نماد،"

حداکثر تعداد اوراق بهاداري است که در هر نماد معامالتی طی هر سفارش در سـامانۀ معـامالت    "محدودیت حجمی،"

 .است "واحد پایۀ معامالتی متعارف" این رقم مضرب صحیحی از. شود وارد می

عملیاتی است که طی آن اوراق بهاداري که در سامانۀ معامالت به ثبت رسیده اسـت، قابلیـت معاملـه     "گذاري، سپرده"

 .کند پیدا می

مرحلۀ پایانی انجام معامله است که طی آن مالکیـت اوراق بهـادار بـه خریـدار و وجـوه حاصـل از        "تسویه و پایاپاي،"

 .شود مله به فروشنده منتقل میمعا

فـرد در سـامانۀ معـامالت تعریـف      صورت منحصر به اي است که براي هریک از اوراق بهادار به شناسه "نماد معامالتی،"

 .صورت حروف، عدد و یا ترکیبی از هر دو باشد تواند به این شناسه می. شده است

صـورت   این شناسه به. ق بهادار در سامانۀ معامالت استجهت انجام معاملۀ اورا "مشتري"شناسۀ  "کد معامالتی،"

 .باشد حروف، عدد، و یا ترکیبی از هر دو می

هـاي خریـد و یـا فـروش گروهـی بـراي هـر شـرکت          اي است که براي ورود سفارش شناسه "کد معامالتی گروهی،"

 .باشد ا ترکیبی از هر دو میصورت حروف، عدد، و ی این شناسه به. کارگزاري در سامانۀ معامالت تعریف شده است

                                                
هزار 1با سرمایه کمتر از یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حجم مبناي شرکت هاي پذهیئت مدیره شرکت بورس،  09/03/1386مصوبه جلسه بیست و هفتم مورخ   5مطابق بند  ١

و سرمایه هزار میلیارد ریال، پنج در ده هزار 3هزار میلیارد ریال تا 1با سرمایه حجم مبناي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و  سرمایهمیلیارد ریال، هشت در ده هزار 
هیئت مدیره سازمان  09/08/1388مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین صورتجلسه مورخ  2و مطابق بند  سرمایه ر در ده هزارا، چه هزار میلیارد ریال 3بیش از  شرکتهاي بورسی با سرمایه

  .ل سه در ده هزار  سرمایه تعیین گردیدهزار  میلیارد ریال یا بیشتر است، معاد10حجم مبناي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که سرمایه آنها بورس، 
درصد تغییر  +4به  +5/3دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از : هیئت مدیره سازمان بورس و ارواق بهادار 02/04/1389مصوبه مورخ  ٢

 .ت مربوطه تعیین شددرصد با رعایت سایر مقررا+ 8یافت و براي حق تقدم سهام مذکور 



 
 

ها و در نهایت انجام  هاي خرید و فروش، تطبیق سفارش اي است که دریافت سفارش سیستم رایانه "سامانۀ معامالتی،"

 .شود معامالت از طریق آن انجام می

ایسـتگاه  "هـر  . باشـد  پایانۀ معامالتی کارگزار است که با سامانۀ معامالتی بورس در ارتبـاط مـی   "ایستگاه معامالتی،"

هاي معامالتی هـر کـارگزار بـا     ایستگاه. گویند "کد ایستگاه معامالتی"شود که به آن  با کدي مشخص می "معامالتی
 .شود کدهاي جداگانه تعریف می

 . شود معامالتی است که در آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمی "معاملۀ بلوك،"

سازي است  هاي خصوصی منظور اجراي برنامه هاي دولتی به کارکنان واحدها به انتقال سهام شرکت "معاملۀ ترجیحی،"

 .شود که به نرخ معینی انجام می

خریدوفروش اوراق بهادار اشخاص خارجی است که حسب مورد، پس از اخـذ مجـوز از    "معامالت اشخاص خارجی،"

 .کنند  ربط، اقدام به معاملۀ اوراق بهادار می مراجع ذي

 .زمان نقش کارگزار خریدار و فروشنده را برعهده دارد معامالتی است که کارگزار هم "معامالت دوطرفه،"

 .شود  جا معامله می طور یک اي از اوراق بهادار است که به خرید یا فروش مجموعه "اي، معامالت خوشه"

سـۀ معـامالتی، وضـعیت مالکیـت طـرفین      معامالتی است که با تکمیل چرخۀ آن ظرف یک جل "معامالت چرخشی،"

 .کند معامله تغییري نمی

تعیـین شـده   "بـورس "معامالتی است که براي انجام و یا نحوة تسویۀ آن، شرایطی برابر مقررات  "معامالت مشروط،"

 .باشد

) نون مـدنی طبقۀ اول نسبی طبق تعریف قا(خریدوفروش اوراق بهادار با همسر و اقرباي درجۀ یک  "معامالت با اقربا،"

 .است

معامالتی است که درصدي از ثمن معامله از طریق بانک و یا مؤسسۀ مالی یا اعتباري تأمین مالی  "معامالت اعتباري،"

 .شده باشد

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

تی است که تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت، یا حجم معامالت معامال "معامالت عمده،"

 .آن طی دورة معین، و یا حجم معامالت کل بازار طی مدت معین، بیشتر باشد



 
 

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

 .باشد شدة تعدادي از مشتریان با کد معین کارگزار می راق بهادار تجمیعفروش او "فروش گروهی،"

 .گیرد اوراق بهاداري است که با فوت دارندة آن به وراث قانونی وي صورت میانتقال  "انتقال قهري،"

یگـري  انتقال اوراق بهاداري است که به موجب قوانین خاص و یا با حکم دادگاه صالحه بـه شـخص د   "انتقال قانونی،"

 .گیرد صورت می

اي از اوراق بهادار را طی دورة زمانی مشخص نشان  نماگري است که تغییرات قیمت یا بازدة یک یا مجموعه "شاخص،"

 .دهد می

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

است که با اخذمجوز الزم با تعهدبه افزایش نقدشوندگی وتنظـیم عرضـه وتقاضـاي    معامله گري /کارگزار "بازارگردان،"

 .اوراق بهادارمعین وتحدید دامنه نوسان قیمت آن،به دادوستدآن اوراق می پردازد

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

یرش اوراق بهادار نقش مشاور و کارشناس را براي عرضـۀ اولیـه برعهـده داشـته     کارگزاري که در پذ "کارگزار معرف،"

 .باشد

اولیۀ اوراق بهادار بـه بـورس، همـاهنگی بـراي تـأمین        کارگزاري است که در عرضۀ "نویسی، کارگزار متعهد پذیره"

 .عمل آورده باشد رسد، به مالی خرید بخشی از اوراق را که به فروش نمی

هاي خریدوفروش مشتریان با درنظرگرفتن اولویـت   ري براي دادوستد اوراق بهادار برپایۀ انطباق سفارشسازوکا "حراج،"

 .قیمت و زمان است

ساعاتی پیوسته از یک نشست کاري است که معامالت اوراق بهادار در این سـاعات انجـام    "جلسۀ رسمی معامالتی،"

 .یک نشست رسمی معامالتی داشته باشد روز بیش از تواند در یک شبانه می "بورس". پذیرد می

تعاریف و اصطالحات دیگري که برحسب ضرورت هاي کار بـا سـامانه کـامپیوترو یـا پیـاده سـازي نـرم افزارهـاي         :تبصره 
 .تعیین واعالم می شود "بورس"جدیدمورد نیاز باشد،توسط هیئت مدیره

ـ       . 2مادة  توسـط   رسـمی  بـه اسـتثناى روزهـاى تعطیـل    ورس، سـاعت و روزهـاي انجـام معاملـۀ انـواع اوراق بهـادار در ب

  . شود تعیین و اعالم می "بورس"مدیره هیئت



 
 

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

کـارگزاران   .شـود   جـام مـی  حـراج ان  ۀبـه طریقـ  نامه آمده اسـت،   مگر در مواردي که در این آیینبورس،  معامالت. 3مادة 

را  هـا  و قیمـت آن اوراق بهادار تعداد ، خریداران و فروشندگانهاي  سفارشپیشنهادهاى خریدوفروش خود را با توجه به 
  .در سامانۀ معامالتی وارد خواهند نمود

  جزییـات نحـوة  . ودشـ   معامالت بورس با رعایت اولویت قیمت و زمان ورود سفارش به سامانۀ معامالتی انجام می .4مادة 

  .خواهد آمد "دستورالعمل نحوة انجام معامالت"انجام معامالت در 

  .خواهد بود "دستورالعمل نحوة انجام معامالت"اوراق بهادار تابع  وفروشخریدحدود و شیوة عملیات کارگزاران در . 5مادة 

در اوراق بهـادار   ∗یا معـامالتی  ت پیشنهادىقیمنوسان غیرعادي در تواند در مواردى که  می "بورس" ةمدیر هیئت. 6مادة 

خواهـد   "توقـف معـامالت  "چگونگی انجام کار در دستورالعمل . از انجام معامله جلوگري نماید، مشاهده کند هر جلسه
  .هیئت مدیرة بورس می تواند اختیارات موضوع این ماده را به مدیرعامل تفویض نماید. آمد

معترض باشد،  هنسبت به تصمیم جلوگیرى از انجام معامله براساس این مادر یا فروشنده خریدادر صورتى که کارگزار : تبصره

رسیدگى به این اعتـراض  . تسلیم نماید "سازمان"براى رسیدگى و تعیین تکلیف، به  با ذکر دالیل،باید اعتراض خود را 
  . آید ساعت، به عمل می48ظرف 

  .خواهد بود "اوراق بهادار  عرضۀ اولیۀ"دار تابع دستورالعمل شرایط و چگونگی عرضۀ اولیۀ اوراق بها .7مادة 

باید انتشار یابـد، مراحـل انجـام      انواع معامالت اوراق بهادار، شرایط معامله، میزان اطالعاتی که در زمان معامله می .8مادة 

تسـویۀ وجـوه و   . هد آمدخوا "دستورالعمل نحوة انجام معامالت"سفارش خریدوفروش، و سایر شرایط انجام معامله در 
انجام  "گذاري، تسویه، و پایاپاي دستورالعمل سپرده"پایاپاي اوراق بهادار و شرایط تسویۀ خارج از اتاق پایاپاي، بر طبق 

  .خواهد شد

صورت  اي به که انجام معامله در صورتی. معامالت بورس باید در شرایط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود .9مادة 

راج ممکن نباشد، انجام این معامله خارج از جلسۀ رسمی معامالت، غیر از مواردي که طبق ضوابط مصوب شوراي بـورس  ح
  :تعیین شده، با تصویب هیئت مدیره سازمان و با رعایت شرایط زیر مجاز است

غیرمسـتقیم  درصد سهام آنها بصورت مسـتقیم و یـا    99هایی که حداقل  شرکت(هاي گروه  مابین شرکت سهام فی - 1
 .هاي گروه با شرکت مادر، منتقل شود یا شرکت) متعلق به شرکت مادر باشد

                                                
  



 
 

 .معامالت با هدف سودسازي انجام نشود - 2

 .معامالت با رعایت حقوق سهامداران جزء باشد - 3

 .معامالت منجر به اصالح ساختار شرکت و شفافیت آن گردد - 4

  .گردد مالت، توسط هیئت مدیرة سازمان تعیین میمبناي قیمتی معامالت خارج از جلسه رسمی معا: 1تبصره 
تواند انجام معامله خارج از جلسه رسمی معـامالت را منـوط بـه ارائـه تعهـد یـا        هیئت مدیرة سازمان می: 2تبصره 

  .تعهداتی از سوي متقاضی نماید
ازمان با انجـام آن  الذکر  منطبق نباشد و هیئت مدیره س در مواردي که درخواست متقاضی با شرایط فوق: 3تبصره 

 3.گردد عالی بورس ارجاع می موافق باشد، موضوع جهت اخذ تصمیم نهایی توسط سازمان به شوراي

 "نویسـی،  کارگزار متعهد پـذیره "یا  "کارگزار معرف"عنوان  براي اوراق بهادار خاصی به در مواردى که کارگزارى .10مادة 

  .شود  گرفته مینظر  در تقدمى براى وى حق "ق بهاداراولیۀ اورا  عرضۀ"عمل کند، برطبق دستورالعمل 

فـروش سـهام و اصـل سـهام بایـد حـداکثر تـا         ۀنامـ  شده در بورس همراه با وکالت وجوه مربوط به سهام معامله .11مادة 

کارگزار فروشـنده، موظـف اسـت تشـریفات     . ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده ردوبدل گردد72
از تـاریخ معاملـه انجـام داده و سـهام را     ) سه جلسـۀ معـامالتی  ( ساعت 72شده را ظرف  وط به انتقال سهام معاملهمرب

شده، وجود داشته باشد،  هاى تعیین که علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت در صورتى. تحویل خریدار نماید

در هـر صـورت،   . برسـد  "بورس" مدیرعاملبه اطالع ربوط کتباً حداکثر تا پایان نشست رسمی معامالتی ممراتب باید 
دسـتورالعمل  "زمان مربوط به انتقال سهام، براساس  ساعات تسویه و یا مدت .رود  شده، قطعى به شمار می انجام ۀمعامل

  .انجام خواهد شد "گذاري، تسویه و پایاپاي سپرده

ه براي انجام معامله با شرایط اعالم آمادگی نماید، صـرفاً بـا   اي که فروشند کلیۀ معامالت عمده 4) 1(مکرر  11ماده 

بورس تسهیالت الزم را با رعایت موارد زیر توسط کارگزاران بـراي انتقـال سـهام فـراهم     . شود موافقت مدیرعامل انجام می
  : آورد می
تورالعمل معامالت دریافـت و  کارگزار فروشنده، مکلف است  شرایط فروشنده را منطبق با مقررات بورس و براساس دس - 1

  . به بورس اعالم نماید

                                                
 . عالی بورس شوراي 16/11/1391جلسۀ مورخ  صورت) 8(بند  ٣
 .شوراي عالی بورس و اوراق بهادار است 24/07/1389مصوب  2و  1مکرر  11ماده  ٤



 
 

کارگزار فروشنده، پس از مشخص شدن برندة رقابت، مکلف است سند تسویۀ خارج از پایاپاي حصـه غیرنقـدي را کـه     - 2
رسـیده اسـت بـه    ) خریـدار و فروشـنده  (پس از تأمین شرایط اعالمی معامله از سوي خریدار به امضاي طرفین معاملـه  

قطعیت معامله منوط به پرداخت حصۀ نقدي از سوي خریدار و ارائۀ سند تسویه خـارج از پایاپـاي،   . سلیم نمایدبورس ت
روز کاري بعد از مشـخص   9مهلت ارایۀ سند تسویۀ خارج از پایاپاي و قطعیت معامله حداکثر . باشد مطابق مقررات می

 . باشد شدن برندة رقابت می

سازي، افزایش مهلت تسـویه حصـه نقـدي و     درصورت عرضه سهام جهت انجام معامله عمده از سوي سازمان خصوصی
روز کـاري بـه درخواسـت آن سـازمان و موافقـت وزیرمحتـرم        30روز کـاري بـه    9ارایۀ سـند تسـویۀ خـارج از پایاپـاي از     

  5.ادار امکان پذیر می باشداموراقتصادي و دارایی به عنوان رئیس شوراي عالی بورس و اوراق به
ساعت کاري در ایام ماه مبـارك رمضـان از   . ام حسب مورد خواهد بود خاتمۀ مهلت، آخرین ساعت کاري روز نهم یا سی

  .6باشد بعدازظهر می 4صبح تا  8بعدازظهر و سایر ایام از ساعت  3صبح تا  8ساعت 
این ماده نسـبت بـه تسـویه حصـۀ     ) 2(هاي مقرر در بند  ن مهلتخریدار مکلف است از طریق کارگزار خود حداکثر تا پایا -3

 . نقدي معامله از طریق اتاق پایاپاي اقدام نماید

گـذاري   در صورتی که حصۀ نقدي مطابق با شرایط اطالعیۀ عرضه توسط کارگزار خریـدار بـه حسـاب شـرکت سـپرده      - 4
درج در اطالعیۀ عرضه درخصوص سند تسـویۀ خـارج از   مرکزي در موعد مقرر واریز نشود یا خریدار از تأمین شرایط من

در . پایاپاي خودداري نماید، معامله محقق نشده و سهام موضوع اطالعیه عرضه در مالکیت فروشنده باقی خواهد مانـد 
الضمان ناشی از عدم  درصد واریزي خریدار کسر و مابقی به عنوان وجه 3این صورت، کلیۀ کارمزدهاي متعلقه از محل 

گذاري مرکـزي بـه    ام تعهدات خریدار مبنی بر عدم پرداخت وجه به شرح مفاد اطالعیۀ عرضه توسط شرکت سپردهانج
 .شود حساب کارگزار فروشنده واریز می

 .درصد واریزي از سوي کارگزار خریدار به وي مسترد خواهد شد 3وجوه مازاد بر  -تبصره

ام موضوع معامله به کد مخصـوص کـه بـراي انجـام معـامالت      به محض درج اطالعیۀ عرضۀ سهام توسط بورس، سه - 5
تواننـد بـدون موافقـت بـورس از عرضـۀ       یابد و فروشنده و کارگزار فروشنده نمی شود انتقال می عمده در نظر گرفته می
 .سهام خودداري نمایند
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در اطالعیـۀ عرضـه را فـراهم    در صورتی که خریدار مطابق مقررات، برندة رقابت بوده و شرایط قطعیت معامله منـدرج   - 6
در غیراینصـورت  . باشـد  نماید، فروشنده مکلف به امضاي سند تسویه خارج از پایاپاي و ارائه آن بـه کـارگزار خـود مـی    

فروشنده مکلف است عالوه بر کارمزدهاي معامله، به برندة رقابت که به موجب دستورالعمل اجرایی این مقررات نسبت 
درصـد خسـارت، معـادل مبلـغ واریـزي یـا ارزش        2نامه اقدام کرده است از قرار هر مـاه   مانتبه واریز وجه یا ارایۀ ض

نامـۀ   گذاري مرکزي متوقـف بـوده یـا ضـمانت     نامۀ بانکی براي مدتی که وجه واریزي در حساب شرکت سپرده ضمانت
کد مالکیت فروشنده منوط  انتقال سهام از کد مخصوص به. بانکی معتبر در اختیار آن شرکت بوده است پرداخت نماید

  .گذاري مرکزي خواهد بود به پرداخت خسارت مندرج در این بند با تأیید شرکت سپرده
. این ماده دریافـت نمایـد  ) 2(هاي مقرر در بند  تواند حداکثر تا پنج درصد از حصۀ نقدي را در خارج از مهلت فروشنده می –7

د شد و همزمان با ارایۀ سند تسویۀ خارج از پایاپاي، آن بخش نیـز  در این صورت حصۀ مزبور نیز غیرنقدي تلقی خواه
  .گردد خارج از پایاپاي تسویه شده و معامله قطعی می

در صورت عدم امضاي سند تسویۀ خارج از پایاپاي از سوي خریدار یا فروشنده یا عدم ارایۀ آن به بورس، تعیین مسئول  – 8
  .باشد قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران می) 36(ع مادة پرداخت خسارت بر عهدة هیئت داوري موضو

توانـد از مهلـت    کارگزار خریدار براي توزیع گستردة اوراق بهادار با موافقـت مـدیرعامل بـورس مـی     ) .2(مکرر  11ماده 

  .روز کاري براي تخصیص و ارایۀ فهرست نهایی خریداران استفاده نماید 3حداکثر 
  

که  در صورتى. ساعت از تاریخ معامله، واریز شود24هاى اوراق مشارکت باید حداکثر ظرف  جوه مربوط به معاملهو .12مادة 

جریمـۀ  ابطال معامله یا اخذ درخواست تواند  ساعت پرداخت نشود، کارگزار فروشنده می24پس از  مشارکتوجوه اوراق 
 ۀمعاملـ تقاضـاي ابطـال   تواند   هر صورت، کارگزار خریدار نمی در. شود، اقدام نماید  میهر روزى که وجه دیرتر پرداخته 

جزییات پایاپـاي و تسـویۀ اوراق مشـارکت    . کارگزار فروشنده، استبه خسارت موظف به پرداخت شده را نماید و  انجام

  .خواهد بود "تسویه، و پایاپاي  گذاري، دستورالعمل سپرده"براساس مفاد 

و نیز نحوة تسویۀ وجه طبـق دو دسـتورالعمل    "بورس"ها به  ط به معامالت و تحویل آننحوة تکمیل اسناد مربو .13مادة 

  .شود انجام می "گذاري، تسویه و پایاپاي سپرده"و  "نحوة انجام معامالت"

هـاي مقـرر در    دستورهاي خرید یا فروش اوراق مشارکت بانـک مرکـزي و دولـت بـدون توجـه بـه محـدودیت        .14مادة 

  .قابل معامله خواهد بود "بورس"هاي بورس در  تورالعملها و دس نامه آیین



 
 

اي، مشروط، با اقربا، اعتباري، تجدیـد سـاختار و    انجام معامالت قهري، قانونی، اشخاص خارجی، گروهی، خوشه .15مادة 

  .انجام خواهد شد "گذاري، تسویه، و پایاپاي سپرده"و  "نحوة انجام معامالت"هاي  ترجیحی طبق دستورالعمل

نـوع معـامالت را انجـام      که سهواً این اند از انجام معامالت چرخشی اجتناب کنند، و در صورتی کارگزاران موظف .16ادة م

جزییـات مربوطـه در   . اطالع دهنـد   "بورس" داده، و بعداً به ماهیت معامله پی بردند، مراتب را بالفاصله به مدیرعامل
  .مدخواهد آ "معامالت  دستورالعمل نحوة انجام"

یا نماینـدة وي   "بورس" مدیرعاملقطعیت معامله مورد تردید باشد، رأى اعالم خرید کارگزاران یا  در مواقعى که. 17مادة 

  .باشد االتباع می و الزمقطعى 

  .شود  انجام می "دستورالعمل معامالت عمده"معامالت عمده براساس  .18مادة 

  .شود  انجام می "دستورالعمل توثیق اوراق بهادار"ادار بر طبق گذاري اوراق به نحوه و چگونگی وثیقه. 19مادة 

معـامالت  "واعتبار در مورد  وبانکی، مصوبات بانک مرکزي و شوراي پول موظف به رعایت قوانین پولی "بورس". 20مادة 

  .مدیرة بورس به کارگزاران است و هیئت "سازمان "،  "شورا"و ابالغ این مصوبات و مصوبات  "اعتباري

 "توقـف معـامالت  "پذیرش اشتباهات سهوي کارگزاران درمورد معامالت تاحدي مجاز است که در دسـتورالعمل  . 21مادة 

  .تعیین شده است

هـاي خریـدوفروش    هـایی بـراي پـذیرش سـفارش     از فـرم مشـتریان  ضمن رعایت سفارش ند ا کارگزاران موظف .22مادة 

  .ده استطراحی ش "بورس"استفاده کنند که از طرف مشتریان 
نحـوي   بـه ، بایـد  شـود   داده میبه کارگزار شکل الکترونیک  از طریق تلفن، فاکس، و یا به حضوريصورت غیر که بهسفارشی 

  .تصریح شده است "نحوة انجام معامالت"انجام شود که در دستورالعمل 

 "دستورالعمل نحوة انجام معامالت"نحوة ادامۀ معامالت ناتمام اوراق بهادار در نشست معامالتی بعدي، بر طبق . 23مادة 

  .شود  انجام می

انجام خواهد  "دستورالعمل توقف نمادها"بازکردن و بستن نمادهاي معامالتی و صدور مجوز توقف نماد براساس . 24مادة 

  .شد

ا بـراي  آغازین و پایانی، شاخص و میزان سهم شـناور آزاد ر   موظف است اطالعات الزم از جمله قیمت "بورس" .25مادة 

  . وتقاضا به نحو مقتضی در اختیار بازار قرار دهد تحلیل بازار و انجام معامالت عادالنه و مبتنی بر عرضه



 
 

تقدم سهام، اوراق مشارکت، سبد سهام، و هـر نـوع    نحوة انجام معامالت اوراق بهادار مختلف از جمله سهام، حق .26مادة 

  .خواهد بود "دستورالعمل نحوة انجام معامالت"راساس اوراق بهاداري که  در بورس پذیرش می شوند، ب

  :گردد میمیزان کارمزد دریافتى کارگزاران از هر طرف معامله به شرح زیر محاسبه  .27مادة 

هزار مبلغ معامله به کارگزارى که معامله را از طرف آنهـا   در 4در معامالت سهام هر یک از طرفین معامله کارمزدى از قرار 
در هـزار مبلـغ    0,75هر یک از طـرفین کـارمزدى از قـرار     مشارکتدر معامالت اوراق . کردپرداخت خواهد  انجام داده

  .کردپرداخت خواهد مربوط  معامله به کارگزار
در  .ریـال اسـت   میلیـون 100کارمزد کارگزاران در یـک معاملـه   حداکثر . ریال است 15,000 حداقل کارمزد معامالت: تبصره

  7.میلیون ریال است 30ریال و حداکثر آن  20ر000رکت حداقل مبلغ کارمزد کارگزاران معامالت اوراق مشا

درصـد آن را   15/0 کـه از ارزش معاملـۀ سـهام   درصـد   3/0 هاى گسترش بورس به میـزان  منظور انجام پروژه به. 28مادة 

به حساب بانکى خاصى به نـام  وصول و مستقیماً کند، توسط سازمان   درصد آن را فروشنده پرداخت می 15/0خریدار و 
هـاى   هـا و پـروژه   شوراى بورس به مصرف طرحبا تصویب منحصراً این وجوه . شود  سازمان کارگزاران بورس واریز می

ـ  ،وتصرف در موجودى حساب بـانکى مـذکور توسـط سـازمان     هرگونه دخل. بورس خواهد رسید ۀتوسع دون تصـویب  ب
درمـورد سـایر ابزارهـاي    . از معامالت اوراق مشارکت دریافت نخواهد شددرصد یادشده . باشد شوراى بورس ممنوع می

  .نامۀ اوراق بهادار یادشده خواهد آمد موردمعامله در بورس، درهر مورد موضوع در آیین
باشـد کـه از هریـک از طـرفین معاملـه دریافـت        ریال می میلیون 500حداکثر کارمزد موضوع این ماده در هر معامله : تبصره

  .شود می

هـایى کـه    ثبت و از فـرم هاي مربوطه  مطابق دستورالعملخود را هاي دریافتی  سفارشاند دفاتر  ن مکلفاکارگزار. 29مادة 

هـاي سـفارش مکتـوب و الکترونیـک و اطمینـان از صـحت        مسؤولیت حفـظ فـرم  . دارد استفاده کنند  مقرر میسازمان 
  .شده با کارگزاران است هاي انجام سفارش

دارند، در پایان هـر روز در   دریافت می اند تمام وجوهى را که از مشتریان خود براى انجام معامله گزاران مکلفکار. 30مادة 

به نـام خـود بـاز     "کارگزارى معامالتیحساب جارى "ها و تحت عنوان  یکى از بانک حساب جارى مخصوصى که نزد
کند، باید ذکر شود کـه وجـوه     نمودن وجه تهیه میمخصوصى که سازمان براى منظور ۀدر برگ .کنند، منظور نمایند می

بـا ذکـر نـام و مشخصـات     (مزبور بابت فروش یا خرید چه تعداد سهام یا اوراق مشارکت متعلق به فروشنده یا خریـدار  
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شـده   وجه وجوه مشتري را براي مدتی خارج از زمان تعیین کارگزاران مجاز نیستند به هیچ. باشد می )فروشنده یا خریدار
اي  ها، براي سایر مشتریان و یا کارگزاري خـود، معاملـه   ر دستورالعمل نزد خود نگاه دارند، و یا هرگز از محل وجوه آند

  .خواهد آمد "نحوة نگهداري وجوه مشتریان"نامۀ  جزییات امر در آیین. انجام دهند

هاي  توانند تا میزان نصاب فعالیت دارند میها که در امور مربوط به خریدوفروش سهام  کارگزاران و نمایندگان آن .31مادة 

  :سهام به قیمت تابلو خریدارى نمایندافراد تحت تکفل خود، مندرج در زیر براى خود و 
تـا  جمعـاً  هاي کارگزاري  مدیره و مدیرعامل و کارکنان شرکت اعضاي حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت )الف

  .)دبه قیمت خری(ریال  میلیون 250سقف 
حقوق صاحبان سهام  ةیا هفتاد درصد ارزش ویژ شده و پرداخت ثبت و ۀهاي کارگزاري تا سقف صددرصد سرمای شرکت )ب 

  .شرکت کارگزاري هرکدام که کمتر باشد
ند از ا نمایندگان کارگزاران عبارتو  هاى کارگزارى شرکت ةمدیر تئهیاعضاي ند از مدیران عامل و ا کارگزاران عبارت: تبصره

  .کنند هاي حرفه اي که در بورس فعالیت می دارندگان گواهی

هاي  انتقال سهام به کارکنان شرکت "درمورد انتقال سهام به مدیران و کارکنان واحدها، انتقال براساس مصوبۀ . 32مادة 

  .انجام خواهد شد "شده در بورس پذیرفته

تسـویۀ بـورس فقـط محـدود بـه مـواردي اسـت کـه در          معامالت در خـارج از اتـاق پایاپـاي و سیسـتم      تسویۀ .33مادة 

  .آید  می "گذاري، تسویه، و پایاپاي دستورالعمل سپرده"

مقـررات  شـمول  رعایـت آن م عـدم  درصـورت  . نامه را رعایت و اجـرا نماینـد   اند مفاد این آیین کارگزاران موظف .34مادة 

  .بینی شدة مربوطه خواهند شد پیش

  .االجراست و ابالغ آن معتبر و الزم "سازمان "مدیرة  نامه پس از تصویب هیئت ایی این آیینهاي اجر دستورالعمل. 35مادة 

  .تا تصویب کارمزدهاي جدید به قوت خود باقی خواهد بود 28و 27مواد:توضیح 
  
  
  
  
 


