
 

 

 
بورساوراقبهادارتهرانشرکتمعامالتدرةنامآيين

  . تعاريف1مادة 

شوکت  بوورس   "بوورس "بورس واوراق بهادارومنظور از نامه، سازمان  ر اين آييند "سازمان،"منظور از 

 اس .اوراق بهادارتهکان سهامی عام 

 .هکمعامله درصوورتی  خکيد يا فکوش اوراق بهاداري اس  ته در بورس پذيکفته شده اسو  "معامالت،"

 بکسد. "بورس"قطعي  می يابد ته به تاييد 

رود از  توار موی   بندي شدة اوراق بهوادار بوه   تابلويی اس  ته بکاي ارائة اطالعات طبقه "تابلوي بورس"

 ها. قبيل تابلوي اصلی و فکعی، تابلو اوراق مشارت  دولتی و تابلوي اوراق مشارت  شکت 

 فکوش اوراق بهادار از طکف تارگزار فکوشنده.آمادگی بکاي م عبارت اس  از اعال "عکضه،"

 تارگزار خکيدار.بکاي خکيد اوراق بهادار از طکف عبارت اس  از اعالم آمادگى  "تقاضا،"

تواند نماينودة   می "مشتکي"شخصی اس  ته متقاضی خکيد )يا فکوش( اوراق بهادار اس .  "مشتکي،"

 قانونی خکيدار يا فکوشنده باشد.

بوه توارگزار ارائوه     "مشوتکي "درخواس  خکيد و يا فکوش اوراق بهادار اسو  توه توسو      "فارش،س"

 شود. می

وارد سوامانة معوامالت   هک واحد اوراق بهادار از طکف تارگزار ته بکاي اس  نکخی  "،پيشنهادي قيم "

 شود.   می

 شود. گذار میبه تارگزار وا "مشتکي"نکخی اس  ته اختيار تعيين آن از طکف  "قيم  باز،"

 شود. به تارگزار اعالم می "مشتکي"آن از طکف حداتثک يا حداقل نکخی اس  ته  "قيم  محدود،"

 شود. بکاي انجام معامله به تارگزار اعالم می "مشتکي"نکخ ثابتی اس  ته توس   "قيم  معين،"

تعيين "بورس"ه توس  حداقل ميزان اوراق بهادار در هک معامله اس  ت "واحد پاية معامالتی متعارف،"

 شود. می

 ميزان اوراق بهاداري ته از واحد پاية معامالتی متعارف تمتک اس . "واحد پاية معامالتی نامتعارف،"

قيمتی اس  ته در شکوع جلسة رسمی معامالتی بکاي هک ورقة بهادار در تابلو بوورس   "قيم  آغازين،"

 شود. اعالم می

ر در پايان هک جلسة رسمی معامالتی بورس اس  توه محاسوبه و   قيم  هک ورقة بهادا "قيم  پايانی،"

 شود. اعالم می "بورس"توس  

تعداد اوراق بهادار از يک نوع اس  ته هک روز بايد مورد دادوستد قکار گيکد تا تل درصود   "حجم مبنا،"

 تغييک آن روز، در تعيين قيم  روز بعد مالك باشد.



 

 

هام آن شکت  اس  ته دارندگان آن آمادة عکضه و فوکوش  هک شکت ، بخشی از س "سهم شناور آزاد"

 قسم  از سهام، در مديکي  شکت  مشارت  نمايند.  باشند، و قصد ندارند با حفظ آن  آن سهام می

تکين تا باالتکين قيمتی اس  ته در آن دامنه، طوی يوک يوا  نود جلسوة       پايين "نوسان قيم ، دامنة "

 اند نوسان داشته باشد.تو  معامالتی بورس، قيم  می  رسمی

توقف معامالت هک يک از انواع اوراق بهادار طی دورة معين طبق دسوتورالعمل مکبوطوه    "بستن نماد،"

 باشد. می

حداتثک تعداد اوراق بهاداري اس  ته در هک نماد معامالتی طی هوک سوفارش در    "محدودي  حجمی،"

 اس . "واحد پاية معامالتی متعارف"شود. اين رقم مضکب صحيحی از  سامانة معامالت وارد می

عملياتی اس  ته طی آن اوراق بهاداري ته در سامانة معامالت به ثب  رسيده اسو ،   "گذاري، سپکده"

 تند. قابلي  معامله پيدا می

مکحلة پايانی انجام معامله اس  ته طی آن مالكي  اوراق بهادار به خکيدار و وجووه   "تسويه و پاياپاي،"

 شود. ه به فکوشنده منتقل میحاصل از معامل

فوکد در سوامانة    صورت منحصک بوه  اي اس  ته بکاي هکيک از اوراق بهادار به شناسه "نماد معامالتی،"

 صورت حکوف، عدد و يا تکتيبی از هک دو باشد. تواند به معامالت تعکيف شده اس . اين شناسه می

بهوادار در سوامانة معوامالت اسو . ايون      جه  انجام معاملة اوراق  "مشتکي"شناسة  "تد معامالتی،"

 باشد. صورت حکوف، عدد، و يا تکتيبی از هک دو می شناسه به

هاي خکيد و يا فکوش گکوهی بکاي هک  اي اس  ته بکاي ورود سفارش شناسه "تد معامالتی گکوهی،"

صورت حوکوف، عودد، و يوا     شکت  تارگزاري در سامانة معامالت تعکيف شده اس . اين شناسه به

 باشد. تکتيبی از هک دو می

ها و  هاي خکيد و فکوش، تطبيق سفارش اي اس  ته درياف  سفارش سيستم رايانه "سامانة معامالتی،"

 شود. در نهاي  انجام معامالت از طکيق آن انجام می

باشود.   پايانة معامالتی تارگزار اس  ته با سامانة معامالتی بورس در ارتبوا  موی   "ايستگاه معامالتی،"

گوينود.   "تود ايسوتگاه معوامالتی   "شود ته بوه آن   با تدي مشخص می "ايستگاه معامالتی"هک 

 شود. هاي معامالتی هک تارگزار با تدهاي جداگانه تعکيف می ايستگاه

معامالتی اس  ته در آن قواعد مکبو  بوه محودودي  حجموی و محودودي  قيمتوی       "معاملة بلوك،"

 شود.  رعاي  نمی

هواي   منظوور اجوکاي بکناموه    هاي دولتی به تارتنان واحدها بوه  انتقال سهام شکت  "معاملة تکجيحی،"

 شود. سازي اس  ته به نکخ معينی انجام می خصوصی



 

 

خکيدوفکوش اوراق بهادار اشخاص خارجی اس  ته حسب مورد، پو  از   "معامالت اشخاص خارجی،"

 تنند.  رب ، اقدام به معاملة اوراق بهادار می اخذ مجوز از مکاجع ذي

زمان نقش تارگزار خکيودار و فکوشونده را بکعهوده     معامالتی اس  ته تارگزار هم "معامالت دوطکفه،"

 دارد.

جوا معاملوه    طوور يوک   اي از اوراق بهوادار اسو  توه بوه     خکيد يا فکوش مجموعه "اي، معامالت خوشه"

 شود.  می

معوامالتی، وضوعي     معامالتی اس  ته با تكميل  کخة آن ظوکف يوک جلسوة    "معامالت  کخشی،"

 تند. مالكي  طکفين معامله تغييکي نمی

معامالتی اس  ته بکاي انجوام و يوا نحووة تسووية آن، شوکايطی بکابوک مقوکرات         "معامالت مشکو ،"

 تعيين شده باشد."بورس"

خکيدوفکوش اوراق بهادار با همسک و اقکباي درجوة يوک )طبقوة اول نسوبی طبوق       "معامالت با اقکبا،"

 ن مدنی( اس .تعکيف قانو

معامالتی اس  ته درصدي از ثمن معامله از طکيق بانک و يا مؤسسوة موالی يوا     "معامالت اعتباري،"

 اعتباري تأمين مالی شده باشد.

هواي تابعوه بوا هودف      انتقال اوراق بهادار از طکف شکت  مادر بوه شوکت    "معامالت تجديد ساختار،"

 تجديد ساختار اس .

ی اس  ته تعداد سهام مورد معامله از درصد معينی از تل سهام آن شکت ، معامالت "معامالت عمده،"

 يا حجم معامالت آن طی دورة معين، و يا حجم معامالت تل بازار طی مدت معين، بيشتک باشد.

 خکيد اوراق بهادار توس  تارگزار با تد معين، و تخصيص آن به مشتکيان اس . "خکيد گکوهی،"

 باشد. شدة تعدادي از مشتکيان با تد معين تارگزار می ق بهادار تجميعفکوش اورا "فکوش گکوهی،"

 گيکد. اوراق بهاداري اس  ته با فوت دارندة آن به وراث قانونی وي صورت میانتقال  "انتقال قهکي،"

انتقال اوراق بهاداري اس  ته به موجب قوانين خاص و يا با حكم دادگاه صوالحه بوه    "انتقال قانونی،"

 گيکد. کي صورت میشخص ديگ

اي از اوراق بهوادار را طوی دورة    نماگکي اس  ته تغييکات قيم  يا بازدة يک يوا مجموعوه   "شاخص،"

 دهد. زمانی مشخص نشان می

در بورس ديگکي نيوز پذيکفتوه   "بورس"پذيکش اوراق بهاداري اس  ته عالوه بک  "پذيکش مضاعف،"

 شده باشد.

  ته با اخذمجوز الزم با تعهدبه افوزايش نقدشووندگی وتنظويم    تارگزار/معامله گکي اس "بازارگکدان،"

 عکضه وتقاضاي اوراق بهادارمعين وتحديد دامنه نوسان قيم  آن،به دادوستدآن اوراق می پکدازد.



 

 

 منظور نخستين عکضة اوراق بهادار شکت ، پ  از پذيکش آن در بورس اس . "عکضة اوليه،"

ش اوراق بهادار نقش مشاور و تارشناس را بکاي عکضوة اوليوه   تارگزاري ته در پذيک "تارگزار معکف،"

 بکعهده داشته باشد.

اولية اوراق بهوادار بوه بوورس، همواهنگی       تارگزاري اس  ته در عکضة "نويسی، تارگزار متعهد پذيکه"

 عمل آورده باشد. رسد، به بکاي تأمين مالی خکيد بخشی از اوراق را ته به فکوش نمی

هواي خکيودوفکوش مشوتکيان بوا      بکاي دادوستد اوراق بهادار بکپاية انطباق سفارش سازوتاري "حکاج،"

 درنظکگکفتن اولوي  قيم  و زمان اس .

ساعاتی پيوسته از يک نشس  تاري اس  ته معامالت اوراق بهادار در ايون   "جلسة رسمی معامالتی،"

ک نشس  رسمی معوامالتی  روز بيش از ي تواند در يک شبانه می "بورس"پذيکد.  ساعات انجام می

 داشته باشد.

تبصکه :تعاريف و اصطالحات ديگکي ته بکحسب ضکورت هاي تار با سامانه تامپيوتکو يا پياده سوازي  

 تعيين واعالم می شود. "بورس"نکم افزارهاي جديدمورد نياز باشد،توس  هيئ  مديکه

 رسومی  به استثناى روزهاى تعطيلس، ساع  و روزهاي انجام معاملة انواع اوراق بهادار در بور. 2مادة 

 شود.   تعيين و اعالم می "بورس"مديکه توس  هيئ 

روز قبل از انجام بايسوتی بوه اطوالع عمووم      15تبصکه: تغييکات ساع  و روزهاي انجام معامله حداقل 

 بکسد.

 .شود  م میحکاج انجا ةبه طکيقنامه آمده اس ،  مگک در مواردي ته در اين آيينبورس،  معامالت. 3مادة 

تعداد ، خکيداران و فکوشندگانهاي  سفارشتارگزاران پيشنهادهاى خکيدوفکوش خود را با توجه به 

 را در سامانة معامالتی وارد خواهند نمود. ها و قيم  آناوراق بهادار 

معامالت بورس با رعاي  اولوي  قيمو  و زموان ورود سوفارش بوه سوامانة معوامالتی انجوام         .4مادة 

 خواهد آمد. "دستورالعمل نحوة انجام معامالت"انجام معامالت در   . جزييات نحوةشود  می

دسوتورالعمل نحووة انجوام    "اوراق بهادار تابع  وفکوشخکيدحدود و شيوة عمليات تارگزاران در . 5مادة 

 خواهد بود. "معامالت

يوا   پيشونهادى قيمو   نوسوان غيکعوادي در   توانود در موواردى توه     موی  "بورس" ةمديک . هيئ 6مادة 

از انجام معامله جلوگکي نمايد.  گونگی انجوام  ، مشاهده تند در هک جلسهاوراق بهادار  معامالتی

خواهد آمد. هيئ  مديکة بورس می تواند اختيارات موضووع   "توقف معامالت"تار در دستورالعمل 

 اين ماده را به مديکعامل تفويض نمايد.

                                                 
 



 

 

نسب  به تصميم جلوگيکى از انجام معاملوه بکاسواس   يا فکوشنده خکيدار تبصکه: در صورتى ته تارگزار 

بوکاى رسويدگى و تعيوين تكليوف، بوه       با ذتک داليل،معتکض باشد، بايد اعتکاض خود را  هاين ماد

 آيد.  ساع ، به عمل می48تسليم نمايد. رسيدگى به اين اعتکاض ظکف  "سازمان"

خواهد  "اوراق بهادار  عکضة اولية"ر تابع دستورالعمل شکاي  و  گونگی عکضة اولية اوراق بهادا .7مادة 

 بود.

بايود انتشوار     انواع معامالت اوراق بهادار، شکاي  معامله، ميزان اطالعاتی ته در زمان معامله می .8مادة 

دستورالعمل نحوة انجوام  "يابد، مکاحل انجام سفارش خکيدوفکوش، و سايک شکاي  انجام معامله در 

آمد. تسوية وجوه و پاياپاي اوراق بهادار و شکاي  تسوية خارج از اتاق پاياپاي، بک  خواهد "معامالت

 انجام خواهد شد. "گذاري، تسويه، و پاياپاي دستورالعمل سپکده"طبق 

معامالت بورس بايد در شکاي  رقابتی و همواره به صورت حوکاج انجوام شوود. در صوورتی توه       .9مادة 

ج ممكن نباشد، اين معوامالت بوا مصووبة شووراي بوورس خوارج از       اي به صورت حکا انجام معامله

 جلسة رسمی معامالت قابل انجام اس .

توارگزار  "يوا   "توارگزار معوکف  "عنووان   بکاي اوراق بهادار خاصی به . در مواردى ته تارگزارى10مادة 

دمى بوکاى  تق حق "اولية اوراق بهادار  عکضة"عمل تند، بکطبق دستورالعمل  "نويسی، متعهد پذيکه

 شود.  گکفته مینظک  در وى

فوکوش سوهام و اصول سوهام      ةنام شده در بورس همکاه با وتال  . وجوه مکبو  به سهام معامله11مادة 

ساع  از تاريخ معامله بين تارگزاران خکيدار و فکوشنده ردوبدل گوکدد. توارگزار   72بايد حداتثک تا 

)سه جلسوة   ساع  72شده را ظکف  ام معاملهفکوشنده، موظف اس  تشکيفات مکبو  به انتقال سه

ته علل يا تووافقى   از تاريخ معامله انجام داده و سهام را تحويل خکيدار نمايد. در صورتىمعامالتی( 

حداتثک توا پايوان   شده، وجود داشته باشد، مکاتب بايد  هاى تعيين ديگک در مورد تحويل بعد از مهل 

 ةبکسد. در هوک صوورت، معاملو    "بورس" مديکعاملطالع به انشس  رسمی معامالتی مکبو  تتباً 

زمان مکبو  به انتقال سوهام، بکاسواس    ساعات تسويه و يا مدت رود.  شده، قطعى به شمار می انجام

 انجام خواهد شد. "گذاري، تسويه و پاياپاي دستورالعمل سپکده"

املوه بوا شوکاي  اعوالم     اي ته فکوشونده بوکاي انجوام مع    معامالت عمده ةتلي 1(1مکرر)11ماده

شود. بورس تسهيالت الزم را با رعايو  مووارد زيوک     آمادگی نمايد، صکفاً با موافق  مديکعامل انجام می

 آورد:  توس  تارگزاران بکاي انتقال سهام فکاهم می

                                                 
1

 شوراي عالی بورس و اوراق بهادار اس . 24/07/1389مصوب  2و  1مكکر  11ماده  



 

 

مكلف اس   شکاي  فکوشنده را منطبق با مقکرات بورس و بکاساس دستورالعمل  ،تارگزار فکوشنده - 1

 ت درياف  و به بورس اعالم نمايد. معامال

خوارج از پاياپواي   ة رقاب ، مكلف اس  سوند تسووية   تارگزار فکوشنده، پ  از مشخص شدن بکند - 2

حصه غيکنقدي را ته پ  از تأمين شکاي  اعالمی معاملوه از سووي خکيودار بوه امضواي طوکفين       

ي  معامله منوو  بوه پکداخو     قطعمعامله )خکيدار و فکوشنده( رسيده اس  به بورس تسليم نمايد. 

مهلو   باشود.   حصة نقدي از سوي خکيدار و ارائة سند تسويه خارج از پاياپاي، مطابق مقکرات موی 

از مشخص شدن بکنودة  روز تاري بعد  9حداتثک و قطعي  معامله خارج از پاياپاي  ةسند تسوي يةارا

  باشد. رقاب  می

افوزايش مهلو     ،وي سازمان خصوصی سازيدرصورت عکضه سهام جه  انجام معامله عمده از س

به درخواس  آن تاري  روز 30به تاري روز  9خارج از پاياپاي از  ةسند تسوي يةارا تسويه حصه نقدي و

موافق  وزيکمحتکم اموراقتصادي و دارايی به عنوان رئي  شوراي عالی بورس و اوراق بهادار  سازمان و

 2امكان پذيک می باشد.

ام حسب مورد خواهد بود. سواع  تواري در ايوام     آخکين ساع  تاري روز نهم يا سی ،خاتمة مهل 

بعودازظهک   4صوبح توا    8بعودازظهک و سوايک ايوام از سواع       3صبح توا   8ماه مبارك رمضان از ساع  

 .3باشد می

( ايون مواده   2هواي مقوکر در بنود )    پايان مهل تا خکيدار مكلف اس  از طکيق تارگزار خود حداتثک  -3

 پاياپاي اقدام نمايد. اتاق نقدي معامله از طکيق  ةسب  به تسويه حصن

توسو  توارگزار خکيودار بوه حسواب      اطالعية عکضوه  در صورتی ته حصة نقدي مطابق با شکاي   - 4

معاملوه محقوق نشوده و سوهام موضووع       گذاري مکتزي در موعد مقکر واريوز نشوود   شکت  سپکده

گذاري مکتزي  ی خواهد ماند. در اين صورت شکت  سپکدهاطالعيه عکضه در مالكي  فکوشنده باق

درصود واريوزي خکيودار تسوک و موابقی آن را بوه عنووان         3تلية تارمزدهاي متعلقوه را از محول   

الضمان ناشی از عدم انجام تعهدات خکيدار به حساب تارگزار فکوشنده جه  پکداخو  آن بوه    وجه

 نمايد. فکوشنده واريز می

 مستکد خواهد شد.وي  تارگزاردرصد واريزي از سوي خکيدار به  3ک وجوه مازاد ب -تبصره

عکضة سهام توس  بورس، سهام موضوع معاملوه بوه تود مخصووص توه      اطالعية به محض درج  - 5

يابود و فکوشونده و توارگزار فکوشونده      شود انتقال می بکاي انجام معامالت عمده در نظک گکفته می

 کضة سهام خودداري نمايند.بدون موافق  بورس از عتوانند  نمی
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قطعيو  معاملوه منودرج در    شوکاي   و بووده  رقابو   بکنودة   ،در صورتی ته خکيدار مطابق مقوکرات  - 6

فکوشنده مكلف به امضاي سند تسويه خارج از پاياپواي و ارائوه آن   اطالعية عکضه را فکاهم نمايد، 

ه بک تارمزدهواي معاملوه، بوه    عالومكلف اس  فکوشنده باشد. در غيکاينصورت  میخود به تارگزار 

نامه  بکندة رقاب  ته به موجب دستورالعمل اجکايی اين مقکرات نسب  به واريز وجه يا اراية ضمان 

ناموة بوانكی    درصد خسارت، معادل مبلغ واريزي يا ارزش ضمان  2اقدام تکده اس  از قکار هک ماه 

ناموة   ي متوقف بوده يوا ضومان   گذاري مکتز بکاي مدتی ته وجه واريزي در حساب شکت  سپکده

بانكی معتبک در اختيار آن شکت  بوده اس  پکداخ  نمايد. انتقال سهام از تود مخصووص بوه تود     

 مالكي  فکوشنده منو  به پکداخ  خسارت مندرج در اين بند خواهد بود.

( 2بنود ) هاي مقوکر در   حداتثک تا پنج درصد از حصة نقدي را در خارج از مهل جاز اس  فکوشنده م –7

در اين صورت حصة مزبور نيز غيکنقدي تلقی خواهد شد و همزمان با اراية اين ماده درياف  نمايد. 

گکدد. در  سند تسوية خارج از پاياپاي، آن بخش نيز خارج از پاياپاي تسويه شده و معامله قطعی می

( 3درج در بنود ) صورت عدم توافق خکيدار و فکوشنده به شکح فوق، حصة نقدي بايد به تکتيب منو 

 اين ماده از طکيق اتاق پاياپاي تسويه شود.

در صورت عدم امضاي سند تسوية خارج از پاياپاي از سوي خکيدار يا فکوشنده يا عدم اراية آن بوه   – 8

قوانون بوازار    36بورس معامله محقق نشده و به اختالف طکفين بکاساس تکتيبوات مقوکر در موادة    

ی ايکان رسيدگی خواهد شد. متخلف عالوه بک پکداخ  خسارت طکف اوراق بهادار جمهوري اسالم

مقابل مكلف اس  تليه تارمزدهاي معامله را به ذينفع آن پکداخ  نمايد. مبناي محاسبة خسوارت  

 ( اين ماده خواهد بود.6( يا بند )4قابل پکداخ  حسب مورد بکاساس مفاد بند )

% از 3د حصة نقدي واريزي از سوي خکيودار )غيوک از   در صورتی ته معامله به هک دليل محقق نشو – 9

 قيم  پايه جه  شکت  در رقاب ( به تارگزار خکيدار مستکد خواهد شد.

اوراق بهادار بوا موافقو  موديکعامل بوورس      ةتارگزار خکيدار بکاي توزيع گستکد(2مکرر)11ماده

 نهايی خکيداران استفاده نمايد. فهکس   يةروز تاري بکاي تخصيص و ارا 3 تواند از مهل  حداتثک می
 

ساع  از تاريخ معامله، واريوز  24هاى اوراق مشارت  بايد حداتثک ظکف  . وجوه مکبو  به معامله12مادة 

سواع  پکداخو  نشوود، توارگزار فکوشونده      24پو  از   مشوارت  ته وجوه اوراق  شود. در صورتى

شوود، اقودام     موی وجه ديکتک پکداختوه  هک روزى ته جکيمة ابطال معامله يا اخذ درخواس  تواند  می

موظوف  شده را نمايود و   انجام ةمعاملتقاضاي ابطال تواند   نمايد. در هک صورت، تارگزار خکيدار نمی

جزييات پاياپاي و تسوية اوراق مشوارت  بکاسواس   تارگزار فکوشنده، اس . به خسارت به پکداخ  

 خواهد بود. "تسويه، و پاياپاي  گذاري، دستورالعمل سپکده"مفاد 



 

 

و نيوز نحووة تسووية وجوه      "بورس"ها به  نحوة تكميل اسناد مکبو  به معامالت و تحويل آن. 13مادة 

 شود. انجام می "گذاري، تسويه و پاياپاي سپکده"و  "نحوة انجام معامالت"طبق دو دستورالعمل 

ه بووه دسووتورهاي خکيوود يووا فووکوش اوراق مشووارت  بانووک مکتووزي و دولوو  بوودون توجوو  .14مووادة 

 قابل معامله خواهد بود. "بورس"هاي بورس در  ها و دستورالعمل نامه هاي مقکر در آيين محدودي 

اي، مشکو ، با اقکبا، اعتباري،  انجام معامالت قهکي، قانونی، اشخاص خارجی، گکوهی، خوشه .15مادة 

گذاري، تسويه،  سپکده"و  "نحوة انجام معامالت"هاي  تجديد ساختار و تکجيحی طبق دستورالعمل

 انجام خواهد شد. "و پاياپاي

نووع    ته سهواً ايون  اند از انجام معامالت  کخشی اجتناب تنند، و در صورتی تارگزاران موظف .16مادة 

 معامالت را انجام داده، و بعدًا به ماهيو  معاملوه پوی بکدنود، مکاتوب را بالفاصوله بوه موديکعامل        

 خواهد آمد. "معامالت  دستورالعمل نحوة انجام"ر اطالع دهند. جزييات مکبوطه د  "بورس"

 موديکعامل قطعيو  معاملوه موورد تکديود باشود، ر ى      اعالم خکيد تارگزاران يا  . در مواقعى ته17مادة 

 باشد. االتباع می و الزمقطعى يا نمايندة وي  "بورس"

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

انجوام   "دستورالعمل توثيق اوراق بهوادار "گذاري اوراق بهادار بک طبق  . نحوه و  گونگی وثيقه19ادة م

 شود.  می

واعتبوار   وبانكی، مصوبات بانک مکتزي و شوراي پوول  موظف به رعاي  قوانين پولی "بورس". 20مادة 

مديکة  و هيئ  "مان ساز"،  "شورا"و ابالغ اين مصوبات و مصوبات  "معامالت اعتباري"در مورد 

 بورس به تارگزاران اس .

. پذيکش اشتباهات سهوي تارگزاران درمورد معامالت تاحدي مجاز اس  توه در دسوتورالعمل   21مادة 

 تعيين شده اس . "توقف معامالت"

هواي   هايی بکاي پوذيکش سوفارش   از فکممشتکيان ضمن رعاي  سفارش ند ا . تارگزاران موظف22مادة 

 طکاحی شده اس . "بورس"استفاده تنند ته از طکف کيان خکيدوفکوش مشت

داده بوه توارگزار   شوكل الكتکونيوک    از طکيق تلفن، فات ، و يا بوه  حضوريصورت غيک ته بهسفارشی 

 تصکيح شده اس . "نحوة انجام معامالت"نحوي انجام شود ته در دستورالعمل  به، بايد شود  می

دسوتورالعمل  "وراق بهادار در نشس  معامالتی بعودي، بوک طبوق    . نحوة ادامة معامالت ناتمام ا23مادة 

 شود.  انجام می "نحوة انجام معامالت

دسوتورالعمل توقوف   ". بازتکدن و بستن نمادهاي معامالتی و صدور مجوز توقف نماد بکاساس 24مادة 

 انجام خواهد شد. "نمادها



 

 

ين و پايانی، شاخص و ميوزان سوهم   آغاز  موظف اس  اطالعات الزم از جمله قيم  "بورس" .25مادة 

وتقاضا به نحو مقتضوی   شناور آزاد را بکاي تحليل بازار و انجام معامالت عادالنه و مبتنی بک عکضه

 در اختيار بازار قکار دهد. 

تقدم سهام، اوراق مشارت ، سبد  نحوة انجام معامالت اوراق بهادار مختلف از جمله سهام، حق .26مادة 

دسوتورالعمل نحووة   "اوراق بهاداري ته  در بورس پذيکش موی شووند، بکاسواس    سهام، و هک نوع 

 خواهد بود. "انجام معامالت

 :گکدد میميزان تارمزد دريافتى تارگزاران از هک طکف معامله به شکح زيک محاسبه  .27مادة 

رگزارى توه  هزار مبلغ معامله بوه توا   در 4در معامالت سهام هک يک از طکفين معامله تارمزدى از قکار 

هوک يوک از    مشوارت  . در معوامالت اوراق  توکد معامله را از طکف آنها انجام داده پکداخ  خواهد 

 .تکدپکداخ  خواهد مکبو   در هزار مبلغ معامله به تارگزار 0.75طکفين تارمزدى از قکار 

ه توارمزد توارگزاران در يوک معاملو    ريوال اسو . حوداتثک     15.000 حوداقل توارمزد معوامالت   تبصکه: 

ريال و  20ر000در معامالت اوراق مشارت  حداقل مبلغ تارمزد تارگزاران  ريال اس . ميليون100

 4ميليون ريال اس . 30حداتثک آن 

 توه از ارزش معاملوة سوهام   درصود   3/0 هاى گستکش بورس به ميوزان  منظور انجام پکوژه به. 28مادة 

وصوول و  تند، توس  سازمان   داخ  میدرصد آن را فکوشنده پک 15/0درصد آن را خکيدار و  15/0

منحصکاً اين وجوه شود.   مستقيماً به حساب بانكى خاصى به نام سازمان تارگزاران بورس واريز می

بوورس خواهود رسويد. هکگونوه      ةهواى توسوع   ها و پکوژه شوراى بورس به مصکف طکحبا تصويب 

ويب شوراى بورس ممنوع دون تصب ،وتصکف در موجودى حساب بانكى مذتور توس  سازمان دخل

درصد يادشده از معامالت اوراق مشارت  درياف  نخواهد شود. درموورد سوايک ابزارهواي     باشد.  می

 نامة اوراق بهادار يادشده خواهد آمد. موردمعامله در بورس، درهک مورد موضوع در آيين

د ته از هکيک از طکفين باش ريال می ميليون 500تبصکه: حداتثک تارمزد موضوع اين ماده در هک معامله 

 شود. معامله درياف  می

ثب  و هاي مکبوطه  مطابق دستورالعملخود را هاي دريافتی  سفارشاند دفاتک  ن مكلفا. تارگزار29مادة 

هواي سوفارش مكتووب و     دارد استفاده تنند. مسؤولي  حفظ فوکم   مقکر میهايى ته سازمان  از فکم

 شده با تارگزاران اس . ي انجامها الكتکونيک و اطمينان از صح  سفارش

دارنود،   درياف  موی  اند تمام وجوهى را ته از مشتکيان خود بکاى انجام معامله . تارگزاران مكلف30مادة 

حسواب  "هوا و تحو  عنووان     يكوى از بانوک   در پايان هک روز در حساب جارى مخصوصى ته نزد
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مخصوصى ته سازمان  ةدر بکگ .مايندتنند، منظور ن به نام خود باز می "تارگزارى معامالتیجارى 

تند، بايد ذتک شود ته وجوه مزبور باب  فکوش يا خکيد  ه تعوداد    بکاى منظورنمودن وجه تهيه می

 (با ذتک نام و مشخصات فکوشنده يا خکيودار )سهام يا اوراق مشارت  متعلق به فکوشنده يا خکيدار 

شوده   شتکي را بکاي مدتی خارج از زمان تعيينوجه وجوه م تارگزاران مجاز نيستند به هيچباشد.  می

هوا، بوکاي سوايک مشوتکيان و يوا       در دستورالعمل نزد خود نگاه دارند، و يا هکگز از محول وجووه آن  

 "نحوة نگهداري وجووه مشوتکيان  "نامة  اي انجام دهند. جزييات امک در آيين تارگزاري خود، معامله

 خواهد آمد.

تواننود   ها ته در امور مکبو  به خکيدوفکوش سهام فعالي  دارند موی  آن . تارگزاران و نمايندگان31مادة 

سوهام بوه قيمو  توابلو     افوکاد تحو  تكفول خوود،     هاي مندرج در زيک بکاى خود و  تا ميزان نصاب

 :خکيدارى نمايند

مووديکه و مووديکعامل و تارتنووان  اعضوواي حقيقووی و نماينودگان اشووخاص حقوووقی عضووو هيئو    الوف( 

 .ريال )به قيم  خکيد( ميليون 250تا سقف جمعاً  هاي تارگزاري شکت 

 ةيا هفتاد درصد ارزش ويو   شده و پکداخ  ثب  و ةهاي تارگزاري تا سقف صددرصد سکماي شکت  ب( 

 حقوق صاحبان سهام شکت  تارگزاري هکتدام ته تمتک باشد.

نماينودگان  و  رگزارىهاى تا شکت  ةمديک  ئهياعضاي ند از مديکان عامل و ا تارگزاران عبارتتبصکه: 

 تنند. هاي حکفه اي ته در بورس فعالي  می دارندگان گواهیند از ا تارگزاران عبارت

انتقوال سوهام بوه     ". درمورد انتقال سهام به مديکان و تارتنان واحدها، انتقال بکاساس مصوبة 32مادة 

 انجام خواهد شد. "شده در بورس هاي پذيکفته تارتنان شکت 

معامالت در خارج از اتاق پاياپاي و سيستم تسوية بورس فق  محدود به مواردي اسو     ة. تسوي33مادة 

 آيد.  می "گذاري، تسويه، و پاياپاي دستورالعمل سپکده"ته در 

رعايو  آن  عودم  درصوورت  نامه را رعاي  و اجوکا نماينود.    اند مفاد اين آيين . تارگزاران موظف34مادة 

 وطه خواهند شد.بينی شدة مکب مقکرات پيششمول م

و ابوالغ آن   "سوازمان  "موديکة   نامه پ  از تصوويب هيئو    هاي اجکايی اين آيين . دستورالعمل35مادة 

 االجکاس . معتبک و الزم

 تا تصويب تارمزدهاي جديد به قوت خود باقی خواهد بود. 28و 27توضيح :مواد

 الحاقی :

 شوراي بورس ( 30/6/83)مصوبه  

 ت در خارج از وق  قانونی به شکح ذيل موافق  می نمايد:با انجام بکخی از معامال



 

 

سهامی ته به موجب قکادادهاي منعقده مابين ارگانهاي دولتی )ماننود سوازمان صونايع ملوی ايوکان( و      

اشخاص حقوقی و حقيقی ته بنابک راي حكم تعيين شده توس  رياس  جمهوري يا هيئ  وزيوکان  

 يابد، به قيم  توافق شده انجام شود. بايد انتقال و تنفيذ رياس  جمهوري می

سهامی ته به موجب مقکرات قانونی به منظور تأديه ديون دول  به سازمان توامين اجتمواعی، سوازمان    

 شود، به قيم  تعيين شده يا قيم  تابلوي بورس انتقال يابد. بازنشستگی و غيکه منتقل می

گذاري خارجی رسيده اس  و از  مان سکمايهگذاري مکبو  اس  ته به تصويب ساز سهامی ته به سکمايه

اند به قيم  تعيوين شوده در مصووبه آن سوازمان      طکيق آن مصوبه سهامداران خارجی اجازه يافته

 سهام را خکيداري نمايند.

 


