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دستورالعمل اجرايي سفارشهاي الكترونيكي اوراق بهادار پذيرفتهشده
در بورس اوراق بهادارتهران
در اجراي مادة  6قانون تجارت الكترونيك و آييننامة معامالت در بورس اوراق بهادار تهرران ،مصرو
شوراي بورس ،مورخ  ،1355/12/3اين دستورالعمل براي اجراي مفاد سفارشهاي خرير و يرا وروشر
كه بهصورت الكترونيك از سوي مشتريان به كارگزاران سازمان ارسال م گردد ،در تاريخ 1383/9/14
به تصويب هيئتم يرة سازمان رسي و جهت اجرا ابالغ گردي .

 -1درياوت سفارشهاي خري ووروش الكترونيك سهام شركتها و ساير اوراق بهاداري كه در برورس
اوراق بهادار پذيروته ش ه است ،منوط به امضاي تواوقنامهاي است كه متن آن از سروي سرازمان
بورس تهيه ش ه و جهت امضاء و مبادله بين كارگزار و مشتري ،ابالغ م شود.
 -2ح ود اختيارات ،وظايف و مسئوليتهاي مشتري و كرارگزار در اجرراي سرفارش خرير يرا ورروش
الكترونيك براساس آييننامة معامالت بورس و مفاد تواوقنامة موضوع بن  1خواه بود.
 -3كارگزاري كه با سفارش الكترونيك به خري يا وروش اوراق بهادار اق ام م نماير  ،مكلرف اسرت
قبل از انجام معامله و در جريان امضاي تواوقنامه ،هويت مشتري را احراز نموده و تصوير معتبري
از م ارك هويت وي و يا اطالعات شناسنامهاي مشتري را اخذ كنر  .درهرحرال ،مسرئوليت احرراز
هويت مشتري و مطابقت شخص متقاض با مشخصات اعالمش ه بر عه ه كارگزار م باش .
 -4كارگزار باي پس از احراز هويت مشتري نام او را به عنوان يك از كراربران ،در سرامانة اطالعرات
خود منظور كن و رمز عبور ) (passwordمنحصربهوردي بره مشرتري تخصريص دهر  .كرارگزار
موظف است در طراح سايت ،ترتيب دهر كره رمرز عبرور اوليره در هرر زمران توسر مشرتري
قابلتغيير باش .

 -5در هر مورد كه امنيت سيستم سفارش الكترونيك كارگزار به هر دليرل مرورد ته ير قررار گيررد،
كارگزار موظف است سيستم را متوقف كن  ،و مراتب را به اطالع سازمان برسران  .شرروع بره كرار
مج د سامانة سفارش الكترونيك كارگزار منوط به تأيي سازمان است .تحويل گواه نامرة موقرت
تجمع اوراق بهادار منوط به درياوت گواه نامههاي قبل همان اوراق م باش .
 -6مشتري م توان از طريق مراجعة حضوري ،گواه نامة موقت اوراق بهاداري را درياوت نماي كه از
طريق الكترونيك خري اري كرده اسرت .كرارگزار خرير ار ،در صرورت درخواسرت مشرتري ،باير
گواه نامة يادش ه را در محل كار خود به مشتري تحويل نماي .
 -7كارگزار در معامالت الكترونيك م توان اوراق بهادار متعلق به مشتري را كه گرواه نامرة موقرت
آن در اختيار كارگزاري است ،به وروش رسان  .وروش الكترونيك اوراق بهاداري كره گرواه نامرة
موقت آن در اختيار كارگزار نباش  ،مجاز نم باش .
 -8در صورت انجام معامله ،كارگزار ح اقل در پايان هر هفتره ،مر باير گزارشر از صرورتوضرعيت
حسا مشتري ،شامل معامالت انجامش ه و وجوه درياوت و پرداخت  ،و نيز وهرست از موجرودي
اوراق بهادار و سفارشهاي اجراءنش ة خري و وروش را بهطور الكترونيرك برراي مشرتري ارسرال
نماي  .كارگزاري كه با امضاي تواوقنامه با مشتري ،سفارشهاي وي را اجرا م كن  ،باير صرورت
وضعيت حسا مشتري را ح اكثر ظرف  24ساعت بع از پايان روزي كه معاملهاي برراي مشرتري
انجام م شود ،در اختيار وي قرار ده .
 -9كارگزاراي كه در اجراي اين دستورالعمل سفارشهراي مشرتري را اجررا مر كنر  ،موظرف اسرت
دادهپيامهاي )message

 (dataدرياوت از مشتري را در سامانة اطالعات خرود ببرت و ندهر اري

نماي .
 -11در صورت بروز اختالف بين كارگزار و مشتري در خصوص محتواي دادهپيامها ،اطالعات من رج
در سامانة اطالعات كارگزار معتبر و براي طروين الزم االتباع م باش  ،مشرروط برر ايرنكره ايرن
اطالعات با گزارشهاي دورهاي من رج در مادة  7مغاير نباش .

