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 بسمه تعالی

 

 

 

 دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران

 

ناور    آئرنن  26و  24، 23، 22، 18، 16، 15، 13، 8، 6، 5، 4اين دستورالعمل در اجراا  ورواد   

فصل،  20وعاوالت در شاکت بورس اوراق بهادار تهاان )وصوب شورا  عالی بورس و اوراق بهادار( در 

، 04/06/1391، 10/10/1390هرا  ورور      ، اصرالین  13/9/1389تبصراه در تراري     60واده و  143

و  04/04/1390هرا  ورور     ننز الحاقنر   و 28/04/1396 و 19/12/1394 ،21/10/1392،1394/4/2

 ودياة سازوان بورس و اوراق بهادار رسند.  ب  تصويب هنأت  04/08/1392

  اصطالحات و تعاريف اول: فصل  

قانون بازار اوراق بهادار جمهور  اسرالوی ايراان وصروب     1هايی ک  در واده  اصطالیات و واژه :1مادۀ 

ناو  وعاوالت در شاکت بورس اوراق بهادار تهراان تعاير     اسالوی و آئنن  وجلس شورا 1384آذرواه 

 باشند: ا  وعانی زيا ویها  ديگا دار اند. واژه اند، ب  همان وفاهنم در اين دستورالعمل ب  کار رفت  شده

يکی از بازارها  ساوان  وعراوالت اسرت کر  در آن وعراوالت عراد  اوراق بهرادار        بازار عادی: .1

 شود. بااساس وقارات وابوط، انجام وی

يکی از بازارها  ساوان  وعاوالت اسرت کر  در آن وعراوالت عمرده اوراق      بازار معامالت عمده: .2

 شود. وی بهادار بااساس وقارات وابوط، انجام

 .است( عام سهاوی)شاکت  تهاان بهادار اوراق بورس :بورس .3

   روزکار 5 تا یداکثا بهادار ورق  کي ل از انجام وعاو جلوگنا : توقف .4
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ارائر    اير  قرت ناز یق یبخشر  اير کتمران تمرام    اير : هاگون  اظهار و اعالم خالف واقع تقلب -مکرر  4

 خالف واقع؛ اي یگزارش جعل اياطالعات، اسناد 

  کار روز 5 از شنبب  ودت  ورق  بهادار  کياز انجام وعاول    انجلوگ :قیعلت .5

تعداد ورق  بهادار  است کر  در قالرب يرک سرفارش، وارد سراوان  وعراوالتی        :1حجم سفارش .6

 شود. وی

ها  وارد شده ب   سفارش  ا  است ک  بااساس آن، ب  وحض تطبنق قنمت شنوه حراج پیوسته: .7

 شود. ساوان  وعاوالتی، وعاول  انجام وی

ها بر  سراوان     ا  است ک  بااساس آن، پس از ورود سفارش شنوه :(Auction)حراج ناپیوسته  .8

 شود. انجام وی (TOP)وعاوالت، وعاول  بااساس قنمت نظا  گشايش 

داون  نوسان قنمت اوراق بهادار قابل وعاولر  در برورس اسرت کر       :2نوسان روزانة قیمتدامنة  .9

هرا در هرا روز صرافار در ايرن داونر        شود و ورود سفارش نسبت ب  قنمت واجع تعننن وی

 قنمت، وجاز است.

دستورالعمل پذياش اوراق بهادار در برورس اوراق بهرادار تهراان وصروب     دستورالعمل پذيرش:  .10

 ودياة سازوان است.هنأت 

سررفارش رنافعررالی اسررت کرر  فعررار شرردن آن در وررورد  (:Stop Orderسفففارش متوقففف   .11

ها  خايد، زوانی است ک  قنمت آخاين وعاول  بازار با قنمت تعننن شرده توسر     سفارش

، زوانی است ک  قنمرت   ها  فاوش وشتا  وساو  يا از آن بنشتا شود و در وورد سفارش

 با قنمت تعننن شده توس  وشتا  وساو  يا از آن کمتا شود. آخاين وعاول  بازار

                                                 
1

هنئت ودياه سازوان بورس و ارواق بهادار: سق  یجم ها سفارش باا   10/08/1388وصوب  يکصد وپنجاه و هشتمنن صورتجلس  وور   

شاکت ها  پذيافت  شده در بورس اوراق بهادار تهاان ک  ساواي  آنها يک ونلنارد سهم و بنشتا وی باشد يکصد هزار سهم و سق  یجم ها 

از يک ونلنارد سهم وی باشد پنجاه هزار سهم تعننن سفارش باا  شاکت ها  پذيافت  شده در بورس اوراق بهادار ک  ساواي  آنها کمتا 

 گاديد.
2

هنئت ودياه سازوان بورس و ارواق بهادار: داون  وجاز نوسان روزان  قنمت سهام پذيافت  شده در بورس اوراق  02/04/1389وصوب  وور   

 رعايت سايا وقارات وابوط  تعننن شد. + درصد با8درصد تغننا يافت و باا  یق تقدم سهام وذکور  +4ب   +5/3بهادار تهاان از 
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عبارت از وجموع تعداد سهام ثبت شده ناشرا پذيافتر  شرده در برورس اسرت. در       سهام پايه: .12

نويسری يرا ثبرت قرانونی قراار       وحاسب  تعداد سهام پاي ، سهام جديد  ک  در وایل  پذياه

 دارند ننز لحاظ وی شوند.

 یذف شد. .13

گذار  واکز  اوراق بهادار و تسروي  وجروه )سرهاوی     شاکت سپاده اری مرکزی:گذ شرکت سپرده .14

 عام( است.

قنمت وشخص و بدون قند و شاطی است ک  توس  فاوشنده باا  عاضر  سرهام    قیمت پايه: .15

شرود و وبنرا     در وعاوالت عمده تعننن و از طايق کارگزار فاوشنده ب  برورس اعرالم وری   

 باشد. ویرقابت در وعاوالت عمده 

قنمت پايانی سهم يا قنمت تعديل شردة پايرانی در روز وعراوالتی قبرل، یسرب       قیمت مرجع: .16

 شود. وورد است ک  توس  بورس وحاسب  وی

قنمتی است ک  پس از اعمار اثا تغنناات ساواي  و يا تقسرنم سرود    قیمت تعديل شدۀ پايانی: .17

 شود. نقد  در قنمت پايانی وحاسب  وی

هرا  ثبرت    سفارش قنمتی است ک  در وایل  گشايش، بااساس :(TOP)قیمت نظری گشايش  .18

شده با استفاده از سازوکار یراا،، توسر  سراوان  وعراوالتی وحاسرب  و وعراوالت وایلر         

 شود. گشايش با آن قنمت انجام وی

 اير  اعاوليورد برا یضرور     وجراز  اير  یتلفنر  ، یضرور  یکنفاانسر  :یرسفان کنفرانس اطالع -مکرر 18

ارائ  اطالعات ب  صرورت براخ  اقردام     و لنتحل ب ناشا است ک  در آن ناشا  یرسم  /سخنگوندهينما

 د. نينمایو
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هرايی   تقدم قابل وعاول  در آن در شاکت ا  است ک  تعداد سهام يا یق وعاول  معاملة عمده: 19

ک  سهام پاي  آنها بنش از س  ونلنارد عدد است، بزرگتا يا وساو  يک درصد سهام پاير  و  

هايی ک  سهام پاي  آنها کمتا يا وساو  س  ونلنارد عدد است، بزرگتا يا وسراو    در شاکت

 درصد باشد.  5

ا  است کر  تسروي  وجروه آن برا شرااي  اعالوری در        وعاول  عمده مدۀ شرايطی:معامالت ع 20

اطالعن  عاض  عمده بااساس ضواب  وندر، در اين دستورالعمل و وقرارات وابوطر  انجرام    

 شود. وی

تمام وصوباتی است ک  توس  وااجع ذيصالح از جملر  وجلرس شرورا  اسرالوی،      مقررات: 21

ار آن در چارچوب اختنارات آنهرا وضرع شرده و برورس،     هنأت وزياان، شورا، سازوان و اوث

 کارگزار، وشتايان و سايا اشخاص ذياب  ووظ  ب  رعايت آنها هستند.

 ناشا  است ک  اوراق بهادار آن در بورس پذيافت  شده است. ناشر پذيرفته شده: 22

بر   وارده   تعداد وشخصی از اوراق بهادار است ک  یجم سرفارش  (:(LOTواحد پاية سفارش  23

 ساوان  وعاوالتی بايد وضاب صحنحی از آن باشد.

 

  بهادار اوراق معامالت انجام کلی ضوابط دوم: فصل  

وعاوالت اوراق بهادار، طی يک جلس  وعاوالتی در روزها  شنب  تا چهارشنب  هرا هفتر  بر      :2مادۀ 

ايی کر  جلسر    شرود. تمراوی روزهر    انجام وری  12:30صبح تا  9استثنا  ايام تعطنل رسمی از ساعت 

 گادند. شود، روز کار  وحسوب وی وعاوالتی در آن باگزار وی

ها  وعراوالتی را در صرورتی کر      تواند زوان و تعداد جلس  هنأت ودياة بورس وی تبصره:

 اوکانات فنی و شااي  تسوي  وهنا باشد، تغننا دهد.
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عاوالتی را در صرورت براوز   تواند ساعات شاوع و خاتم  و طور جلس  و وديا عاول بورس وی: 3مادۀ 

اشکاالت فنی در ساوان  وعاوالتی تغننا دهد. اين تغنناات بايد بالفاصل  و ب  نحو وقتضری بر  اطرالع    

عموم باسد. بورس بايد وستندات وابوط ب  اشکاالت فنی ساوان  وعاوالتی را در سوابق خود نگهردار   

 و یسب درخواست سازوان، آن را اراي  نمايد.

 عاوالت دو طاف  و وعاوالت با اقاباء تابع ضواب  کلی انجام وعاوالت اوراق بهادار خواهد بود.و: 4مادۀ 

گرذار  خرارجی در    ناور  سراواي    وعاوالت اشخاص خارجی با رعايت وقارات وندر، در آئرنن : 5مادۀ 

هنرأت وزيراان، اصرالیات بعرد  آن و سرايا       29/01/89ها و بازارها  خار، از برورس وصروب    بورس

 پذياد. قارات وابوط صورت ویو

 

  معامله انجام مراحل سوم: فصل  

شود.  هنأت  وعاوالت اوراق بهادار با وبنا  واید پور رسمی جمهور  اسالوی اياان انجام وی: 6مادۀ 

 تواند واید پور ديگا  را ننز با هماهنگی سازوان تعننن کند. ودياة بورس وی

 شود. وعاوالت اوراق بهادار از طايق ساوان  وعاوالت و توس  کارگزاران عضو بورس انجام وی :7مادۀ 

نماد وعاوالتی، ب  تفکنک اوراق بهادار و بازارها  تعاير  شرده در سراوان  وعراوالتی توسر        :8مادۀ 

 شود. بورس تعننن وی

خواهد شد. واایل انجرام وعراوالت بر     وعاوالت اوراق بهادار در يکی از بازارها  بورس انجام : 9مادۀ 

 شاح زيا است:

دقنق  قبل از شاوع وعاوالت اسرت کر  در آن اوکران     30اين وایل   گشايش: پیش .1

 شود؛ ا  انجام نمی ورود، تغننا يا یذف سفارش وجود دارد لنکن وعاول 
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گشرايش اسرت و در آن،    اين وایل  بالفاصل  پرس از وایلر  پرنش    مرحلة گشايش: .2

ووجود در ساوان  وعاوالت بااساس سازوکار یاا، ناپنوست  و در داون   ها  سفارش

 شود؛ نوسان روزان  قنمت، انجام وی

پرس از انجرام وایلر  گشرايش شراوع و در آن        ايرن وایلر    مرحلة حراج پیوسته: .3

 شود؛ وعاوالت بااساس یاا، پنوست  انجام وی

از خاتمر  وایلر  یراا،    ايرن وایلر  بالفاصرل  پرس      مرحلة حراج ناپیوسته پايانی: .4

دقنق  اداو   15دقنق  قبل از وایل  وعاوالت پايانی شاوع و ب  ودت  15پنوست  و 

يابد. طی اين وایل  اوکان ورود، تغننا يا یذف سفارش توس  کارگزاران وجود  وی

هرا  ووجرود در    شود. در پايان اين وایل  سرفارش  ا  انجام نمی دارد لنکن وعاول 

بااساس سازوکار یاا، ناپنوست  و در داون  نوسران روزانر  قنمرت    ساوان  وعاوالت 

 شود؛ اجاا وی

دقنق  پايانی جلسر  وعراوالتی اسرت کر  طری آن ورود       15 مرحلة معامالت پايانی: .5

 پذيا است. سفارش و انجام وعاول  با قنمت پايانی اوکان

فوق  3 تا 1وعاوالت بورس در ها جلس  وعاوالتی یداقل شاول واایل  :1تبصرۀ 

با تصويب هنأت ودياة برورس و سر     5و  4باشد. استفاده از واایل  وی

 پذيا است. رسانی ب  عموم اوکان روز کار  پس از اطالع

تواند زوانی خرار، از جلسر  وعراوالتی را براا       هنأت ودياة بورس وی :2تبصرۀ 

 ها تعننن نمايد. ورود، تغننا يا یذف سفارش

 

   ها سفارش انواع چهارم: فصل  

 ها  وارد شده ب  ساوان  وعاوالت، یداقل بايد یاو  ووارد زيا باشد: سفارش: 10مادۀ 
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 نماد وعاوالتی؛ .1

 تعننن خايد يا فاوش؛ .2

 نوع سفارش؛ .3

 یجم سفارش؛ .4

 شااي  قنمتی؛ .5

 کد وعاوالتی؛ .6

 اعتبار زوانی سفارش. .7

 ها در ساوان  وعاوالتی ب  شاح زيا است: انواع سفارش :11مادۀ 

سفارش خايد يا فاوشی است ک  در قنمت تعننن  (:Limit order سفارش محدود  .1

 شود؛ شده توس  وشتا ، يا بهتا از آن انجام وی

سفارشی است ک  بدون تعنرنن قنمرت وارد    (:Market orderسفارش با قیمت باز   .2

شرود. در   ساوان  وعاوالتی شده و با قنمت بهتاين سفارش طراف وقابرل اجراا وری    

اجاا نشدن بخشی از سفارش، باقنمانده ب  صورت يک سفارش با قنمت براز  صورت 

 در ساوان  باقی خواهد واند؛

سفارشی است ک  فق  در وایل   (:Market to limit orderمحدود   -سفارش باز .3

تواند وارد ساوان  وعاوالتی شود. اين سفارش بدون تعننن قنمرت   یاا، پنوست  وی

شود. در  ه و با قنمت بهتاين سفارش طاف وقابل اجاا ویوارد ساوان  وعاوالتی شد

صورت اجاا نشدن بخشی از سفارش، باقنمانده ب  صورت يک سرفارش وحردود بر     

 واند؛ قنمت آخاين وعاول  انجام شده در سنستم باقی وی

سفارشی است ک  فقر    (:Market on opening order سفارش به قیمت گشايش  .4

واند وارد ساوان  وعراوالت شرود. ايرن سرفارش بردون      ت در وایل  پنش گشايش وی
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تعننن قنمت وارد ساوان  وعاوالتی شده و در وایل  گشرايش برا قنمرت گشرايش     

وعاول  خواهد شد. در صورت اجاا نشدن بخشی از سفارش، باقنمانده ب  صورت يک 

 واند؛ سفارش وحدود با قنمت گشايش در سنستم باقی وی

سفارش وتوقفی است کر  پرس از فعرار     (:Stop loss order سفارش متوقف به باز  .5

 شود؛ شدن، ب  سفارش با قنمت باز تبديل وی

سفارش وتوقفی اسرت کر  پرس از     (:stop limit order سفارش متوقف به محدود  .6

فعار شدن ب  سفارش وحدود با قنمتی ک  از قبل در سفارش وشخص شده اسرت،  

 شود. تبديل وی

 باشند: ظ نحوة اجاا ب  شاح زيا ویها ب  لحا سفارش: 12مادۀ 

سفارشی است ک  با استفاده از آن، کرارگزار   (:Cross order  اجرای دو طرفة سفارش .1

تواند اقدام ب  ورود همزوان سفارش خايد و فاوش با یجم و قنمت يکسان نموده  وی

اين و وعاول  نمايد. قنمت وارده ب  ساوان  وعاوالتی بايد بنشتا يا وساو  قنمرت بهتر  

وعاوالتی و کمتا يا وساو  قنمت بهتاين سفارش   سفارش خايد ثبت شده در ساوان 

  وعاوالتی باشد. اين سفارش فق  در وایل  یاا، پنوست  فاوش ثبت شده در ساوان

 تواند وارد ساوان  وعاوالت شده و اجاا شود؛ وی

سفارش خايد يرا فاوشری اسرت کر  دارا  دو      (:Iceberg order سفارش دو بخشی  .2

بخش پنهان و آشکار است. بخش آشکار سفارش در ص  خايد يا فاوش قاار گافت  و 

باشد و بخش پنهان آن ب  صورت رنافعار است. یجم قسمت آشکار و  قابل رويت وی

شود. در صورتی ک  کل بخش آشکار سفارش  پنهان سفارش توس  کارگزار تعننن وی

ود، ب  ونزان یجم قسمت آشکار، سفارش پنهان فعار شده و در نوبت قراار  وعاول  ش
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هرا  دو   گناد. یداقل کل سرفارش و یرداقل یجرم قسرمت آشرکار در سرفارش       وی

 شود؛ بخشی، توس  بورس تعننن وی

سفارش وحدود  است ک  بالفاصل  پرس از ورود   (:fill & killسفارش انجام و ابطال   .3

عدم اجاا  تمام يا بخشی از آن، وقدار باقنمانده ب  صورت  بايد اجاا شود و در صورت

خودکار از ساوان  یذف خواهد شد. اوکان ورود اين سفارش در وایل  پنش گشايش 

 وجود ندارد؛

سفارش وحدود  است ک  اجراا  آن ونروط بر      :(All or Non)همه يا هیچ  سفارش .4

فارش بالفاصرل  بعرد از   وعاول  کل سفارش است. در صورت عدم اوکان وعاول  کل س

شود. اوکان ورود اين سفارش در  ورود، سفارش ب  صورت خودکار از ساوان  یذف وی

 وایل  پنش گشايش وجود ندارد.

 باشد: ها ب  شاح ذيل وی اعتبار زوانی سفارش :13مادۀ 

سفارشی است کر  اعتبرار آن در پايران روز وعراوالتی بر  اتمرام        (:Day سفارش روز  .1

 شود؛ صورت خودکار از ساوان  وعاوالت یذف وی رسد و ب  وی

سفارشری اسرت کر  اعتبرار آن در پايران جلسر  رسرمی         (:Sessionسفارش جلسه    .2

 شود؛ رسد و ب  صورت خودکار از ساوان  وعاوالتی یذف وی وعاوالتی ب  اتمام وی

اين سفارش تا زوانی ک  توس   (:Good Till Cancel سفارش بدون محدوديت زمانی  .3

 باشد؛ رگزار یذف نشود در ساوان  وعاوالتی باقی وانده و وعتبا ویکا

سفارشی است ک  اعتبار آن در پايران تراريخی    (:Good Till Dateدار   سفارش مدت .4

رسرد و پرس از آن بر  صرورت      ک  در زوان ورود سفارش وشخص شده ب  اتمرام وری  

 شود؛ خودکار از ساوان  وعاوالت یذف وی
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کارگزار در زوان ورود سرفارش، تعرداد روزهرا      (:Sliding Validityسفارش زمانی   .5

کند. اين سفارش ترا تراريخی کر      را جهت اعتبار سفارش وشخص وی (T)وشخصی 

است، وعتبا بوده  (T)وعادر تاري  ورود سفارش ب  عالوة تعداد روزها  تعننن شده 

 شود. و پس از آن ب  صورت خودکار از ساوان  وعاوالت یذف وی

 باشد: ها در ساوان  وعاوالت با یسب نوع سفارش، ب  تاتنب ب  شاح زيا وی اولويت سفارش :14مادۀ 

 وحدود؛ –ال ( سفارش با قنمت باز و باز 

 ب( سفارش ب  قنمت گشايش؛

 ،( سفارش وحدود.

 

   معامالتی نماد توقف پنجم: فصل  

 شود: در ووارد زيا توس  بورس وتوق  وی نماد وعاوالتی اوراق بهادار پذياش شده در بورس :15مادۀ 

يک روز کار  قبل از باگزار  وجاوع عمووی صایبان سهام بااساس اطالعنر  دعروت    .1

ب  وجمع ونتشاه توس  ناشا در سايت رسمی افشا  اطالعات ناشاان ثبت شرده نرزد   

 سازوان؛

يررک روز کررار  قبررل از باگررزار  جلسرر  هنررأت ورردياة ناشررا پذيافترر  شررده جهررت  .2

گنا  در خصوص تغننا ساواي  بااساس اطالعن  ونتشاه توس  ناشا در سايت  متصمن

 رسمی افشا  اطالعات ناشاان ثبت شده نزد سازوان؛

 یذف شد. .3

 اوراق وعراوالتی  نمراد  توانرد وری  بورس ،1 بند درخصوص فنی ها زياساخت وجود صورت در :تبصره

  . نمايد وتوق  سهام صایبان عمووی وجاوع باگزار  روز در را شده پذياش بهادار
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 یذف شد.:  16ماده 

واده  ووضوع تناهم با اطالعات ارسار از پس بالفاصل  خودکار صورت ب  یوعاوالت نماد :مکرر 16مادۀ 

وتوقر  و   اير صرورت ز  بر   اجاايی افشا  اطالعات شاکتها  ثبت شده نرزد سرازوان،   دستورالعمل 13

 :شود یو يیبازگشا

دسرتورالعمل اجاايری افشرا  اطالعرات      13ووضوع وراده   "گاوه ال "ال ( اگا اطالعات با اهمنت در 

 قاار داشت  باشد: شاکتها  ثبت شده نزد سازوان

اولرنن جلسر     در و شرده  وتوقر   خودکرار  طرور  ب  وعاوالتی نماد بااهمنت، اطالعات افشا  صورت در

 شد؛ خواهد بازگشايی وعاوالتی بعد

دسرتورالعمل اجاايری افشرا  اطالعرات      13وراده  ووضروع   "گراوه ب "ب( اگا اطالعات با اهمنت در 

 قاار داشت  باشد: شاکتها  ثبت شده نزد سازوان

 نمراد  شرود،  ارسار دقنق  قبل از پايان جلس  وعاوالتی 90بااهمنت تا  اطالعات ک  صورتی در -1

 شود؛ بعد از آن بازگشايی وی دقنق  وتوق  و 60خودکار، ب  ودت  طور ب  وعاوالتی

 وعراوالتی  نمراد  دقنقر  پايرانی جلسر  وعراوالتی،     90در  بااهمنت اطالعات افشا  صورت در  -2

 شد؛ خواهد بازگشايی بعد جلس  وعاوالتی در و شده وتوق  خودکار طور ب 

 90 در وعراوالتی  نمراد  شود، ونتشا بازار از خار، ساعت در اهمنت با اطالعات ک  صورتی در -3

 . شد خواهد بازگشايی بعد وعاوالتی جلس  دقنق  ابتدايی

وجرود هاگونر  ابهرام در انتشرار      اير  تنر اطالعات با اهم  افشا ضواب  تيدر صورت عدم رعا :1 تبصره

  سراز  شرفاف  پنرام برورس، ضرمن انتشرار     شرنهاد نبر  پ  اير رأسار  تواند یسازوان و ت،ناطالعات با اهم

اصرالح اطالعرات ونتشرا شرده      اير را جهت رفع ابهام  ناشا(، نماد  5-س فامتوق  ) ليدرخصوص دال

  عدم اصالح اطالعرات از سرو   ايدارد. در صورت عدم رفع ابهام  وتوق  نگ    روز کار 2  یداکثا باا
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 عردم  خصروص  در عمروم  بر   افشرا  ضرمن  ،6-س فرام  وطرابق شده، سازوان  نننناشا پس از ودت تع

 . دينمایو اعالم بورس ب  را نماد يیبازگشا ،ناشا  همکار

 بااهمنرت  اطالعرات  بر   توج  با ک  گنادوی صورت  22وطابق تاتنبات واده  نماد يیبازگشا -2 ۀتبصر

افشا  اطالعات شاکتها  ثبت شده نزد سرازوان، اگرا در گراوه     اجاايی دستورالعمل 13واده  ووضوع

و اگا در گراوه )ب( قراار داشرت      نوسان داون  تيوحدود بدونیاا، ناپنوست   )ال ( قاار داشت  باشد

 . ادنگیو انجام نوسان داون  تيوحدود باشد یاا، ناپنوست  با

 یذف شد.:  17ماده 

وتوالی در داون  عاد  نوسران    یروز وعاوالت 5 یطسهم  یانيپا متنق ک ی در صورت مکرر: 17 ماده

 را یوعاوالت نماد بالفاصل  است ووظ  بورس ،کاهش داشت  باشد اي شيدرصد افزا 20از  شنبقنمت، 

. نمراد  دينما سهم متنق نوسان علت درخصوص  سازشفاف  ناطالعارائ   درخواستوتوق  و از ناشا 

 خواهد شد. يیبازگشابا وحدوديت داون  نوسان بعد  یشده در روز وعاوالت وتوق 

  نر اطالع ارائر   عدم است ووظ  بورس د،يننما ونتشا  سازشفاف  ناطالع ناشا ک نصورت در :1 تبصره

 .دينما اعالم عموم ب  7-ب فام وطابق را ناشا  سازشفاف

تقردم   یرق ) نمراد  آن برا  وراتب   بهادار اوراق وعاوالت کلن  وعاوالتی، نماد توق  با همزوان :2 تبصره

 . شودوی وتوق ( اوراق وشتق  و سهام

تغنناات قنمت و تعداد روزها  وعاوالتی ووضوع اين واده، توس  هنئت ودياه بورس قابرل   :3تبصره 

 شود.روزکار  قبل از اجاا ب  بازار توس  بورس اعالم وی 10بازنگا  است. در صورت بازنگا ، یداقل 

 برا  بقوطرا  کند، ونتشا بااهمنت اطالعات ناشا واده، اين ووضوع توق  زوان در صورتنک  در: 4 تبصره

 .شد خواهد رفتار آن با وکار 16 واده

ی وتوالی در داون  عاد  نوسان روز وعاوالت 15 یطسهم  یانيپا متنق ک ندر صورت:  1مکرر  17 ماده

وتوقر    را یوعراوالت  نماد است ووظ  بورس ،کاهش داشت  باشد اي شيدرصد افزا 50از  شنبقنمت، 
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 روز 2 از پرس  یرداکثا  یوعاوالت نماد. دينما یرساناطالع کنفاانس  باگزار درخواستکاده و از ناشا 

 .شد خواهد يیبازگشا   با وحدوديت داون  نوسانکار

با رعايرت ضرواب     را یرساناطالع کنفاانس از یاصل اطالعات است ووظ  شده افت يپذ ناشا :1 تبصره

پرس از    روز کرار  2یرداکثا   ها  ثبت شده نزد سرازوان و دستورالعمل اجاايی افشا اطالعات شاکت

 . ديافشا نما یتوق  نماد وعاوالت

 کنفراانس  اطالعرات  رسانی باگزار ننمايرد يرا  شده کنفاانس اطالع پذيافت  ناشا صورتنک  در :2 تبصره

 .نمايد افشا عموم ب  را ووضوع 8-ب فام وطابق است ووظ  بورس نکند، ونتشا را رسانیاطالع

 و بوده  ( ودياعاول و ودياه هنئت) شاکت با عهده ودياان اطالعات افشا ارائ  و  وسئولنت :3 تبصره

 آنان نمی باشد. رافع وسئولنت اشخاص سايا آن  ب  تفويض

 صرورت  بر   رسرانی اطرالع  کنفراانس  باگزار  جهت هستند ولزم شده پذيافت  ناشا و بورس :4 تبصره

 .نمايند فااهم کنفاانس وفاد از اشخاص اطالع جهت اتکا قابل و عمووی اون، بستا  وجاز ، يا تلفنی

تقردم   یرق ) نمراد  آن برا  وراتب   بهادار اوراق وعاوالت کلن  وعاوالتی، نماد توق  با همزوان :5 تبصره

 . شودوی وتوق ( اوراق وشتق  و سهام

تغنناات قنمت و تعداد روزها  وعاوالتی ووضوع اين واده، توس  هنئت ودياه برورس قابرل    :6تبصره 

 شود.روزکار  قبل از اجاا ب  بازار توس  بورس اعالم وی 10بازنگا  است. در صورت بازنگا ، یداقل 

در زوان توق  ووضوع اين واده، ناشا اطالعات بااهمنت ونتشا کند، وطرابق برا    صورتنک  در :7تبصره 

  با آن رفتار خواهد شد.وکار  16واده 

 41و وکار  40 ،وکار 39 ،38 وواد وطابق را شده پذيافت  ناشا بهادار ورق  بورس، :  2مکرر  17دۀ ام

 .نمايدوی پذياش لغو يا تعلنق تهاان بهادار اوراق بورس در بهادار اوراق پذياش دستورالعمل

 



14 

نهانی يا دستکار  قنمت   استفاده از اطالعات ک  وعاوالت اوراق بهادار وظنون ب  صورتی در :  18 مادۀ

تواند ضمن اعالم ب  عموم نماد وعاوالتی اوراق بهادار را وتوق  نمايد. بازگشرايی نمراد    باشد، بورس وی

 ها  الزم، با وحدوديت داون  نوسان یداکثا يک روز وعاوالتی خواهد بود. وعاوالتی پس از بارسی

رسانی نمايد.  همزوان با توق  نماد وعاوالتی اطالعبورس بايد دلنل توق  نماد وعاوالتی را  :  19مادۀ 

دقنق  قبل از بازگشايی نماد وعاوالتی وااتب را ب  اطالع عموم  15همچننن بورس وکل  است یداقل 

 باساند.

يا خايد و فاوش    بازار )وبتنی با اطالعات يا وعاوالت(دستکار ظن ک  صورتیدر   -مکرر 19 ۀماد

بورس نمراد وعراوالتی    شنهادنب  پ ايراسار  تواندیسازوان و باشد، داشت وجود  وتکی با اطالعات نهانی

(. پرس از دوره توقر ،   7-س فرام نمايرد )  وتوقر   بازار ب  اطالعبا   روزکار 5ناشا پذيافت  شده را تا 

 .بود خواهد نوسان داون  تيوحدود با ناپنوست  یاا، با  22وطابق تاتنبات وادهنماد  يیبازگشا

 شرنهاد نبر  پ  اير شاح داده شده، راسار  نديطبق فاآ تواندیسازوان و ليدر ووارد ذ  - 1مکرر  19 ماده

 . دينما قنتعل ی رابورس نماد وعاوالت

  ها اطالعات شاکت  افشا يیاجاا دستورالعمل 13واده ووضوع  تناطالعات بااهم ناشا -1

 ثبت شده نزد سازوان را ب  ووقع افشا نکاده باشد.

 .باشد داشت  وجود ناشا یوال  هاصورت اي ونتشاه اطالعات در  دستکار اي تقلب ظن -2

 .باشد داشت  وجودناشا  یاطالعات تنشفاف تنوضع یبارسب   ازنن -3

 و نمروده  تعلنرق  روزکرار   10 را وعراوالتی  نماد سازوان فوق، ووارد از هايک باوز صورت در .أ 

 در. نمايرد وری  افشرا  عمروم  بر   8-س فرام  وطرابق  را وااتب و کندب  ناشا اعالم وی بالفاصل 

 10-وطرابق فرام س   يا شده را ارائ  ننمايد درخواست اطالعات ودت، اين طی ناشا صورتنک 

 نکنرد،  ارائ  سازوان ب ( کار  روز 10 یداکثا) وشخص وهلت درخواست با وبنی پنشنهاد 

 درصرورت . نمايرد وی افشا عموم ب  9-س فام وطابق را وکاتبات و داده اخطار ناشا ب  سازوان
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 نمراد  و اعرالم  برازار  ب  جديد اطالعات دوره تعلنق، در سازوان ب  ناشا ارسار اطالعات توس 

 .گاددوی بازگشايی  22وطابق تاتنبات واده  بعد وعاوالتی روز در وعاوالتی

 نمراد  سرازوان،  توسر   ناشرا  درخواستی وهلت تأيند عدم صورت در اتمام دوره تعلنق، از بعد .ب 

 وعراوالت  کر   شودوی اعالم کارگزاران ب  و شده بازگشايی 22وطابق تاتنبات واده  وعاوالتی

 توس  (11-)فام س "ابهام از اطالع" فام اخذ با "وعاول  تحت ایتناط"ب  صورت  فق  نماد

 .است اوکانپذيا گذارانساواي 

 فروق،  وروارد  بنشرتا  بارسی ب  نناز يا سازوان توس  ناشا درخواستی وهلت تأيند صورت در  .، 

 صرورت  در. دارد نگر   ب  یالت تعلنرق  را نماد ديگا کار  روز 10 تا یداکثا تواندوی سازوان

 نمراد  ،افشرا  زورانی  باناو  با وبنی ناشا پنشنهاد دريافت عدم يا و جديد اطالعات وصور عدم

 وعاوالت ک  شودوی اعالم کارگزاران ب  و شده بازگشايی   22وطابق تاتنبات واده  وعاوالتی

 توس ( 11-س فام) "ابهام از اطالع" فام اخذ با "وعاول  تحت ایتناط"ب  صورت  فق  نماد

 افشرا   براا   اضرافی  وهلرت  دوم، نوبت در ناشا ک  صورتی در. است اوکانپذيا گذارانساواي 

 قابرل  کرار   روز 20 ترا  فوق کار  روز 10 سازوان، تأيند با نمايد، درخواست جديد اطالعات

 .است افزايش

از  وعراوالت  بر  عمروم،   با اعالم سازوان واده، نيا ووضوع 3تا  1  بندها ليدال رفعاز  پس (:1  تبصره

 نخواهرد  ضاورت "ابهام از اطالع"فام  لنبازگشت  و تکم  ب  یالت عاد "اطنتحت ایتوعاول  "یالت 

 .داشت

سرازوان   اهيود ئتنه ،ووضوع اين واده 3تا  1بندها   خار، از  دادهايرودر صورت باوز  (:2  تبصره

خواهد   انگمنتصم  نماد ب  همااه اقداوات الزم جهت شفاف ساز يیبازگشا اي قننسبت ب  تداوم تعل

 نمود. 
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وراده، سرازوان    نير در ا ها  وقاروهلتارائ  اطالعات در هاکدام از افشا يا در صورت عدم  (:3  تبصره

بر     يترار  نير ا از". کنرد یور  دنر ق 11-س و 9-س  هافام درذيل را عبارت  عموم،عالوه با اعالم ب  

شرود. چنانچر  ووضروع    تخلفات ایتمالی ودياان و ناشا وطابق قواننن و وقارات وابوط  رسندگی وی

قانون بازار اوراق بهادار از طايق وااجع قضايی  52واجد وص  وجاوان  ننز باشد، وااتب در اجاا  واده 

 ."پنگنا  خواهد شد کنفا 

 ناشرا  از وراده  نير ا ووضروع  3ترا   1بندها   از کي ها وشاهده صورت در تواندیو سازوان (:4  تبصره

 .دينما  سازشفاف  ناطالع ارائ  درخواست

 قير طا از را شرده  قنر تعل سرازوان  توس  آنها نماد ک  یناشاان فهاست است ووظ  بورس (:5  تبصره

 در یضرور  لنر دل ناشا، یوعاوالت نماد و نام شاول فهاست نيا. دينما اعالم عموم ب  خود یرسم تيسا

 است.  اعاوليو ود اهيودئتنه  اعضا یاساو و فهاست

 اعرالم   يتار در را اندشده قنتعل سازوان اعالم با ک  یوعاوالت  نمادها است ووظ  بورس (:6  تبصره

  22وطرابق تاتنبرات وراده     وراده،  نير یداکثا زوان وقار در ا ايسازوان   سازشفاف  ناطالع در شده

 .دينما يیبازگشا

 

  معامالتی نماد بازگشايی ششم: فصل  

 ايرن   22وطرابق تاتنبرات وراده     برورس،  توسر  ورقر  بهرادار    یوعاوالت  نمادها يیبازگشا :20مادۀ 

 :شودیو انجام ايز  يشاا طبقدستورالعمل، 

باگزار  وجمع عمووی عاد  ناشا پذيافت  شده کر  تصرمنمات   یداکثا دو روز کار  پس از  .1

ها  والی يا تقسنم سود باشرد، یراا، ناپنوسرت  بردون وحردوديت داونر         آن تصويب صورت

 نوسان؛
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یداکثا دو روز کار  پس از باگزار  وجمع عمووی عاد  ک  ووضوع آن سايا وروارد رنرا از    .2

 نوسان؛باشد، یاا، ناپنوست  با وحدوديت داون   1بند 

ا  ک  تصمنمات آن ونجرا بر     العاده یداکثا دو روز کار  پس از باگزار  وجمع عمووی فوق .3

 تغننا ساواي  ناشا پذيافت  شده نگادد، یاا، ناپنوست  با وحدوديت داون  نوسان؛

هنرأت وردياه در خصروص    یداکثا دو روز کار  پس از باگزار  وجمع عمووی و يرا جلسر     .4

 یاا، ناپنوست  بدون وحدوديت داون  نوسان؛ تغننا ساواي ،

وواعد زوانی جهت بازگشايی نمادها  ووضوع اين واده، در شااي  خاص و با دستور ودياعاول  تبصره:

 تواند یداکثا با دو روزکار   تأخنا اعمار گادد. بورس وی

 یذف شد.:  21ماده 

ا  برا اعمرار يرک وایلر      دقنقر   30  بازگشايی نماد وعاوالتی از طايرق یراا، ناپنوسرت    :  22مادۀ 

يابد. پس از ايرن وایلر ، وعراوالت از طايرق      گشايش، شاوع و با اجاا  یاا، ناپنوست  پايان وی پنش

یاا، پنوست  در زوان باقنمانده تا پايان جلس  وعاوالتی و در داون  نوسان وجاز روزانر  قنمرت انجرام    

 قنمت کش  شده از طايق یاا، ناپنوست  است.شود. قنمت واجع در دورة یاا، پنوست ،  وی

ا  صورت نپذياد يا ب  دلنل رنا عراد  برودن    در صورتی ک  در دورة یاا، ناپنوست  وعاول  :1تبصره 

قنمت کش  شده يا یجم اوراق بهادار وعاول  شده، وعاوالت انجام شده در دوره یاا، ناپنوست  توس  

از اطالع رسانی، یاا، ناپنوست  ووضوع ايرن وراده براا      بورس تايند نگادد، ب  تشخنص بورس و پس

يکبار ديگا قابل تکاار است. ب  ها تاتنب در صورت عدم کشر  قنمرت، آخراين قنمرت پايرانی نمراد       

 وعاوالتی، قنمت واجع در دورة یاا، پنوست  خواهد بود.

واي  و در زوران  درخصوص قنمت گذار  یق تقدم سهام باا  اولنن بار پس از افزايش سرا  :2تبصره 

عاض  یق تقدم استفاده نشده در صورت عدم کش  قنمت پس از دو نوبرت یراا، ناپنوسرت ، یراا،     

 ناپنوست  تا کش  قنمت تکاار وی شود.
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-در تماوی وواد اين دستورالعمل، یاا، ناپنوست  بدون وحدوديت داون  نوسان صورت وی :3تبصره 

 ح بنان شده باشد. گناد، وگا اينک  نوع وحدوديت ب  صورت صاي

در کلن  ووارد  ک  در اين دستورالعمل بازگشايی بدون وحدوديت داونر  نوسران صرورت    : 4تبصره 

 شود. گناد، یجم وبنا يک در نظا گافت  ویوی

 

  حجمی  محدوديت و قیمت روزانة نوسان دامنة هفتم: فصل  

یجرم وبنرا  اوراق بهرادار، وحردوديت     تقدم،  داون  نوسان روزان  قنمت اوراق بهادار و یق :23مادۀ 

یجمی و واید پاي  سفارش با پنشنهاد هنأت ودياة بورس ب  تأيند هنأت ودياة سازوان خواهد رسند. 

 رسانی نمايد. روز کار  قبل از اعمار تغنناات ووارد فوق، وااتب را اطالع 3بورس بايد 

باشند، داون  نوسران روزانر  قنمرت     در وورد اوراق بهادار  ک  دارا  بازارگادان وی  :1تبصرۀ 

 طبق وقارات بازارگادانی است.

تواند ب  درخواست کارگزار وحدوديت یجم ها سرفارش را جهرت انجرام     بورس وی :2تبصرۀ 

 تقدم اعمار ننمايد.  وعاوالت بنشتا از يک ونلنون سهم يا یق

ا باا  کرارگزاران  ها  اولن  وحدوديت یجم ها سفارش ر تواند در عاض  بورس وی :3تبصرۀ 

 خايدار و فاوشنده وتناسب با سهمن  ها کارگزار تغننا دهد.

در صورتنک  یجم وعاوالت انجام شده در بازار عاد  سهم وساو  يا بنشتا از یجم وبنرا    :24مادۀ 

شاکت باشد، قنمت پايانی سهم باابا با ونانگنن ووزون قنمت وعاوالت انجام شردة نمراد طری جلسر      

 گادد: ر بازار عاد  خواهدبود، در رنا اين صورت، قنمت پايانی ب  شاح زيا وحاسب  ویوعاوالتی د

 وبنا( + قنمت پايانی روز قبل)تفاوت ونانگنن ووزون قنمت سهام وعاول  شده نسبت ب  قنمت پايانی روز قبل * یجم وعاوالت انجام شده در بازار عاد  سهم تقسنم با یجم 
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تقدم سهام باابرا برا ونرانگنن     نمادها  وعاوالتی اوراق وشارکت و یققنمت پايانی  تبصره:

ووزون قنمت وعاوالت انجام شدة نماد طی جلس  وعاوالتی در برازار عراد  خواهرد    

 بود.

 

  معامالتی گره هشتم: فصل  

 گاه وعاوالتی وضعنتی است ک : :  25مادۀ 

خايد يا فراوش در پايران   در آن يک نماد وعاوالتی ب  ررم باخوردار  از ص  سفارش  .1

ونلنارد سهم  3هايی با  جلس  وعاوالتی یداقل وعادر يک باابا یجم وبنا باا  شاکت

هرا    ها، بر  علرت عردم تقرارن قنمرت      و بنشتا و دو باابا یجم وبنا باا  سايا شاکت

جلس  وعاوالتی وتوالی وورد وعاول  قراار   5درخواست خايد و فاوش، یداقل ب  ودت 

وتوسر  وعراوالت روزانر  آن در ايرن دوره )بر  اسرتثنا  وعراوالت در برازار         نگناد يا 

 درصد یجم وبنا باشد؛ 5وعاوالت عمده(، کمتا از 

جلس  وعاوالتی وتوالی در سق  داونر  نوسران    5کلن  وعاوالت يک نماد وعاوالتی در  .2

 روزان  قنمت باشد؛

لی در کر  داونر  نوسران    جلس  وعاوالتی وتوا 5کلن  وعاوالت يک نماد وعاوالتی در  .3

 روزان  قنمت باشد.

ها  وشمور گاة وعاوالتی توس  برورس اسرتخاا، و یرداکثا ترا پرنش از       فهاست شاکت : 26مادۀ 

 رسد. شاوع روز وعاوالتی از طايق ساوان  وعاوالت و همچننن سايت رسمی شاکت ب  اطالع عموم وی
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تواند  شاکتها ب  تشخنص ودياعاول بورس ویوقارات گاه وعاوالتی در وورد سهام باخی  :  27مادۀ 

 3روز کار  اعمار نگادد. 5یداکثا تا 

، در شروند  باا  نمادها  وعاوالتی ک  با اساس اعالم بورس وشرمور گراه وعراوالتی وری     :  28ماده 

 گناد.انجام وی  22ابتدا  روز وعاوالتی بعد بازگشايی نماد وطابق تاتنبات واده 

 یذف شد. تبصره:

 

  معامالت تأيید نهم: فصل  

 يابد ک  ب  تأيند بورس باسد. تماوی وعاوالت اوراق بهادار در بورس، در صورتی قطعنت وی :  29مادۀ 

تواند بخشی از وعاوالت اوراق بهادار را یرداکثا ترا    ودياعاول بورس صافار در شااي  زيا، وی: 30مادۀ 

 ننمايد:پايان روز باگزار  جلس  وعاوالتی تأيند 

بااساس تقاضا  کارگزار ب  دلنل وقروع آن دسرت  از اشرتباهاتی کر  طبرق وقرارات        .1

 شود؛ وصوب هنأت ودياة سازوان ایصاء وی

 خطا  وعاوالتی وتأثا از اشکار ساوان  وعاوالت؛ .2

تقدم سهام فاوختر  شرده برنش از وقردار  کر  وشرمور تعاير          وازاد سهام يا یق .3

 د وعاوالتی و طی يک جلس  وعاوالتی.گادد، از يک ک وعاوالت عمده وی

تمام وعاوالت يا صافار وعاوالت بنش از سهمن ، در صورت عدم رعايت سهمن  اعرالم   .4

 شده باا  خايد يا فاوش اوراق بهادار؛

 سايا ووارد طبق قواننن و وقارات. .5

                                                 
هايی با سهام پاي  کمتا از  پنش از اين شاکتودياة سازوان بورس. هنئت 04/06/1391جلس  وور   و شصت و ششمنن صورت ( دويست1بند ) 3

 شدند. ونلنون سهم با تشخنص ودياعاول بورس از شمور وقارات گاه وعاوالتی خار، وی 150
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کلن  ودارک و سوابق وعاوالت تأيند نشده بايد نگهردار  شرده و یسرب     :1تبصرۀ 

 سازوان ارائ  گادد. درخواست ب 

هرا  دولتری در راسرتا      هرا  سرهام شراکت    هرا  اولنر  و عاضر     عاض  :2تبصرۀ 

تقدم استفاده نشده، وشمور بنرد   ساز  و وعاول  آخاين روز یق خصوصی

 باشند. نمی 3

در صورتی ک  ظن دستکار  قنمت يا استفاده از اطالعات نهانی وجود داشت  باشد، برورس   : 31مادۀ 

 وعاوالتی را ک  با نوسان رناعاد  قنمت يا یجم رناعاد  انجام شود، تأيند ننمايد. تواند وی

  عمده معامالت کلی ضوابط دهم: فصل  

وعاوالت عمده در بازار  وجزا ک  ب  همنن ونظور در ساوان  وعاوالتی ايجراد شرده انجرام     : 32مادۀ 

 شود. ديت یجمی اعمار نمیشود. در اين وعاوالت داون  نوسان روزان  قنمت و وحدو وی

  باا  انجام وعاوالت عمده، نماد سهم در بازار عاد  بايد باز باشد. تبصره:

 عاض  سهام در وعاوالت عمده بايد ب  صورت يکجا و از يک فاوشنده باشد. :  33مادۀ 

 تواند يک کد تجمنعی با رعايت وقارات وصوب سازوان باشد. وشتا  ووضوع اين واده وی تبصره:

باا  انجام وعاول  عمده، کارگزار فاوشنده بايد درخواست کتبی خود وبنی با فاوش سرهام  : 34مادۀ 

همااه اطالعات و وستندات زيا، در قالب فاوت اطالعنر  عاضر  عمرده وصروب      تقدم سهام را ب  يا یق

 بورس اراي  نمايد:

 تقدم سهام قابل عاض ؛ تعداد سهام يا یق .1

 قنمت پاي ؛ .2

 رقابت؛تاري  شاوع  .3

 کننده ب  همااه تصويا سفارش فاوش؛ نام عاض  .4
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شااي  فاوش از جمل  نقد  يا اقساطی بودن ثمن وعاول  و در صورت اقسراطی برودن    .5

 نحوة تقسن  و وثايق وورد نناز؛

کننده در انتقار یقوق والی و رناوالی سهام  ودارکی دار با والکنت يا نمايندگی عاض  .6

 تقدم سهام؛ يا یق

 پنشنهاد  فاوش، درصورت وجود؛قاارداد  .7

 اعالم وهلت تسوي  طبق وقارات؛ .8

 سايا اطالعات ب  درخواست بورس. .9

اطالعات ووضوع اين واده کتبار توس  فاوشنده ب  کارگزار و  اراي  و پس از  تبصره:

تأيند صحت وستندات اخذ شده توس  کارگزار فاوشنده ب  برورس تحويرل   

 گادد. وی

ی تیریمد معامالت وی کنترل معامالتی برا دیخر سفارش ثبتو  تقدم سهام حق و سهامۀ عرض :  35مادۀ 

 باشد؛ یم ریز باتیترت طبقی کنترل ریغ

 در دیبا عرضه خیتار از قبلی میتقو روز 60 حداکثر وی کار روز 10 حداقل معامالت نیا عرضه درخواست  -1

 تیسوا  قیو طر از بوورس   صیتشخ به مقررات با عرضهیۀ اطالع قیتطب صورت در و ثبت بورس رخانهیدب

 .شودی رسان اطالع بورسی رسم

  یشورا  بوه  مربوو   ضوواب  " 2ۀ مواد  موضووع  مسوتندات  و اطالعوات  عرضه  از قبلی کار روز 6 حداقل -2

)  ایران فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس در سهام تقدم حق و سهام عمده معامالت در دیخر انیمتقاض

یی شناسوا  از پو    کوارزاار  و زوردد  ارائوه  کوارزاار  به کامل صورت به دیبا "(بورسی عالی شورا مصوب

 تیو رعا بور ی مبنو  خوود  نظر همراه به را آن مستندات  و مدارک اطالعات  بودن لیتکم کنترل وی متقاض

  مستندات و مدارک لیتکم عدم صورت در. دینما ارائه سازمان و بورس به روز همانی ط مذکور ی ارهایمع

 .دینما اعالمی متقاض بهی کار روز یک ظرف را مدارک نقص مراتب است مکلف کارزاار
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 و سهام عمده معامالت در دیخر انیمتقاض  یشرا به مربو  ضواب " 2ۀ مادی ارهایمع اساس بر دیبا بورس -3

 را موارد آن "(بورسی عالی شورا مصوب)  ایران فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس در سهام تقدم حق

 بوه  عرضوه  از قبلی کار روز 3 تا حداکثر مذکوری ارهایمع تیرعا خصوص در را خود نظر اظهار وی بررس

 .دینما اعالم سازمان

 کوه  اسوت  یمعوامالت  سوامانۀ  به سفارش ورود به مجاز یصورت در داریخر کارزاار عمده  معامالت در :1 تبصره

 نامۀ ضمانت ای نقد صورت به را هیپا متیق براساس معامله موضوع سهام تقدم حق ای سهام ارزش درصد 3 معادل

 شورکت  حساب به مورد حسب و افتیدر یمشتر از مرکای یزذار سپرده شرکت نفع به شر  و دیق بدون یبانک

 مربوطه نیتضام اخذ بر یمبن را مابور شرکت ۀیدییتأ و دهد لیتحو شرکت نیا به ای ایوار یمرکا یزذار سپرده

 .کند هیارا بورس به

 ای دینما اعالم رقابت ادامۀ از را خود یکتب انصراف معامله  انجام از قبل داریخر کارزاار که یصورتدر  :2 تبصره

 اقودامات  رتیمغوا  عودم  بر یمبن بورس دییتأ با یو سپردۀ نگردد  معامله انجام به موفق داریخر کارزاار چنانچه

 توسو   معامله  انجام ای انصراف زمان از پ  یکار روز دو تا حداکثر مذکور  معامله انیجر در مقررات با کارزاار

 .شودیم داده عودت یمرکا یزذار سپرده شرکت

 : بود خواهد ریپذ امکان ریز باتیترت طبقی تیریمد ریغعمده  معامالتی برا دیخر سفارش ثبت : 36مادۀ 

 در دیو با عرضوه  خیتار از قبلی میتقو روز 60 حداکثر وی کار روز 3 حداقل معامالت نیا عرضه درخواست -1

 تیسوا  قیو طر از بوورس   صیتشخ به مقررات با عرضهیۀ اطالع قیتطب صورت در و ثبت بورس رخانهیدب

 . شودی رسان اطالع بورسی رسم

 تیو رعا کوارزاار   توسو   آنهوا  کامول یی شناسا جهت الزم مستندات و اطالعات ارائه ضمن دیبا انیمتقاض -2

 در سوهام  تقدم حق و سهام عمده معامالت در دیخر انیمتقاض  یشرا به مربو  ضواب " 2ۀ مادی ارهایمع

 .ندینما تأیید را "(بورسی عالی شورا مصوب)  ایران فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس

 مربو  ضواب " تیرعا عدم بر دالی شواهد معامله شدنی قطع از قبل تا بورس یا کارزاار کهی صورت در -3

 و تهوران  بهوادار  اوراق بوورس  در سوهام  تقودم  حوق  و سهام عمده معامالت در دیخر انیمتقاض  یشرا به

 .دینما منعک  سازمان به را مراتب دیبا ند ینما مشاهده "( بورسی عالی شورا مصوب) ایران فرابورس
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توانرد از انتشرار اطالعنر  عاضر  عمرده در صرورتی کر  شرااي  اعالوری توسر             بورس وی :37ماده 

 اصل ونصفان  بودن و شفافنت بازار باشد، خوددار  نمايد.کننده وغايا  عاض 

وندرجات اطالعن  عاض  عمده پس از انتشار توس  بورس، قابل تغننا ننست. لرذا هاگونر     :38ماده 

 شود. تغننا وفاد اطالعن  عاض  عمده ب  ونزل  انصااف فاوشنده تلقی وی

اوشنده، اطالعات ونردر، در آن نبايرد برا    در صورت انتشار آگهی فاوش در جاايد، توس  ف: 39ماده 

اطالعات اراي  شده ب  بورس وغايات داشت  باشد. در صورت وغايات، اطالعات ونتشا شرده در سرايت   

 باشد. رسمی بورس وبنا  انجام وعاول  وی

يابرد. در   نماد وعاول  عمده، یداکثا قبل از يک ساعت پايانی جلس  وعاوالتی گشرايش وری  :  40ماده 

ک  ب  داليل فنی يا اجاايی، شااي  گشايش نماد در اين وهلت وهنا نگادد، رقابرت بر  جلسر      صورتی

 شود. وعاوالتی بعد ووکور وی

بورس بايد وستندات وابوط ب  داليل ووضوع اين واده را در سوابق خود نگهدار   تبصره:

 نمايد و یسب وورد ب  سازوان ارائ  نمايد.

جاز ها سفارش در وعاوالت عمده وانند بازار عراد  اسرت. وردياعاول    یداقل تغننا قنمت و: 41ماده 

تواند یداقل تغننا قنمت وجاز ها سفارش را باا  يک وعاول  عمده تغننا دهد، لرنکن بايرد    بورس وی

 قبل از شاوع جلس  وعاوالتی بعد، وااتب را ب  اطالع عموم باساند.

تواند در قالرب يرک سرفارش خايرد رقابرت       تنها وی در وعاوالت عمده، ها کارگزار خايدار :  42ماده 

ها  وختل  باا  چند شخص يرا گراوه    نمايد و اوکان شاکت در رقابت توس  يک کارگزار با سفارش

 وجود ندارد.

تواند همزوان در دو سرمت عاضر  و تقاضرا فعالنرت      ها کارگزار در يک وعاول  عمده نمی :  43ماده 

 نمايد.
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تقدم سهام ها سفارش خايد بايد باابا تعداد سهام يا  مده، تعداد سهام يا یقدر وعاوالت ع :  44ماده 

هرا  خايرد نبايرد     تقدم سهام اعالم شده در اطالعن  عاض  عمده باشد. همچننن قنمرت سرفارش   یق

 کمتا از قنمت پاي  باشد.

متی کمتا کاهش قنمت سفارش خايد ثبت شده در ساوان  وعاوالتی يا ورود سفارش با قن :  45ماده 

باشد و یذف سفارش خايد، صرافار   از باالتاين سفارش خايد ثبت شده در ساوان  وعاوالتی، وجاز نمی

 در صورت ثبت سفارش خايد با قنمت باالتا در ساوان  وعاوالتی وجاز است.

عاض  توس  کارگزار فاوشنده تنها در صورتی وجاز است ک  از زوان ثبت بهتاين سفارش  :  46ماده 

 د در ساوان  وعاوالتی یداقل س  دقنق  گذشت  باشد.خاي

دقنقر  گذشرت  باشرد و سرفارش      15در صورتی ک  از زوان ثبت بهتاين سفارش خايرد،   :  47ماده 

خايد  با قنمت باالتا طی اين ودت ثبت نشده باشد، و قنمت اين سفارش وساو  يا بنشتا از قنمت 

ز طايق کارگزار فاوشنده يا ب  صورت خودکرار در سراوان    پاي  باشد، عاض  ب  بهتاين سفارش خايد، ا

دقنق ، اداو  رقابت توس  کارگزاران خايدار  15وعاوالتی انجام خواهد شد. در ها یار بعد از گذشت 

 باشد. وجاز نمی

در صورتی ک  در پايان جلس  وعاوالتی، زوان ثبت بهتاين سفارش خايد ثبت شده قبل از  :  48ماده 

ايانی بوده و قنمت اين سفارش وساو  يا بنشرتا از قنمرت پاير  باشرد عاضر  بر  بهتراين        ده دقنق  پ

 سفارش خايد، از طايق کارگزار فاوشنده يا ب  صورت خودکار در ساوان  وعاوالتی انجام خواهد شد.

شرود. عردم    ی توس  بورس تعنرنن وری  ساوان  وعاوالت در 48و  47 ووادفنی   اجاانحوة  :  49ماده 

ها  اجاايی تعننن شرده توسر  برورس تخلر  وحسروب شرده و        کارگزار فاوشنده وطابق روش اقدام

 ووضوع جهت رسندگی ب  واجع رسندگی ب  تخلفات ارجاع خواهد شد.
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در صورت ثبت سفارش خايد در ده دقنق  پايانی بازار، اداو  رقابت ب  جلس  وعاوالتی بعد  :  50ماده 

ين سفارش خايد ووظ  است سفارش خود را با بهتاين قنمرت روز  ووکور شده و کارگزار دارا  بهتا

 قبل، در ابتدا  جلس  وعاوالتی بعد وارد ساوان  نمايد.

در صورتی ک  فاوشنده ب  ها دلنلی از انجام وعاول  ونصاف شود، بايد قبل از شاوع جلس  :  51ماده 

فاوشنده در دبناخان  بورس ثبت نمايد. رسمی وعاوالتی ها روز، انصااف خود را کتبار از طايق کارگزار 

شود. در صورت اعالم انصااف پس از شاوع جلس  وعاوالتی، ب  انصااف  در اين صورت عاض  انجام نمی

گنا  در اين خصوص، زوان  وذکور در آن جلس  وعاوالتی تاتنب اثا داده نخواهد شد و والک تصمنم

 ثبت انصااف در دبناخان  بورس خواهد بود.

تقردم سرهاوی کر  اطالعنر       کننده از فاوش سهام يا یق در صورتی ک  ب  ها دلنلی عاض  :  52ماده 

عاض  عمده آن توس  بورس ونتشا شده است ونصاف شرود، عاضر  عمرده هاتعرداد سرهم از نمراد       

وعاوالتی ک  فاوشنده از انجام وعاول  عمدة آن انصااف داده است، توسر  همران فاوشرنده، وسرتلزم     

است وجدد کارگزار فاوشنده جهت عاض  سهام وذکور ب  بورس و طی تشرايفات وعاولر  عمرده    درخو

 یداقل دو واه پس از انصااف از انجام وعاول  خواهد بود.

ووضوع انصااف فاوشنده جهت رسندگی بنشتا ب  واجرع رسرندگی بر  تخلفرات      تبصره:

 ارجاع خواهد شد.

ر چندين جلس  وعاوالتی، تعهدات فاوشنده و خايردار و  در صورت تداوم وعاوالت عمده د :  53ماده 

 کارگزاران آنها، ووضوع اين دستورالعمل، در تماوی جلسات وعاوالتی وجاا است.

 

  شرايطی عمده معامالت يازدهم: فصل  

در وعاوالت عمدة شاايطی، کارگزار خايدار در صورتی وجاز ب  ورود سرفارش بر  سراوان      :  54ماده 

تقدم سهام ووضوع وعاول  بااساس قنمت پاي  را  درصد ارزش سهام يا یق 3وعاوالتی است ک  وعادر 
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گذار  واکرز  از وشرتا     ناو  بانکی بدون قند و شاط ب  نفع شاکت سپاده ب  صورت نقد يا ضمانت

گذار  واکز  واريز يا ب  ايرن شراکت تحويرل دهرد و      ت و یسب وورد ب  یساب شاکت سپادهدرياف

 تأيندي  شاکت وزبور را وبنی با اخذ تضاونن وابوط  ب  بورس اراي  کند.

در صورتی ک  کارگزار خايدار قبل از انجام وعاول ، انصرااف کتبری خرود را از اداور       تبصره:

ارگزار خايدار ووفق ب  انجام وعاول  نگادد، سپادة و  رقابت اعالم نمايد يا چنانچ  ک

با تأيند بورس وبنی با عدم وغايات اقداوات کارگزار برا وقرارات در جايران وعاولر      

وذکور، یداکثا تا دو روز کار  پس از زوان انصااف يا انجام وعاول ، توسر  شراکت   

 شود. گذار  واکز  وستاد وی سپاده

ت یص  نقد  از سو  خايدار و اراي  سرند تسروي  خرار، از پاياپرا  بر       در صورت پاداخ :  55ماده 

ناو  وعاوالت اوراق بهادار در شاکت بورس اوراق بهادار تهراان   گذار  واکز  طبق آئنن شاکت سپاده

 و قطعنت وعاول ، ثبت وعاول  در سنستم وعاوالتی یداکثا تا پايان روز کار  بعد انجام خواهد شد.

خوددار  کارگزار فاوشنده يا فاوشنده از دريافرت وسرتندات الزم جهرت     در صورت تبصره:

 بر   کر   34وادة  7بند  ووضوع قاارداد تواند یوقطعی شدن وعاول ، کارگزار خايدار 

اوضا  خايدار رسنده است را ب  همااه سايا وثرايق و وردارک الزم ورورد اشراره در     

پاده گذار  واکز  اراير  و  اطالعن  عاض  عمده، جهت ثبت در سوابق ب  شاکت س

 رسند دريافت نمايد.

 اطالعوات  و مسوتندات  مودارک   دستورالعمل  نیا 36 و 35 مواد مفاد طبق دیبا داریخر کارزاار :  56ماده 

 قیو دق درصود  و تعوداد  ذکور  با همراه اند  شده کاملیی شناسا که را دیخر انیمتقاض ای یمتقاض نام جمله از الزم

 متعدد انیمتقاض مشارکت درصد رییتغ هرزونه. دینما ارائه سازمان ایو بورس به مورد حسبی متقاض هر مشارکت

 ریپوذ  امکوان  بوورس  موافقوت  از پ  و دارانیخر هیکل درخواست با معامله  شدنی قطع از قبل تای اعالم دیخر

 .است
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 رییتغ به منجر  یکنترل معامالت دیخر انیمتقاض مشارکت سهم دری درخواست راتییتغ کهی صورت در :تبصره

 موافقوت  دیو با بوورس  زوردد   عموده  معاملوه  کل درصد 10 از شیب اانیم به دیخری متقاض یک مشارکت سهم

 .دینما اخذ دیخر انیمتقاض مشارکت درصد رییتغ خصوص در را سازمان

 باشد. ویاالجاا  شاايطی ننز الزم  ضواب  کلی وعاوالت عمده، در خصوص وعاوالت عمدة :  57ماده 

  سهام خريد تقدم حق معامالت دوازدهم: فصل  

باشرد، در دورة   تقدم خرود وری   تقدم خايد سهام ک  وايل ب  فاوش یق دارندة گواهی یق :  58ماده 

ها  کارگزار  وااجع  و نسبت ب  تکمنل درخواست فراوش و تحويرل گرواهی     نويسی ب  شاکت پذياه

 نمايد. م ویتقدم خايد سهام ب  کارگزار ، اقدا یق

صرادر   "تقردم  گواهنناو  نقل و انتقرار یرق  "تقدم خايد سهام در بورس،  باا  خايدار یق :  59ماده 

 شود. خواهد شد و وعاوالت دست دوم با وبنا  گواهنناو  وذکور انجام وی

دهنردة کرل    تقردم سرهام در برورس، نشران     گواهنناو  نقل و انتقار صادره باا  خايدار یق : 60ماده 

تقدم خايد آن سرهم   ها  تحت تملک خايدار است. در صورتی ک  خايدار، دارا  گواهی یق تقدم یق

تقدم، از خايردار   ننز باشد، کارگزار وکل  است گواهی وزبور را قبل از ارائ  گواهنناو  نقل و انتقار یق

 دريافت کند.

سی سهام جديد باشد، با تأدير   نوي ک  وايل ب  پذياه تقدم خايد سهام در صورتی دارندة یق :  61ماده 

نمايرد و کرارگزار    تقدم ب  سرهم اقردام وری    يند آن جهت تبديل یقآ نويسی و طی کادن فا وبلغ پذياه

 وابوط  و بورس در اين خصوص وسئولنتی نخواهند داشت.

نويسی را در وهلت تعننن شده ب   تقدم خايد سهام، وج  پذياه در صورتی ک  دارندگان یق :  62ماده 

تقردم   نويسی ناشا پذيافت  شده قند شده است، تأدي  ننمايند، یرق  یساب بانکی ک  در اعالون  پذياه

 تلقی خواهد شد. "تقدم استفاده نشده یق"آنها در یکم 
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تقدم، تعرداد   نويسی دارندگان یق ناشا پذيافت  شده ووظ  است پس از پايان وهلت پذياه :  63ماده 

گذار  واکرز  اعرالم نمايرد. در هرا صرورت       نشده را ب  شاکت سپادهتقدم استفاده  و وشخصات یق

اند و تعننن تعرداد آن بر  عهردة     تقدم خود استفاده نکاده وسئولنت اعالم وشخصات افااد  ک  از یق

 ناشا پذيافت  شده است.

ها  استفاده نشرده را بر  يرک کرد وعراوالتی       تقدم گذار  واکز  تمام یق شاکت سپاده :  64ماده 

 کند. نمايد و تعداد و کد وعاوالتی آن را ب  ناشا پذيافت  شده، سازوان و بورس اعالم وی تقل ویون

تقردم   هنأت ودياة ناشا پذيافت  شده بايد یداکثا تالش خود را در خصروص فراوش یرق    : 65ماده 

 استفاده نشده ب  بهتاين قنمت انجام دهد.

فاد اين واده رعايت نشرود، در جهرت   در صورتی ک  ب  تشخنص ودياعاول بورس، و تبصره:

تواند نسبت بر  عردم تأينرد     یمايت از یقوق سهاوداران ناشا پذيافت  شده، و  وی

 تمام يا قسمتی از وعاوالت وذکور اقدام نمايد.

تقدم خايدار   نويسی یق تقدم استفاده نشده، ووظ  است وج  پذياه کارگزار خايدار یق :  66مادۀ 

گذار  واکرز  واريرز نمايرد. شراکت      تقدم ب  شاکت سپاده وي  وج  وعاول  یقشده را همزوان با تس

تقدم استفاده نشده را ب  کارگزار فاوشنده پاداخت نمروده و کرارگزار    گذار  واکز ، وجوه یق سپاده

 فاوشنده وکل  است وجوه وذکور را ب  یساب ناشا پذيافت  شده واريز نمايد.

نوی   سهامدار عمدۀ ناشر بوده و تمایل داشته باشد بدهی ناشی از  در صورتی که متعهد پذیره :تبصره

حق تقدم های استفاده نشده درعرضۀ عمومی ناشی از افاایش سرمایه را با مطالبات خود از ناشر تهاتر 

( روز قبل از اتمام دورۀ عرضۀ عمومی درخواست خود را به همراه زاارش بازرسوی  3نماید باید حداقل )

را مبنی بر تأیید خالص بدهی به متعهد پذیره نوی  به بورس ارائه نماید. بورس با بررسی  قانونی ناشر
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و احراز شرای  این تبصره اجازه انجام تسویه خارج از اتاق پایاپای معامالت مربوطه را مطوابق بوا روال   

 4نماید. مربو  با فرم تسویه خارج از اتاق پایاپای صادر می

تقدم خايد سهام، وشاب  ضرواب  یراکم برا وعراوالت      سايا ضواب  وابوط ب  دادوستد یق :  67ماده 

 باشد. سهام وی

  5مالی تامین اوراق معامالت سیزدهم: فصل  

نويسی اوراق تأونن والی ب  قنمت بازار و ننز عاض  اولنر  آن دسرت  از اوراق ترأونن     پذياه :  68ماده 

عاضر  اوراق ترأونن   "ند ب  قنمت ثابت يا قنمت بازار ک  از ايرن پرس   ا نويسی شده والی ک  قبالر پذياه

 شود، تابع وقارات اين فصل است. ناونده وی "والی

نويسی اوراق تأونن والی با وجوز سازوان در بورس، اين اوراق پذيافت  شرده   در صورت پذياه :1تبصره 

 باشد. وحسوب شده و اوکان وعاوالت ثانوي  آن فااهم وی

 شود. کننده و تايند بورس تعننن وی روش عاض  اولن  ب  درخواست عاض  :2تبصره 

نويسی اوراق تأونن والی ب  قنمت ثابت تابع ضواب  فصرل نروزدهم ايرن دسرتورالعمل      پذياه : 3تبصره 

 است.

 یذف شد.:  69 ۀماد

 یذف شد.:  70 ۀماد

 یذف شد. : 71 ۀماد

 یذف شد. :72 ۀماد 

 یذف شد. : 73 ۀماد

 یذف شد. : 74 ۀماد

                                                 
4

 هنئت ودياه سازوان بورس و اوراق بهادار بدان الحاق شده است. 28/4/1396و  4/8/1392وور   ها وصوب   ووجب تبصاه اين واده ب 
5

 هنئت ودياه سازوان بورس و اوراق بهادار اصالح شده است. 21/10/92وفاد اين فصل ب  ووجب وصوب  وور   
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 یذف شد. : 75 ۀماد

 یذف شد. :  76 ۀماد

 یذف شد. : 77 ۀماد

 یذف شد.:  78 ۀماد

 یذف شد.:  79 ۀماد

اند، بالفاصل  پرس از   شده یسينو اهيک  خار، از بورس پذ یوال نناوراق تأو  يوعاوالت ثانو :  80ماده 

آنها در برورس انجرام    یسينو اهيک  پذ یوال نناوراق تأو ي در بورس و وعاوالت ثانو  ناول  عاض  خاتم

شراوع   صرالح   انتشار از واجع ذ نديفاآ لنتکم ي دينپس از اخذ تأ  شده است، یداکثا س  روز کار

 .شود یو

در برورس اوراق   یبرازارگادان  تنر بااساس دسرتورالعمل فعال  ،یوال نناوراق تأو یبازارگادان :  81ماده 

 :شود یسازوان با لحاظ نمودن ووارد انجام و ةايود ئتنه 08/10/88بهادار تهاان وصوب 

 از یبازارگادان وجوز اخذ ب  وشاوط ،یوال  نهادها توس  یوال ننتأو اوراق یبازارگادان اوکان -1

 از یوعراوالت   ساوان ب  منوستق یدستاس وذکور، یوال نهاد ک  یدرصورت. دارد وجود سازوان

 از یبرازارگادان  تنر فعال انجرام  جهرت  دير با باشرد،  نداشت  را وستقل یوعاوالت ستگاهيا قيطا

 .کند استفاده بورس کارگزاران از یکي خدوات

 سرازوان  توسر   آن یعموو  عاض وجوز ک  یوال ننتأو اوراق  باا یبازارگادان تنفعال وجوز -2

 .باشد اوراق عما انيپا تا تواند یو شود، یو صادر

 بر   یوعراوالت  سرتگاه يا صنتخص  ونزل ب  باخ ، یدستاس اساختيز ب  بازارگادان یدستاس -3

 یفر نتکل برورس  صرورت،  نيا در. شود یو وحسوب یبازارگادان تنفعال انجام جهت بازارگادان
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 نخواهرد  تهراان  بهرادار  اوراق برورس  در یبرازارگادان  تنفعال دستورالعمل 18 ةواد درخصوص

 .داشت

 نوسران   داون سق  در اوراق ديخا اوکان عدم و بازارگادان کد در اوراق وجود عدم درصورت -4

 در یبرازارگادان  تنر فعال دسرتورالعمل  8 ةوراد  ، بند تيرعا ب  ولزم بازارگادان مت،نق  روزان

 یفظ یوعاوالت  ساوان در را ديخا سفارش است ووظ  کننل نبوده، تهاان بهادار اوراق بورس

 .دينما

  براا  تهراان  بهرادار  اوراق بورس در یبازارگادان تنفعال دستورالعمل 10 ةواد ووضوع ي دينتأ -5

 قبل  ،ناول  عاض در و انتشار وجوز اخذ از قبل یسينو اهيپذ در ،یوال ننتأو اوراق یبازارگادان

 .گادد اخذ ديبا عاض  از

 یطر  و نبروده  دسرتورالعمل  19 ةواد تابع ،یوال ننتأو اوراق یبازارگادان وعاوالت  کاروزدها -6

 .شود یو نننتع سازوان ةايود ئتنه توس   ا جداگان   وصوب

برا   یوبنر   تعهد ،یوال نناوراق تأو یسينو اهيپذ ن اعالو ايثبت و  ن اننک  در ب یدرصورت :  82ماده 

توس  بازارگادان اعالم شده باشد، برازارگادان وکلر  اسرت     شده ننتضم متناوراق در یداقل ق ديخا

 نير ا ووضروع  ديخا تعهدات  فايا جهت. دهد انجام شده اعالم  يشاا تيرعا با را یبازارگاداناقداوات 

 .باشد دارانيخا ايسا از تا نينپا تواند یو بازارگادان ديخا  ها سفارش تياولو واده،

 قبل  کار روز نيآخا انيپا در اوراق دارندگان ب  یوال ننتأو اوراق با واتب   ها پاداخت :  83ماده 

 .بود خواهد  واکز  گذار سپاده شاکت فهاست اساس با وقار پاداخت وقاطع از

 یذف شد. : 84ۀ ماد
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درآورد انباشرت     اير خايدار اوراق ولزم است عالوه با قنمت خايد اوراق، یسب وورد سود  :  85ماده 

آن در  اتنر روز وعاولر  کر  جزئ   تير ووعرد پاداخرت لغا   نيدرآود وتعلق  از آخرا  اياوراق وزبور )سود 

 پاداخت نمايد. زناوراق قند شده است( را ن  عاض ن اطالع

 تير رعا بدون اوراق وبادل  اوکان بورس، صنتشخ ب  یفن  يشاا شدن انوه صورت در: تبصاه

 .دارد وجود واده نيا ووضوع الزام

 منتصرم  و یورال  ننترأو  اوراق مرت نق برا  یتنبرااهم  اثرا  کر   یاطالعرات  وجرود  صرورت  در :  86ماده 

 وقرارات  طبرق  را وابوطر   یوعراوالت  نماد توانند یو وورد یسب سازوان يا بورس دارد، گذاران  يساوا

 داونر   سازوان، اعالم صورت در. ندينما اقدام نماد يیبازگشا ب  نسبت اطالعات انتشار از پس و وتوق 

 .شد نخواهد اعمار نماد، يیبازگشا روز در متنق روزان  نوسان

 نمراد  يیبازگشرا  و توقر   برا  همزوان سهام، ب  ليتبد قابل یوال ننتأو اوراق وورد در: تبصاه

 نوسان  داون اعمار صورت، نيا در. گادد یو يیبازگشا و وتوق  وابوط  اوراق نماد  ،يپا سهام

 .بود خواهد  يپا سهم وشاب  اوراق، یوعاوالت نماد  روزان

 صرورت  بر   باشرد،  ونتشراه  اوراق کل از درصد 10  از شنب ةدارند یشخص ک  یصورت در :  87ماده 

 .دينما عاض  عمده وعاوالت ضواب  و  يشاا با و عمده صورت ب  را خود اوراق تواند یو  ارناخت

بعرد از انجرام وعاولر       روز کرار  کير در برورس   یوال ننوجوه وعاوالت اوراق تأو  يتسو :  88ماده 

(T+1) ادنگ یصورت و. 

وقارات وابوط ب  نحوه دريافت سفارش خايرد و فراوش اوراق و سرايا وقرارات وابروط از       : 89ماده 

 نيو رناه وشاب  ضواب  یاکم با وعاوالت سهام در ا یدريافت کد وعاوالت ، جمل  ایااز هويت وشتا

 .باشدیدستورالعمل و
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  کارگزاران توسط هاسفارش یاجرا و افتيدر شرايط :چهاردهم فصل  

 وعراوالت  انجرام  جهرت  ديبا کارگزار. است کارگزار ةعهد با  وشتا تيهو ایااز تنوسئول :  90ماده 

 وراتب ،  وقرارات  ايسرا  و يیپولشرو  برا  وبرارزه  وقارات جمل  از وقارات وطابق بورس، در بهادار اوراق

 :دينما اقدام ايز شاح ب  انيوشتا يیشناسا و تيهو ایااز ب  نسبت

 :یقیحق شخص يیشناسا و تيهو احراز( الف

 ورورد  در و یولر  کرارت  و شناسرناو   شراول   وشرتا  يیشناسرا  ودرک اصل اخذ -1

 وردارک  صرفحات  یتماو وصدق یکپ  نگهدار و وعتبا گذرناو  ،یخارج اشخاص

 وزبور؛

 کار؛ و سکونت وحل آدرس وورد در اطالعات اخذ -2

 ؛ وشتا بهادار اوراق وعاوالت با واتب  یبانک یساب وورد در اطالعات اخذ -3

 ؛ وشتا یقبل وعاوالت یجم وورد در اطالعات اخذ -4

 .بهادار اوراق وعاوالت انجام از هدف وورد در اطالعات اخذ -5

 :یحقوق شخص يیشناسا و تيهو احراز( ب

 خصوص در یرسم روزناو  یآگه ناو ، شاکت اساسناو ، خصوص در اطالعات اخذ -1

  اوضرا  صرایبان  و اانيورد  ااتننتغ نيآخا یآگه آن، ااتننتغ نيآخا و سنتأس

 أتنه  اعضا وؤسسان، درصد، ده  باال شاکاء اي والکان سهاوداران، بنتاک وجاز،

 آنان؛ اقاوتگاه ینشان و یساباسان بازرسان، عاول، ايود و اهيود

 بهادار؛ اوراق وعاوالت با واتب  یبانک یساب ب  وابوط اطالعات اخذ -2

 ؛یقبل وعاوالت یجم وورد در اطالعات اخذ -3

 و یولر  کرارت  و شناسناو  شاول وجاز  اوضا صایبان يیشناسا ودرک اصل اخذ -4

 .وذکور ودارک صفحات یتماو وصدق یکپ  نگهدار
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 .شوند اصل با باابا کارگزار توس  ديبا واده نيا ووضوع شدة اخذ وستندات  نکل :1 ۀتبصر

 .شد خواهد اخذ بورس یابالر  ها فاوت بااساس واده نيا ووضوع اطالعات  نکل :2 ۀتبصر

 اطالعات، و انيوشتا يیشناسا سوابق ب  وابوط ودارک  نگهدار و ثبت ب  وکل  کارگزاران :  91ماده 

 .باشند یو وعاوالت ب  وابوط سوابق و وستندات

ا  ثبرت و نگهردار  شرود کر  اوکران اراير  آن یسرب         اسناد وابوط بايد ب  گون  :1ۀ تبصر

 باشد.درخواست سازوان و بورس وجود داشت  

کارگزاران وکلفند عالوه با وفاد اين وراده، الزاورات ونردر، در وقرارات از جملر        :2ۀ تبصر

 وقارات وبارزه با پولشويی در خصوص نگهدار  و اوحاء اسناد را رعايت نمايند.

يرا   کنرد  اوتناع 90 وادة ووضوع نظا وورددر صورتی ک  وشتا  از اراي  اطالعات و ودارک  :92ماده 

کارگزار اطالعاتی باخالف اطالعات اراي  شده توس  وشتا  ایااز نمايد، بايرد از انجرام وعاولر  براا      

 وشتا  خوددار  کند.

گذار  آنها  کارگزاران بايد نسبت ب  نظارت وستما با وشتايان خود و تعننن اهداف ساواي :  93ماده 

 آور  شده اقدام نمايند. با اطالعات جمعب  ونظور اطمننان از انطباق عملنات و وعاوالت آنها 

 ،الکتاوننرک کاررذ  يرا   ها   وشتايان از فامدرخواست کارگزار ووظ  است باا  دريافت  :  94ماده 

 استفاده کند. بورسطبق فاوت 

دريافت درخواست وشتايان ب  صورت الکتاوننک اعرم از تلفنری، فکرس، اينتانرت و      :هتبصر

 ودياه سازوان صورت گناد. ورالعمل وصوب هنئتها بايد بااساس دست سايا روش

شود،  ها  وشتايان ک  با رعايت وقارات اراي  وی توانند از دريافت درخواست کارگزاران نمی : 95ماده 

 خوددار  نمايند.

هرا    سرفارش استفاده نمايند. سازوان يند أتوکلفند از دفاتا ثبت سفارش وورد  ارگزارانک :  96ماده 

در اين دفتا بايد استانداردها  وضع شده شود.  تاتنب زوان دريافت، در اين دفاتا ثبت ویوشتايان ب  
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کرارگزارانی وجراز بر      وشتايان رعايت شرود. ها   درخواستاجاا  ثبت و در خصوص سازوان توس  

ها  گاوهی هستند ک  وقرارات ووضروع ايرن وراده را      استفاده از کد وعاوالت گاوهی و ثبت سفارش

 ايند.رعايت نم

هرا از وکنرل يرا نماينردة قرانونی وشرتايان بايرد وقرارات          کارگزاران در دريافرت سرفارش   :  97ماده 

 دستورالعمل انجام وعاوالت وکالتی را رعايت نمايند.

 باشند. کارگزاران وجاز ب  تغننا کد وعاوالتی سفارشات ثبت شده در ساوان  وعاوالتی نمی : 98ماده 

ا اعتبار زوانی پايان روز، پس از پايان آخاين جلس  رسمی وعاوالتی روزانر   ورود سفارش ب :  99ماده 

 باشد. وجاز نمی

 کارگزاران ووظفند سفارش وشتايان را همواره با رعايت صاف  و صالح ايشان اجاا نمايند. :  100ماده 

يا وعراوالت   ک  اجاا  سفارشات وشتايان ونجا ب  نقض وقارات، دستکار  بازار در صورتی:  101ماده 

وتکی ب  اطالعات نهانی گادد کارگزار وکل  اسرت از اجراا  سرفارش وشرتايان خروددار  نمروده و       

 وااتب را ب  سازوان و بورس گزارش دهد. 

  اولیه عرضه در ها شرکت کارکنان به سهام انتقال ضوابط پانزدهم: فصل  

هرا  اولنر  کر  وشرمور وعراوالت       انتقار سهام ب  کارکنان ناشا پذيافت  شده در عاضر   :  102ماده 

 پذياد. تاجنحی نباشد بنابا وفاد اين فصل صورت وی

کارگزار وکل  است با اساس ناو  وديا عاول ناشا پذيافت  شده ووضروع انتقرار، یرداقل    :  103ماده 

 اطالعات زيا را دريافت نمايد:

 سهام ووضوع انتقار؛ نام شاکت و تعداد -1

 وصوب  هنأت ودياه ناشا پذيافت  شده؛ -2

لنست کاول اساوی و وشخصات کارکنان ناشا پذيافت  شده ک  قاار است ب  ايشران   -3

 سهام تخصنص يابد؛
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 کننده. سفارش فاوش سهاودار يا سهاوداران عاض  -4

نن جلسر  رسرمی   کارگزار طی يک روز وعراوالتی و یرداکثا ترا پايران روز کرار  پنجمر      :  104ماده 

کنرد. انتقرار سرهام از کرد      وعاوالتی پس از عاض  اولن  اقدام ب  تخصنص سهام ب  يک کد واس  وری 

شرود و   واس  ب  کد والکنت ها يک از کارکنان ظاف وهلتی ک  توس  وديا عاول بورس تعنرنن وری  

 پذيا است. باشد، اوکان روز کار  پس از تخصنص ب  کد واس  وی 30یداکثا 

در صورتی ک  ب  ها دلنل اوکان انتقار سهام ب  کرد وعراوالتی باخری از کارکنران ناشرا       :  105ماده 

 شود. پذيافت  شده در وهلت وقار وجود نداشت  باشد، سهام ب  کد فاوشنده بازگادانده وی

وعادر قنمت ونانگنن وزنی وعاوالت روزان  سهام ناشا قنمت تخصنص سهام ب  کد واس   :  106ماده 

 پذيافت  شده طی روز  است ک  تخصنص سهام ب  کد واس  در آن روز انجام شده است.

 پذيافتر  شرده  % کل سهام ناشرا  5تعداد سهام قابل واگذار  ب  کارکنان، یداکثا وعادر  :  107ماده 

در جايان ثبت باشد، وجموع ساواي  ثبت شده  پذيافت  شدهخواهد بود. چنانچ  افزايش ساواي  ناشا 

 % فوق قاار خواهد گافت.5زايش ساواي  در جايان ثبت، وبنا  تعننن و اف

تعداد سهام تعننن شده جهت واگذار  ب  اشخاص ووضوع اين دستورالعمل جزء سرهمن    :  108ماده 

 باشد. خايد کارگزار خايدار در عاض  اولن  نمی

 

  ترجیحی معامله ضوابط شانزدهم: فصل  

ها  دولتی ب  کارکنان همان شاکت يا سايا اشخاص  نتقار سهام شاکتوعاول  تاجنحی، ا :  109ماده 

ها  خصوصی ساز  است و با نرا  و شرااي  تعنرنن شرده در وصروب        یقوقی ب  ونظور اجاا  باناو 

 شود.  گنا  در اين خصوص انجام وی واجع ذيصالح جهت تصمنم

انجام وعاول  تاجنحی را بر  همرااه   کارگزار جهت انجام وعاوالت تاجنحی بايد درخواست  :  110ماده 

 ساز  ک  یاو  یداقل اطالعات زيا است ب  بورس ارائ  نمايد: ناو  سازوان خصوصی
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 نام ناشا پذيافت  شده و تعداد سهام ووضوع انتقار؛ -1

 قنمت انتقار؛ -2

 کننده و کد وعاوالتی و ؛ نام عاض  -3

 اساوی کارکنان يا اشخاص یقوقی. -4

اطالعات ارائ  شده يا ونزان سهام قابل تخصنص ب  وسئولنت صحت و سقم  تبصره:

 باشد. ها يک از اشخاص با عهده بورس يا کارگزار نمی

کارگزار اقدام ب  انتقار سهام ب  کد تاجنحی در خار، از جلس  رسمی وعاوالتی و در بازار  :  111ماده 

تی ها يک از کارکنان ظراف  کند. انتقار سهام از کد تاجنحی ب  کد وعاوال عاد  ساوان  وعاوالتی وی

 پذيا است. روز کار  پس از انتقار ب  کد تاجنحی، اوکان 30ودت یداکثا 

  چرخشی معامالت ضوابط هفدهم: فصل  

انجام وعاوالت چاخشی ب  نحو  ک  تا پايان جلس  رسمی وعراوالتی، وضرعنت والکنرت     :  112ماده 

ار ووضوع وعاول  تغننا ننمايد در بورس ومنروع  طافنن وعاول  در خصوص تمام يا بخشی از اوراق بهاد

 است و بورس وعاول  وذکور را تايند نخواهد کاد.

در صورتی ک  اين وعاوالت سهوار انجام شوند، کارگزار وکل  است وااتب را بالفاصرل  بر     :  113ماده 

 وديا عاول بورس اطالع دهد؛ ب  ها تاتنب بورس اين وعاوالت را تأيند نخواهد کاد.

چنانچ  کارگزار از اعالم وااتب ب  بورس خوددار  نمايد يا بورس انجام وعاول  را سرهو    :  114ماده 

 شود. تشخنص ندهد، پاونده کارگزار وتخل  باا  رسندگی ب  وااجع رسندگی ب  تخلفات ارجاع وی

نم طری  ک  بورس تشخنص دهد انجام يک وعاول  بصورت وستقنم يا رناوستق در صورتی :  115ماده 

يک دورة زوانی ونجا ب  تغننا والکنت نشود و اين وعاول  با هدف شناسايی سود )زيران( انجرام شرده    

 باشد ووظ  است از تأيند آن خوددار  نمايد. 
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  مقررات ساير هجدهم: فصل  

وحاسب  کاروزدها  وعاوالت باوبنا  وعاوالت، ب  تاتنبی ک  در سراوان  وعراوالتی ثبرت     : 116ماده 

 گناد. است، صورت وی شده

دستورالعمل وعاوالت باخ  اوراق بهادار در "در خصوص وعاوالت باخ  اوراق بهادار وفاد  : 117ماده 

 ننز، عالوه با وفاد اين دستورالعمل الزم االجااست. "بورس اوراق بهادار تهاان و فاابورس اياان 

هرا    نحوة وصور آن برا رعايرت سرق     ها  خدوات و کاروزدها  بورس از وعاوالت و نا  : 118ماده 

 گادد. وصوب هنأت ودياة سازوان، توس  هنأت ودياة بورس تصويب و اعمار وی

هايی ک  در خصوص والکنت سهام آن، وحدوديت وقاراتی  در صورت پذياش سهام شاکت : 119ماده 

و در چارچوب  ها  وذکور را بااساس وقارات ا  وجود دارد، بورس ووظ  است وحدوديت يا اساسناو 

 اوکانات عملناتی خود کنتار نمايد.

کلن  ووارد  ک  وطابق اين دستورالعمل بايرد توسر  برورس اعرالم شرود و کلنر  وروارد         :  120ماده 

باشد از طايق سرايت رسرمی برورس انجرام خواهرد       رسانی ک  وطابق اين دستورالعمل الزاوی وی اطالع

 گافت.

گذار  واکز  سپاده شده  ابل وعاول  هستند ک  نزد شاکت سپادهفق  اوراقی در بورس ق :  121ماده 

 و گواهی نقل و انتقار باا  آن صادر شده باشد.

ها  تعاير  شرده در سراوان  وعراوالت، وحاسرب        بورس وکل  است با وحاسبات شاخص : 122ماده 

لزوم ووارد را از  ها  پايانی و تنظنمات ساوان  وعاوالت بصورت وستما نظارت نمايد و در صورت قنمت

 وديايت ساوان  وعاوالت پنگنا  نمايد. 

االجاا شدن اين دستورالعمل، وقارات وشاوی  زيا و کلن  وقرارات و ضرواب     از تاري  الزم : 123ماده 

 شود: وغايا با اين دستورالعمل لغو وی
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دسررتورالعمل اجاايرری وعرراوالت عمررده نرروع اور و دوم وصرروب     -1

سازوان کارگزاران برورس اوراق بهرادار   هنأت ودياة  25/11/1382

 تهاان؛

دستورالعمل عاض  اولن  و دادوستد دسرت دوم اوراق وشرارکت در    -2

هنررأت ورردياة سررازوان  12/6/1384بررورس اوراق بهررادار وصرروب 

 کارگزاران بورس اوراق بهادار تهاان؛

دستورالعمل اجاايی دادوستد گواهنناو  یق تقدم خايد سرهام در   -3

هنأت  12/6/1384ی در بورس اوراق بهادار وصوب نويس دورة پذياه

 ودياة سازوان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهاان؛

دستورالعمل اجاايری توقر  نمراد وعراوالتی اوراق بهرادار وصروب        -4

هنأت ودياة سرازوان کرارگزاران برورس اوراق بهرادار      16/7/1384

 تهاان؛

کرارگزاران   ها  اجاايری سرازوان   چارچوب انتقار عملنات و فعالنت -5

بورس اوراق بهادار تهاان بر  برورس اوراق بهرادار تهراان )شراکت      

هنأت ودياة سازوان کرارگزاران   29/11/1385سهاوی عام( وصوب 

 بورس اوراق بهادار تهاان؛

ساز   وصوب  وابوط ب  نحوة انجام وعاوالت عمدة سازوان خصوصی -6

عمردة  ها  سهام توس  آن سرازوان در وعراوالت    در کلن  واگذار 

 ودياة سازوان بورس و اوراق بهادار؛ هنأت  3/5/1386وصوب 

هنرأت   14/6/1386هرا  وعراوالتی وصروب     دستورالعمل رفع گاه -7

 ودياة سازوان بورس و اوراق بهادار؛
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هنرأت   9/10/1386وصوب  اخذ تضمنن در وعاوالت عمدة وصروب   -8

 ودياة سازوان بورس و اوراق بهادار.

شرده در   کارکنان شاکت تازه پذيافتر   دستورالعمل انتقار سهام ب  -9

 بورس.  شورا  11/3/1383بورس وصوب 

 

 

 

  تهران بهادار اوراق بورس در ثابت قیمت به بهادار اوراق نويسی نوزدهم:پذيره فصل  

 

نويسی اوراق بهادار در بورس بااساس وجوز صادره از سازوان و وفاد بنانن  ثبت انجام  پذياه :124ماده 

رخصوص اوراق بهادار  کر  وجروز انتشرار آن توسر  بانرک واکرز  جمهرور         خواهد شد. د

 گادد، شااي  تعننن شده در وجوز آن بانک والک خواهد بود. اسالوی اياان صادر وی

هرا    نويسی صافار درخصوص سرهام جديرد شراکت    درخصوص سهام و یق تقدم سهام، پذياه تبصره :

 پذيا است. پذيافت  شده در بورس اوراق بهادار تهاان، در آن بورس اوکان

 یذف شد.:  125مادۀ 

 یذف شد.:  126مادۀ 

 یذف شد.:  127مادۀ 

 یذف شد.:  128مادۀ 

 یذف شد.:  129مادۀ 

 یذف شد.: 130مادۀ 
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  (ETF)معامله قابل گذاری سرمايه صندوق گذاری سرمايه واحدهای معامالت اختصاصی ضوابط بیستم: فصل  

 

گرذار  قابرل وعاولر  در     هرا  سراواي    گذار  صرندوق  نويسی اولن  وایدها  ساواي  پذياه:  131ماده 

شود. پذياه نويسی برا  وینويسی اوراق بهادار انجام بورس، وطابق وفاد دستورالعمل عاض  اولن  و پذياه

فاوش وایدها  ساواي  گذار  صندوق ب  ونزان سق  وایدها  ساواي  گذار  يا پايان وهلت پرذياه  

 يابد.نويسی )هاکدام زودتا باشد( پايان وی

 

گذار  قابل وعاول ، در بازار عاد   گذار  عاد  صندوق ساواي  وعاوالت وایدها  ساواي  :  132ماده 

هرا  وعمرور وعراوالت سرهام و یرق تقردم سرهام انجرام          گذار  و با اساس روي  ساواي ها   صندوق

گرذار  صرندوق    شود، ب  استثنا  اين ک  داون  نوسان روزان  قنمت در وعاوالت وایدها  ساواي  وی

 شود. اعمار نمی

 

 یذف شد.:  133ماده 

 

 

گرذار    گذار  صرندوق سراواي    ي شااي  توق  و بازگشايی نماد وعاوالتی وایدها  ساوا : 134ماده 

 قابل وعاول  ب  شاح زيا است :

در صورت  ثبت تغننا ها يک از ارکان، وفاد اساسناو  و يا اوندناو  صندوق  نماد وعاوالتی با  .1

تواند یرداکثا بر  وردت دو روز کرار  وتوقر  و سرپس برا اعرالم سرازوان          اعالم سازوان وی

 بازگشايی شود. 
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نماد وعاوالتی صندوق وتوق   دستورالعمل اين 18 و 2وکار  17 دهوا در وندر، طبق شااي  .2

 شود.و بازگشايی وی

 وطرابق قابرل وعاولر      گذار  يصندوق ساوا یوورد توق  نماد وعاوالت دررسانی بورس  اطالعتبصره: 

 شود. وی انجام دستورالعمل نيا 19واده 

 

گذار  قابل وعاول ، در  گذار  ومتاز يا وديايتی صندوق ساواي  وعاوالت وایدها  ساواي :  135ماده 

گذار  و وطابق وقارات وابروط بر  وعراوالت عمرده سرهام و       ها  ساواي  بازار وعاوالت عمده صندوق

 شود.  تقدم انجام وی یق

يرا ورديايتی صرندوق    گرذار  ومتراز    در صورت ووافقت بورس، ثبت وعاول  وایدها  ساواي تبصره: 

گنانرده کر  بر  تأينرد      دهنرده و انتقرار   وابنن انتقار گذار  قابل وعاول  با اراي  فام ووافقت فی ساواي 

 پذيا است. سازوان رسنده است در بازار وعاوالت عمده اوکان

 

ر گذار  قابل وعاولر ، د  ها  ساواي  گذار  صندوق ثبت، صدور و ابطار وایدها  ساواي  :  136ماده 

 شود. ساوان  وعاوالتی در نماد  وجزا از وعاوالت بازار عاد  توس  کارگزار صندوق انجام وی

 

در زوان تصفن  صندوق، وعاوالت در نماد  رنا از نماد وعاوالت بازار عاد  و وطرابق برا    :  137ماده 

 تاتنبات وقار در اساسناو  صندوق انجام خواهد شد.

 


