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)مصوب ها و بازارهای خارج از بورس  گذاری خارجی در بورس نامة سرمايه آيین

 (هیأت وزيران22/1/1132

 

وزارت امور اقتصادی و  22/1/1387مورخ  221119بنا به پیشنهاد شمارۀ  29/1/1389هیأت وزیران در جلسة مورخ 

نامة  آیین" -1384مصوب  -ر جمهوری اسالمی ایران قانون بازار اوراق بهادا 4مادۀ  3دارایی و به استناد به بند 

 را به شرح زیر موافقت نمود: "ها و بازارهای خارج از بورس گذاری خارجی در بورس سرمایه

 

 روند: نامه در معانی مشروح زیر به کار می های مندرج در این آیین اصطالحات و واژه -0مادة 

  - 1384مصوب  -قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  قانون: .1

 شورای عالی بورس و اوراق بهادار شورا: .2

 بورس اوراق بهادار دارای مجوز از شورا بورس: .3

 : بازار خارج از بورس دارای مجوز از شورابازار خارج از بورس .4

 قانون  1سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادۀ سازمان:  .1

 :شود هر یک از اشخاص زیر شخص خارجی محسوب میص خارجی: شخ .6

 الف( شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد.

 ب( هر شخص حقوقی که در کشوری غیر از ایران به ثبت رسیده باشد.

های )الف( و )ب( در سرمایة آن  ج( هر شخص حقوقی ثبت شده در ایران که مجموع سهام اشخاص موضوع قسمت

گذاری با سرمایه متغیر، شخص خارجی قلمداد شود، تا زمانی  که صندوق سرمایه در صورتی از پنجاه درصد باشد.بیش 

درصد تنزل نیابد، همچنان خارجی تلقی  41های )الف( و )ب( در سرمایة آن به  که سهم اشخاص موضوع قسمت

 خواهد شد.

، تقاضای دریافت مجوز 4خارجی که طبق مادۀ شخص خارجی یا شخص ایرانی با سرمایة دارای منشأ  متقاضی: .7

  معامله را به سازمان ارائه داده است.

نامه به منظور خرید، فروش یا خرید و فروش اوراق بهادار در هر  مجوزی که براساس این آیین مجوز معامله: .8

 شود. بورس یا بازار خارج از بورس از سوی سازمان به متقاضی اعطا می

 شخص خارجی که مجوز معامله را از سازمان دریافت نموده باشد. :گذار خارجی سرمایه .9

%( سهام یک 11گذار خارجی که قصد تملک بیش از ده درصد ) سرمایه گذار خارجی راهبردی: سرمایه  .11

شده در بورس  شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس را دارد، یا پس از تملک سهام یک شرکت پذیرفته

 خارج از بورس یک کرسی هیأت مدیرۀ آن شرکت را در اختیار بگیرد. یا بازار
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محاسبه و اعالم  11( مادۀ 1مبلغی به ریال که براساس تبصرۀ ) وجوه قابل انتقال: .11

 شود. می

 تفاوت قیمت فروش اوراق بهادار با قیمت خرید آن است. ای: عایدات سرمایه .12

نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معاملة اوراق بهادار در  اشخاص خارجی با رعایت این آیین -2مادة 

باشند. سایر مقررات حاکم بر معامله و فعالیت  بورس یا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می

 کم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، همان مقررات حا

 -گذاری خارجی  شده در قانون تشویق و حمایت سرمایه های تعیین گذار خارجی مجاز است تا سقف سرمایه -9مادة 

هایی را  گذاری کند، مگر اینكه شورا در برخی موارد محدودیت در بورس یا بازار خارج از بورس سرمایه - 1381مصوب 

 درنظر بگیرد.

اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس باید اطالعات و  -4مادة 

 های سازمان به سازمان ارائه نمایند. ای براساس فرم مدارك الزم را به همراه تقاضانامه

نامه  این آیین 11نی شده در مادۀ بی منظور استفاده از تسهیالت و مزایای پیش  توانند به اشخاص ایرانی می( 0تبصره )

های خود که منشأ خارجی دارد، در بورس یا بازار خارج از بورس، با ارائة  گذاری آن بخش از سرمایه برای سرمایه

 اطالعات، مدارك و تقاضانامة موضوع این ماده به سازمان، مجوز معامله دریافت نمایند.

 اطالعات ارائه شده را به سازمان منعكس نماید.متقاضی موظف است هرگونه تغییر در  (2تبصره)

کند  مدارك موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شوند و به ترتیبی که سازمان تعیین می (9تبصره)

 دار برسند. به تائید مراجع صالحیت

، مجوز 4ل موضوع مادۀ سازمان موظف است ظرف هفت روز کاری پس از دریافت اطالعات و مدارك کام -5مادة 

 کند. ی وی اعالم  معامله را صادر و به متقاضی یا نماینده

کند موظف است به درخواست سازمان اطالعات، اسناد و مدارك الزم  شخصی که مجوز معامله دریافت می -6مادة 

اطالعات و مدارك مربوطه  را به سازمان، بورس یا بازار خارج از بورس یا مراجع دیگر ارائه نماید. در صورتی که وی،

گذار خارجی را در خصوص خرید  تواند مجوز معامله سرمایه را به موقع به اشخاص تعیین شده تسلیم نكند، سازمان می

گذار خارجی در دوران تعلیق یاد شده یا پس از لغو مجوز خرید،  اوراق بهادار، تعلیق یا لغو نماید. در این صورت سرمایه

 باشد. اوراق بهاداری که به نام خود خریده است، می فقط دارای حق فروش

راهبردی در هر بورس یا بازار خارج از بورس، به   گذاران خارجی غیر محدودیت تملک سهام توسط سرمایه -7مادة 

 شرح زیر است:

های  شرکت%( مجموع تعداد سهام 21گذاران خارجی نباید از بیست درصد ) ( تعداد سهام در مالكیت مجموع سرمایه1

%( تعداد سهام هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا 21شده در بورس یا بازار خارج از بورس یا بیست درصد ) پذیرفته

 بازار خارج از بورس بیشتر باشد.

گذار خارجی در هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس  (  تعداد سهام در مالكیت هر سرمایه2

 %( تعداد سهام آن شرکت بیشتر باشد.11ه درصد )تواند از د نمی
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رسانی موظف است ابزارهای الزم  بورس یا بازار خارج از بورس ضمن اطالع (0تبصرة )

 منظور اجرای این ماده را فراهم نماید.  به 

جی گذار خار ( در اثر فعل سرمایه2که سازمان پس از بررسی، تشخیص دهد که نصاب بند ) در صورتی( 2تبصرة )

 شود. گذار راهبردی تلقی می گذار خارجی به عنوان سرمایه راهبردی نقض شده است، سرمایه غیر

( 1) های پولی موضوع مادۀ  ها و نهادها و واسطه های اعمال شده برای تملک سهام بانک محدودیت( 9تبصرة )

جمهوری اسالمی ایران و اجرای  قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 الرعایه است. نامه نیز الزم در این آیین - 1387مصوب  -( قانون اساسی 44های کلی اصل چهل و چهارم ) سیاست

تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل سهام  گذار خارجی راهبردی پس از خرید سهام نمی سرمایه -8مادة 

گونه سهام مستلزم رعایت مقررات معامالت عمده سهام در بورس یا بازار خارج از  نخریداری شده را بفروشد. فروش ای

 باشد. بورس می

گذار خارجی راهبردی  علت افزایش سرمایة شرکت مربوط، درصد مالكیت سرمایه که به در صورتی (0تبصرة )

گذار خارجی غیرراهبردی بر  سرمایه( خارج گردد، مقررات 1ماده ) 9ای کاهش یابد که وی از شمول تعریف بند  گونه به

 وی حاکم خواهد شد.

 های این ماده مستثنی است. تقدم سهام از محدودیت فروش حق( 2تبصرة )

های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، توسط نهاد مالی که شخص خارجی  معاملة سهام شرکت -3مادة 

هایی است که نهادهای مالی  امه نیست و مشمول همان محدودیتن های این آئین شود، مشمول محدودیت محسوب می

 که: مشابه ایرانی دارند، مشروط به این

نهاد مالی یاد شده مجوز تأسیس یا فعالیت خود را طبق قانون و مقررات مربوط به آن، از سازمان دریافت کرده  .1

 باشد.

معامالت یاد شده به تشخیص سازمان و به منظور ارایة خدمات تخصصی نهاد مالی از قبیل تعهد خرید سهام   .2

 صورت پذیرد.

های ارزی و ریالی، انتقال ارز به  اشخاص خارجی یا ایرانی با دریافت مجوز معامله، مجاز به افتتاح حساب -01مادة 

گذاری خود هستند.  سرمایههای ایرانی برای انجام عملیات بانكی و  انکداخل ایران و تبدیل آن به ریال و بالعكس در ب

ای و سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معامله، به خارج از ایران  انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه

ی اسالمی ایران با رعایت مقررات ارزی کشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود. بانک مرکزی جمهور

نرخی  شود، در صورت تک ( محاسبه و اعالم می1موظف است، معادل ارزی وجوه قابل انتقال را که به شرح تبصره )

گذار خارجی یا  بودن ارز به نرخ رایج در شبكه رسمی کشور، و در غیر این صورت به نرخ بازار آزاد، در اختیار سرمایه

ر دهد. در شرایط خاص به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبلغ گذار ایرانی دارای مجوز قرا سرمایه

یادشده طی یكسال و به فاصله چهار ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است. دستورالعمل الزم برای اجرای این ماده 

مرکزی جمهوری اسالمی نامه، به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک  ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این آیین

 ایران خواهد رسید.
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گذار ایرانی دارای  گذار خارجی یا سرمایه وجوه قابل انتقال به درخواست سرمایه (0تبصره)

گردد. ضوابط مربوط به چگونگی تعیین منشأ خارجی  مجوز معامله، توسط سازمان محاسبه و به بانک مرکزی اعالم می

 رسد. انتقال به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا میسرمایه و چگونگی محاسبه وجوه قابل 

شود، شامل وجوه قابل انتقال،  هرگونه ممنوعیت انتقال ارز از کشور که در مقررات وضع شده یا می (2تبصره)

 گردد. نمی

گذاری  گذار خارجی، مجوز سرمایه در صورتی که شخصی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه (9تبصره)

را دریافت نموده باشد، عالوه بر  - 1381مصوب  -گذاری خارجی  ارجی موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایهخ

بینی شده  بینی شده در قانون یاد شده از جمله تسهیالت پیش تسهیالت موضوع این ماده، از مزایا و تسهیالت پیش

 رخوردار است. برای نقل و انتقال سرمایه خود به داخل یا خارج از ایران نیز ب

( و 14(، )13( خارج است و مقررات الزم در مورد آنها براساس بندهای )8( و )7موارد زیر از شمول مواد ) -00مادة 

 رسد: ( قانون به تصویب شورا می4( مادۀ )11)

ز بورس زمان در بورس یا بازار خارج ا سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس که هم -1

 اند. کشور دیگری پذیرفته شده

آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس که برای معامله اشخاص خارجی در   -2

 کشور دیگر به هر طریق اختصاص یابد.

 ه شده باشند.اوراق بهادار صادر شده توسط ناشر خارجی که در بورس یا بازار خارج از بورس ایرانی پذیرفت  -3

 شوند. آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس که بصورت ارزی معامله می -4

شده توسط  های تعیین گذار خارجی تابع سقف تملک سایر اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت برای سرمایه -02مادة 

 شورا خواهد بود.

نامه، تمام یا  رسد، در دستورالعمل اجرایی این آیین نامه به تصویب شورا می دستورالعمل اجرایی این آیین -09مادة 

های  ها، شرکت ها، بازارهای خارج از بورس، کانون برخی از وظایف و اختیارات سازمان، قابل تفویض به بورس

باشد. در صورت تفویض، سازمان موظف است بر  گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و کارگزاران می سپرده

 عملكرد اشخاص یاد شده نظارت نماید.

( قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، 11نامة اجرایی بند )ج( مادۀ ) نامه، آیین از تاریخ ابالغ این آیین -04مادة 

هـ 33171/ت 11619نامة شمارۀ  موضوع تصویب – 1384مصوب  -اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 گردد. لغو می 16/3/1384مورخ 
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)مصوب سال نامة معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهران  آيین

 (شورای عالی بورس و اوراق بهادار1135

 

  . تعاریف1مادۀ 

شرکت بورس اوراق بهادارتهران "بورس"بورس واوراق بهادارومنظور از نامه، سازمان  ر این آییند "سازمان،"منظور از 

 است.سهامی عام 

خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس پذیرفته شده است.هرمعامله درصورتی قطعیت می یابد  "معامالت،"

 برسد. "بورس"که به تایید 

رود از قبیل تابلوی اصلی  کار می ندی شدۀ اوراق بهادار بهب تابلویی است که برای ارائة اطالعات طبقه "تابلوی بورس"

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

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

 کارگزار خریدار.ر از طرف برای خرید اوراق بهاداعبارت است از اعالم آمادگى  "تقاضا،"

تواند نمایندۀ قانونی خریدار  می "مشتری"شخصی است که متقاضی خرید )یا فروش( اوراق بهادار است.  "مشتری،"

 یا فروشنده باشد.

 شود. به کارگزار ارائه می "مشتری"درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط  "سفارش،"

 شود.   میوارد سامانة معامالت هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار که برای ت اسنرخی  "،پیشنهادی قیمت"

 شود. به کارگزار واگذار می "مشتری"نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف  "قیمت باز،"

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

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

 شود. تعیین می"بورس"حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط  "واحد پایة معامالتی متعارف،"

 متر است.میزان اوراق بهاداری که از واحد پایة معامالتی متعارف ک "واحد پایة معامالتی نامتعارف،"

 شود. قیمتی است که در شروع جلسة رسمی معامالتی برای هر ورقة بهادار در تابلو بورس اعالم می "قیمت آغازین،"

 "بورس"قیمت هر ورقة بهادار در پایان هر جلسة رسمی معامالتی بورس است که محاسبه و توسط  "قیمت پایانی،"

 شود. اعالم می

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

 تعیین قیمت روز بعد مالك باشد.

هر شرکت، بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن آمادۀ عرضه و فروش آن سهام  "سهم شناور آزاد"

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

ی معامالت  ترین تا باالترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسة رسمی پایین "نوسان قیمت، دامنة "

 تواند نوسان داشته باشد.  بورس، قیمت می
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توقف معامالت هر یک از انواع اوراق بهادار طی دورۀ معین طبق  "بستن نماد،"

 باشد. دستورالعمل مربوطه می

حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معامالتی طی هر سفارش در سامانة معامالت  "محدودیت حجمی،"

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

عملیاتی است که طی آن اوراق بهاداری که در سامانة معامالت به ثبت رسیده است، قابلیت معامله  "گذاری، سپرده"

 کند. پیدا می

وجوه حاصل از  مرحلة پایانی انجام معامله است که طی آن مالكیت اوراق بهادار به خریدار و "تسویه و پایاپای،"

 شود. معامله به فروشنده منتقل می

فرد در سامانة معامالت تعریف  صورت منحصر به ای است که برای هریک از اوراق بهادار به شناسه "نماد معامالتی،"

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

صورت  انجام معاملة اوراق بهادار در سامانة معامالت است. این شناسه بهجهت  "مشتری"شناسة  "کد معامالتی،"

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

های خرید و یا فروش گروهی برای هر شرکت  ای است که برای ورود سفارش شناسه "کد معامالتی گروهی،"

 باشد. رت حروف، عدد، و یا ترکیبی از هر دو میصو کارگزاری در سامانة معامالت تعریف شده است. این شناسه به

ها و در نهایت  های خرید و فروش، تطبیق سفارش ای است که دریافت سفارش سیستم رایانه "سامانة معامالتی،"

 شود. انجام معامالت از طریق آن انجام می

ایستگاه "باشد. هر  در ارتباط میپایانة معامالتی کارگزار است که با سامانة معامالتی بورس  "ایستگاه معامالتی،"

های معامالتی هر کارگزار با  گویند. ایستگاه "کد ایستگاه معامالتی"شود که به آن  با کدی مشخص می "معامالتی

 شود. کدهای جداگانه تعریف می

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

سازی  های خصوصی منظور اجرای برنامه های دولتی به کارکنان واحدها به انتقال سهام شرکت "معاملة ترجیحی،"

 شود. است که به نرخ معینی انجام می

دوفروش اوراق بهادار اشخاص خارجی است که حسب مورد، پس از اخذ مجوز از خری "معامالت اشخاص خارجی،"

 کنند.  ربط، اقدام به معاملة اوراق بهادار می مراجع ذی

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

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

معامالتی است که با تكمیل چرخة آن ظرف یک جلسة معامالتی، وضعیت مالكیت طرفین  "معامالت چرخشی،"

 کند. معامله تغییری نمی

تعیین شده "بورس"معامالتی است که برای انجام و یا نحوۀ تسویة آن، شرایطی برابر مقررات  "معامالت مشروط،"

 باشد.

خریدوفروش اوراق بهادار با همسر و اقربای درجة یک )طبقة اول نسبی طبق تعریف قانون مدنی(  "معامالت با اقربا،"

 است.
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معامالتی است که درصدی از ثمن معامله از طریق بانک و یا مؤسسة  "معامالت اعتباری،"

 مالی یا اعتباری تأمین مالی شده باشد.

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

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

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

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

 باشد. شدۀ تعدادی از مشتریان با کد معین کارگزار می فروش اوراق بهادار تجمیع "فروش گروهی،"

 گیرد. صورت می اوراق بهاداری است که با فوت دارندۀ آن به وراث قانونی ویانتقال  "انتقال قهری،"

انتقال اوراق بهاداری است که به موجب قوانین خاص و یا با حكم دادگاه صالحه به شخص دیگری  "انتقال قانونی،"

 گیرد. صورت می

ای از اوراق بهادار را طی دورۀ زمانی مشخص  نماگری است که تغییرات قیمت یا بازدۀ یک یا مجموعه "شاخص،"

 دهد. نشان می

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

کارگزار/معامله گری است که با اخذمجوز الزم با تعهدبه افزایش نقدشوندگی وتنظیم عرضه وتقاضای  "بازارگردان،"

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

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

کارگزاری که در پذیرش اوراق بهادار نقش مشاور و کارشناس را برای عرضة اولیه برعهده داشته  "کارگزار معرف،"

 باشد.

دار به بورس، هماهنگی برای تأمین مالی اولیة اوراق بها  کارگزاری است که در عرضة "نویسی، کارگزار متعهد پذیره"

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

های خریدوفروش مشتریان با درنظرگرفتن  سازوکاری برای دادوستد اوراق بهادار برپایة انطباق سفارش "حراج،"

 اولویت قیمت و زمان است.

از یک نشست کاری است که معامالت اوراق بهادار در این ساعات انجام  ساعاتی پیوسته "جلسة رسمی معامالتی،"

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

تبصره :تعاریف و اصطالحات دیگری که برحسب ضرورت های کار با سامانه کامپیوترو یا پیاده سازی نرم افزارهای 

 تعیین واعالم می شود. "بورس"نیاز باشد،توسط هیئت مدیره جدیدمورد

توسط  رسمی به استثناى روزهاى تعطیلساعت و روزهای انجام معاملة انواع اوراق بهادار در بورس، . 2مادۀ 

 شود.  تعیین و اعالم می "بورس"مدیره هیئت

 انجام بایستی به اطالع عموم برسد.روز قبل از  11تبصره: تغییرات ساعت و روزهای انجام معامله حداقل 

کارگزاران  .شود  حراج انجام می ةبه طریقنامه آمده است،  مگر در مواردی که در این آیینبورس،  معامالت. 3مادۀ 

را  ها و قیمت آناوراق بهادار تعداد ، خریداران و فروشندگانهای  سفارشپیشنهادهاى خریدوفروش خود را با توجه به 

 امالتی وارد خواهند نمود.در سامانة مع
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معامالت بورس با رعایت اولویت قیمت و زمان ورود سفارش به سامانة معامالتی  .4مادۀ 

 خواهد آمد. "دستورالعمل نحوۀ انجام معامالت"انجام معامالت در   شود. جزییات نحوۀ  انجام می

خواهد  "دستورالعمل نحوۀ انجام معامالت"ابع اوراق بهادار ت وفروشخریدحدود و شیوۀ عملیات کارگزاران در . 1مادۀ 

 بود.

اوراق بهادار  یا معامالتی قیمت پیشنهادىنوسان غیرعادی در تواند در مواردى که  می "بورس" ۀمدیر . هیئت6مادۀ 

خواهد  "توقف معامالت"از انجام معامله جلوگری نماید. چگونگی انجام کار در دستورالعمل ، مشاهده کند در هر جلسه

 آمد. هیئت مدیرۀ بورس می تواند اختیارات موضوع این ماده را به مدیرعامل تفویض نماید.

معترض  هنسبت به تصمیم جلوگیرى از انجام معامله براساس این مادخریدار یا فروشنده تبصره: در صورتى که کارگزار 

تسلیم نماید. رسیدگى به این  "سازمان"یف، به براى رسیدگى و تعیین تكل با ذکر دالیل،باشد، باید اعتراض خود را 

 آید.  ساعت، به عمل می48اعتراض ظرف 

 خواهد بود. "اوراق بهادار  عرضة اولیة"شرایط و چگونگی عرضة اولیة اوراق بهادار تابع دستورالعمل  .7مادۀ 

باید انتشار یابد، مراحل   عامله میانواع معامالت اوراق بهادار، شرایط معامله، میزان اطالعاتی که در زمان م .8مادۀ 

خواهد آمد. تسویة  "دستورالعمل نحوۀ انجام معامالت"انجام سفارش خریدوفروش، و سایر شرایط انجام معامله در 

گذاری، تسویه، و  دستورالعمل سپرده"وجوه و پایاپای اوراق بهادار و شرایط تسویة خارج از اتاق پایاپای، بر طبق 

 واهد شد.انجام خ "پایاپای

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

 صورت حراج ممكن نباشد، این معامالت با مصوبة شورای بورس خارج از جلسة رسمی معامالت قابل انجام است.

کارگزار متعهد "یا  "کارگزار معرف"عنوان  دار خاصی بهبرای اوراق بها . در مواردى که کارگزارى11مادۀ 

 شود.  گرفته مینظر  در تقدمى براى وى حق "اولیة اوراق بهادار  عرضة"عمل کند، برطبق دستورالعمل  "نویسی، پذیره

تا  فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر ةنام شده در بورس همراه با وکالت . وجوه مربوط به سهام معامله11مادۀ 

ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده ردوبدل گردد. کارگزار فروشنده، موظف است تشریفات 72

از تاریخ معامله انجام داده و سهام را )سه جلسة معامالتی(  ساعت 72شده را ظرف  مربوط به انتقال سهام معامله

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

برسد. در هر صورت،  "بورس" مدیرعاملبه اطالع حداکثر تا پایان نشست رسمی معامالتی مربوط کتباً مراتب باید 

دستورالعمل "اس زمان مربوط به انتقال سهام، براس ساعات تسویه و یا مدت رود.  شده، قطعى به شمار می انجام ةمعامل

 انجام خواهد شد. "گذاری، تسویه و پایاپای سپرده

ای که فروشنده برای انجام معامله با شرایط اعالم آمادگی نماید، صرفاً با  کلیة معامالت عمده 0( 0مکرر ) 00ماده 

ی انتقال سهام شود. بورس تسهیالت الزم را با رعایت موارد زیر توسط کارگزاران برا موافقت مدیرعامل انجام می

 آورد:  فراهم می

کارگزار فروشنده، مكلف است  شرایط فروشنده را منطبق با مقررات بورس و براساس دستورالعمل معامالت  - 1

 دریافت و به بورس اعالم نماید. 

                                                 
 

1
 شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. 24/17/1389مصوب  2و  1مكرر  11ماده  
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کارگزار فروشنده، پس از مشخص شدن برندۀ رقابت، مكلف است سند تسویة خارج از  - 2

که پس از تأمین شرایط اعالمی معامله از سوی خریدار به امضای طرفین معامله )خریدار و  پایاپای حصه غیرنقدی را

فروشنده( رسیده است به بورس تسلیم نماید. قطعیت معامله منوط به پرداخت حصة نقدی از سوی خریدار و ارائة سند 

روز  9از پایاپای و قطعیت معامله حداکثر باشد. مهلت ارایة سند تسویة خارج  تسویه خارج از پایاپای، مطابق مقررات می

 باشد.  کاری بعد از مشخص شدن برندۀ رقابت می

درصورت عرضه سهام جهت انجام معامله عمده از سوی سازمان خصوصی سازی، افزایش مهلت تسویه حصه نقدی و 

ن و موافقت وزیرمحترم روز کاری به درخواست آن سازما 31روز کاری به  9ارایة سند تسویة خارج از پایاپای از 

 2اموراقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار امكان پذیر می باشد.

ام حسب مورد خواهد بود. ساعت کاری در ایام ماه مبارك رمضان از  خاتمة مهلت، آخرین ساعت کاری روز نهم یا سی

 .3باشد بعدازظهر می 4صبح تا  8بعدازظهر و سایر ایام از ساعت  3صبح تا  8ساعت 

( این ماده نسبت به تسویه 2های مقرر در بند ) خریدار مكلف است از طریق کارگزار خود حداکثر تا پایان مهلت -3

 حصة نقدی معامله از طریق اتاق پایاپای اقدام نماید. 

گذاری  به حساب شرکت سپردهدر صورتی که حصة نقدی مطابق با شرایط اطالعیة عرضه توسط کارگزار خریدار  - 4

مرکزی در موعد مقرر واریز نشود معامله محقق نشده و سهام موضوع اطالعیه عرضه در مالكیت فروشنده باقی خواهد 

درصد واریزی خریدار کسر و  3گذاری مرکزی کلیة کارمزدهای متعلقه را از محل  ماند. در این صورت شرکت سپرده

ان ناشی از عدم انجام تعهدات خریدار به حساب کارگزار فروشنده جهت پرداخت آن به الضم مابقی آن را به عنوان وجه

 نماید. فروشنده واریز می

 درصد واریزی از سوی خریدار به کارگزار وی مسترد خواهد شد. 3وجوه مازاد بر  -تبصره

برای انجام به محض درج اطالعیة عرضة سهام توسط بورس، سهام موضوع معامله به کد مخصوص که  - 1

توانند بدون موافقت بورس از  یابد و فروشنده و کارگزار فروشنده نمی شود انتقال می معامالت عمده در نظر گرفته می

 عرضة سهام خودداری نمایند.

در صورتی که خریدار مطابق مقررات، برندۀ رقابت بوده و شرایط قطعیت معامله مندرج در اطالعیة عرضه را  - 6

باشد. در  فروشنده مكلف به امضای سند تسویه خارج از پایاپای و ارائه آن به کارگزار خود می فراهم نماید،

غیراینصورت فروشنده مكلف است عالوه بر کارمزدهای معامله، به برندۀ رقابت که به موجب دستورالعمل اجرایی این 

درصد خسارت، معادل مبلغ واریزی  2ر هر ماه نامه اقدام کرده است از قرا مقررات نسبت به واریز وجه یا ارایة ضمانت

گذاری مرکزی متوقف بوده یا  نامة بانكی برای مدتی که وجه واریزی در حساب شرکت سپرده یا ارزش ضمانت

نامة بانكی معتبر در اختیار آن شرکت بوده است پرداخت نماید. انتقال سهام از کد مخصوص به کد مالكیت  ضمانت

 خت خسارت مندرج در این بند خواهد بود.فروشنده منوط به پردا

( این ماده دریافت 2های مقرر در بند ) فروشنده مجاز است حداکثر تا پنج درصد از حصة نقدی را در خارج از مهلت –7

نماید. در این صورت حصة مزبور نیز غیرنقدی تلقی خواهد شد و همزمان با ارایة سند تسویة خارج از پایاپای، آن 
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گردد. در صورت عدم توافق  رج از پایاپای تسویه شده و معامله قطعی میبخش نیز خا

( این ماده از طریق اتاق پایاپای تسویه 3خریدار و فروشنده به شرح فوق، حصة نقدی باید به ترتیب مندرج در بند )

 شود.

رایة آن به بورس معامله در صورت عدم امضای سند تسویة خارج از پایاپای از سوی خریدار یا فروشنده یا عدم ا – 8

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  36محقق نشده و به اختالف طرفین براساس ترتیبات مقرر در مادۀ 

رسیدگی خواهد شد. متخلف عالوه بر پرداخت خسارت طرف مقابل مكلف است کلیه کارمزدهای معامله را به ذینفع 

( این ماده خواهد 6( یا بند )4سارت قابل پرداخت حسب مورد براساس مفاد بند )آن پرداخت نماید. مبنای محاسبة خ

 بود.

% از قیمت پایه جهت 3در صورتی که معامله به هر دلیل محقق نشود حصة نقدی واریزی از سوی خریدار )غیر از  – 9

 شرکت در رقابت( به کارگزار خریدار مسترد خواهد شد.

تواند از مهلت  دار برای توزیع گستردۀ اوراق بهادار با موافقت مدیرعامل بورس میکارگزار خری( 2مکرر ) 00ماده 

 روز کاری برای تخصیص و ارایة فهرست نهایی خریداران استفاده نماید.  3حداکثر 

ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. در 24هاى اوراق مشارکت باید حداکثر ظرف  . وجوه مربوط به معامله12مادۀ 

ابطال معامله یا درخواست تواند  ساعت پرداخت نشود، کارگزار فروشنده می24پس از  مشارکتکه وجوه اوراق  صورتى

تقاضای تواند   شود، اقدام نماید. در هر صورت، کارگزار خریدار نمی  میهر روزى که وجه دیرتر پرداخته جریمة اخذ 

جزییات پایاپای و تسویة اوراق کارگزار فروشنده، است. به ت خسارموظف به پرداخت شده را نماید و  انجام ةمعاملابطال 

 خواهد بود. "تسویه، و پایاپای  گذاری، دستورالعمل سپرده"مشارکت براساس مفاد 

و نیز نحوۀ تسویة وجه طبق دو  "بورس"ها به  نحوۀ تكمیل اسناد مربوط به معامالت و تحویل آن. 13مادۀ 

 شود. انجام می "گذاری، تسویه و پایاپای سپرده"و  "نحوۀ انجام معامالت"دستورالعمل 

های مقرر در  دستورهای خرید یا فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی و دولت بدون توجه به محدودیت .14مادۀ 

 قابل معامله خواهد بود. "بورس"های بورس در  ها و دستورالعمل نامه آیین

ای، مشروط، با اقربا، اعتباری، تجدید ساختار  رجی، گروهی، خوشهانجام معامالت قهری، قانونی، اشخاص خا .11مادۀ 

 انجام خواهد شد. "گذاری، تسویه، و پایاپای سپرده"و  "نحوۀ انجام معامالت"های  و ترجیحی طبق دستورالعمل

الت را انجام نوع معام  که سهواً این اند از انجام معامالت چرخشی اجتناب کنند، و در صورتی کارگزاران موظف .16مادۀ 

اطالع دهند. جزییات مربوطه در   "بورس" داده، و بعداً به ماهیت معامله پی بردند، مراتب را بالفاصله به مدیرعامل

 خواهد آمد. "معامالت  دستورالعمل نحوۀ انجام"

یا نمایندۀ  "رسبو" مدیرعاملقطعیت معامله مورد تردید باشد، رأى اعالم خرید کارگزاران یا  . در مواقعى که17مادۀ 

 باشد. االتباع می و الزمقطعى وی 

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

 شود.  انجام می "دستورالعمل توثیق اوراق بهادار"گذاری اوراق بهادار بر طبق  . نحوه و چگونگی وثیقه19مادۀ 

واعتبار در مورد  وبانكی، مصوبات بانک مرکزی و شورای پول موظف به رعایت قوانین پولی "بورس". 21مادۀ 

 مدیرۀ بورس به کارگزاران است. و هیئت "سازمان "،  "شورا"و ابالغ این مصوبات و مصوبات  "معامالت اعتباری"
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. پذیرش اشتباهات سهوی کارگزاران درمورد معامالت تاحدی مجاز است که در 21مادۀ 

 تعیین شده است. "توقف معامالت"دستورالعمل 

های خریدوفروش  هایی برای پذیرش سفارش از فرممشتریان ضمن رعایت سفارش ند ا . کارگزاران موظف22مادۀ 

 طراحی شده است. "بورس"استفاده کنند که از طرف مشتریان 

، باید شود  داده میبه کارگزار ک شكل الكترونی از طریق تلفن، فاکس، و یا به حضوریصورت غیر که بهسفارشی 

 تصریح شده است. "نحوۀ انجام معامالت"نحوی انجام شود که در دستورالعمل  به

دستورالعمل نحوۀ انجام ". نحوۀ ادامة معامالت ناتمام اوراق بهادار در نشست معامالتی بعدی، بر طبق 23مادۀ 

 شود.  انجام می "معامالت

انجام  "دستورالعمل توقف نمادها". بازکردن و بستن نمادهای معامالتی و صدور مجوز توقف نماد براساس 24مادۀ 

 خواهد شد.

آغازین و پایانی، شاخص و میزان سهم شناور آزاد را   موظف است اطالعات الزم از جمله قیمت "بورس" .21مادۀ 

 وتقاضا به نحو مقتضی در اختیار بازار قرار دهد.  تنی بر عرضهبرای تحلیل بازار و انجام معامالت عادالنه و مب

تقدم سهام، اوراق مشارکت، سبد سهام، و هر  نحوۀ انجام معامالت اوراق بهادار مختلف از جمله سهام، حق .26مادۀ 

 .خواهد بود "دستورالعمل نحوۀ انجام معامالت"نوع اوراق بهاداری که  در بورس پذیرش می شوند، براساس 

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

هزار مبلغ معامله به کارگزارى که معامله را از طرف  در 4در معامالت سهام هر یک از طرفین معامله کارمزدى از قرار 

در هزار مبلغ  1771ک از طرفین کارمزدى از قرار هر ی مشارکت. در معامالت اوراق کردآنها انجام داده پرداخت خواهد 

 .کردپرداخت خواهد مربوط  معامله به کارگزار

در  ریال است. میلیون111کارمزد کارگزاران در یک معامله ریال است. حداکثر  117111 حداقل کارمزد معامالتتبصره: 

 4میلیون ریال است. 31داکثر آن ریال و ح 21ر111معامالت اوراق مشارکت حداقل مبلغ کارمزد کارگزاران 

درصد آن را  11/1 کهاز ارزش معاملة سهام درصد  3/1 هاى گسترش بورس به میزان منظور انجام پروژه به. 28مادۀ 

وصول و مستقیماً به حساب بانكى خاصى به نام کند، توسط سازمان   درصد آن را فروشنده پرداخت می 11/1خریدار و 

هاى  ها و پروژه شوراى بورس به مصرف طرحبا تصویب منحصراً این وجوه شود.   واریز می سازمان کارگزاران بورس

دون تصویب ب ،وتصرف در موجودى حساب بانكى مذکور توسط سازمان بورس خواهد رسید. هرگونه دخل ةتوسع

درمورد سایر ابزارهای درصد یادشده از معامالت اوراق مشارکت دریافت نخواهد شد. باشد.  شوراى بورس ممنوع می

 نامة اوراق بهادار یادشده خواهد آمد. موردمعامله در بورس، درهر مورد موضوع در آیین

باشد که از هریک از طرفین معامله دریافت  ریال می میلیون 111تبصره: حداکثر کارمزد موضوع این ماده در هر معامله 

 شود. می

هایى که  ثبت و از فرمهای مربوطه  مطابق دستورالعملخود را های دریافتی  سفارشاند دفاتر  ن مكلفا. کارگزار29مادۀ 

های سفارش مكتوب و الكترونیک و اطمینان از صحت  دارد استفاده کنند. مسؤولیت حفظ فرم  مقرر میسازمان 

 شده با کارگزاران است. های انجام سفارش
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دریافت  مشتریان خود براى انجام معاملهاند تمام وجوهى را که از  . کارگزاران مكلف31مادۀ 

 معامالتیحساب جارى "ها و تحت عنوان  یكى از بانک دارند، در پایان هر روز در حساب جارى مخصوصى که نزد می

کند،   مخصوصى که سازمان براى منظورنمودن وجه تهیه می ةدر برگ .کنند، منظور نمایند به نام خود باز می "کارگزارى

با )که وجوه مزبور بابت فروش یا خرید چه تعداد سهام یا اوراق مشارکت متعلق به فروشنده یا خریدار  باید ذکر شود

وجه وجوه مشتری را برای مدتی  کارگزاران مجاز نیستند به هیچباشد.  می (ذکر نام و مشخصات فروشنده یا خریدار

ها، برای سایر مشتریان و یا  ا هرگز از محل وجوه آنشده در دستورالعمل نزد خود نگاه دارند، و ی خارج از زمان تعیین

 خواهد آمد. "نحوۀ نگهداری وجوه مشتریان"نامة  ای انجام دهند. جزییات امر در آیین کارگزاری خود، معامله

توانند تا میزان  ها که در امور مربوط به خریدوفروش سهام فعالیت دارند می . کارگزاران و نمایندگان آن31مادۀ 

 :سهام به قیمت تابلو خریدارى نمایندافراد تحت تكفل خود، های مندرج در زیر براى خود و  نصاب

های کارگزاری  مدیره و مدیرعامل و کارکنان شرکت اعضای حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت الف(

 .ریال )به قیمت خرید( میلیون 211تا سقف جمعاً 

حقوق صاحبان  ۀیا هفتاد درصد ارزش ویژ شده و پرداخت ثبت و ةرصد سرمایهای کارگزاری تا سقف صدد شرکت ب( 

 سهام شرکت کارگزاری هرکدام که کمتر باشد.

نمایندگان کارگزاران و  هاى کارگزارى شرکت ۀمدیر تئهیاعضای ند از مدیران عامل و ا کارگزاران عبارتتبصره: 

 کنند. بورس فعالیت میهای حرفه ای که در  دارندگان گواهیند از ا عبارت

انتقال سهام به کارکنان  ". درمورد انتقال سهام به مدیران و کارکنان واحدها، انتقال براساس مصوبة 32مادۀ 

 انجام خواهد شد. "شده در بورس های پذیرفته شرکت

ست که در معامالت در خارج از اتاق پایاپای و سیستم تسویة بورس فقط محدود به مواردی ا  . تسویة33مادۀ 

 آید.  می "گذاری، تسویه، و پایاپای دستورالعمل سپرده"

مقررات شمول رعایت آن معدم درصورت نامه را رعایت و اجرا نمایند.  اند مفاد این آیین . کارگزاران موظف34مادۀ 

 بینی شدۀ مربوطه خواهند شد. پیش

و ابالغ آن معتبر و  "سازمان "مدیرۀ  تنامه پس از تصویب هیئ های اجرایی این آیین . دستورالعمل31مادۀ 

 االجراست. الزم

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

 الحاقی :

 شورای بورس ( 31/6/83)مصوبه  

 با انجام برخی از معامالت در خارج از وقت قانونی به شرح ذیل موافقت می نماید:

دهای منعقده مابین ارگانهای دولتی )مانند سازمان صنایع ملی ایران( و اشخاص حقوقی و سهامی که به موجب قرادا

باید انتقال  حقیقی که بنابر رای حكم تعیین شده توسط ریاست جمهوری یا هیئت وزیران و تنفیذ ریاست جمهوری می

 یابد، به قیمت توافق شده انجام شود.

تأدیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و  سهامی که به موجب مقررات قانونی به منظور

 شود، به قیمت تعیین شده یا قیمت تابلوی بورس انتقال یابد. غیره منتقل می
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گذاری خارجی  گذاری مربوط است که به تصویب سازمان سرمایه سهامی که به سرمایه

اند به قیمت تعیین شده در مصوبه آن سازمان سهام را  افتهرسیده است و از طریق آن مصوبه سهامداران خارجی اجازه ی

 خریداری نمایند.
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)مصوب دستورالعمل اجرايی نحوۀ انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران 

 (هیأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار11/2/1132

 

نامة معامالت در شرکت بورس  آئین 26و  24 ،23، 22، 18، 16، 11، 13، 8، 6، 1، 4این دستورالعمل در اجرای مواد 

تبصره در تاریخ  34ماده و  123فصل،  18اوراق بهادار تهران )مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار( در 

 مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. به تصویب هیأت  13/9/1389

  اصطالحات و تعاریف اول: فصل  

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  1هایی که در ماده  اصطالحات و واژه :0مادة 

اند، به همان  نامة معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهران تعریف شده اسالمی و آئین  مجلس شورای1384

 باشند: های دیگر دارای معانی زیر می اند. واژه مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته

یكی از بازارهای سامانة معامالت است که در آن معامالت عادی اوراق بهادار براساس مقررات ازار عادی: ب .1

 شود. مربوط، انجام می

یكی از بازارهای سامانة معامالت است که در آن معامالت عمده اوراق بهادار براساس بازار معامالت عمده:  .2

 شود. مقررات مربوط، انجام می

 ق بهادار تهران )شرکت سهامی عام( است.بورس اورابورس:  .3

 جلوگیری از انجام معاملة یک ورقة بهادار برای مدت محدود است.توقف نماد:  .4

 جلوگیری از انجام معاملة یک ورقة بهادار تا رفع دالیل تعلیق است. تعلیق نماد: .5

 شود. تعداد ورقة بهاداری است که در قالب یک سفارش، وارد سامانة معامالتی می حجم سفارش: .6

های وارد شده به سامانة  سفارش  ای است که براساس آن، به محض تطبیق قیمت شیوه حراج پیوسته: .7

 شود. معامالتی، معامله انجام می

ها به سامانة معامالت،  ارشای است که براساس آن، پس از ورود سف شیوه :(Auction)حراج ناپیوسته  .8

 شود. انجام می (TOP)معامله براساس قیمت نظری گشایش 

دامنة نوسان قیمت اوراق بهادار قابل معامله در بورس است که نسبت به قیمت دامنة نوسان روزانة قیمت:  .9

 ها در هر روز صرفاً در این دامنة قیمت، مجاز است. شود و ورود سفارش مرجع تعیین می

دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب هیأت مدیرۀ لعمل پذیرش: دستورا .11

 سازمان است.

های خرید،  سفارش غیرفعالی است که فعال شدن آن در مورد سفارش (:Stop Orderسفارش متوقف ) .11

از آن بیشتر شود و در مورد زمانی است که قیمت آخرین معاملة بازار با قیمت تعیین شده توسط مشتری مساوی یا 
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، زمانی است که قیمت آخرین معاملة بازار با قیمت تعیین شده توسط  های فروش سفارش

 مشتری مساوی یا از آن کمتر شود.

عبارت از مجموع تعداد سهام ثبت شده ناشر پذیرفته شده در بورس است. در محاسبه تعداد سهام پایه:  .12

 نویسی یا ثبت قانونی قرار دارند نیز لحاظ می شوند. لة پذیرهسهام پایه، سهام جدیدی که در مرح

های متفرقه  سود )زیان( خالص پس از کسر مازاد درآمدهای متفرقه بر هزینه سود )زیان( قابل اعمال: .13

درصد سود )زیان( خالص باشد، تغییرات  21است. در صورتی که مازاد درآمد )هزینه( های متفرقه معادل یا بیشتر از 

 شود. درصد ضرب و به سود )زیان( قابل اعمال اضافه می 21در آن 

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه )سهامی عام(  شرکت سپردهگذاری مرکزی:  شرکت سپرده .14

 است.

قیمت مشخص و بدون قید و شرطی است که توسط فروشنده برای عرضة سهام در معامالت قیمت پایه:  .15

 باشد. شود و مبنای رقابت در معامالت عمده می زار فروشنده به بورس اعالم میعمده تعیین و از طریق کارگ

قیمت پایانی سهم یا قیمت تعدیل شدۀ پایانی در روز معامالتی قبل، حسب مورد است که قیمت مرجع:  .16

 شود. توسط بورس محاسبه می

ا تقسیم سود نقدی در قیمتی است که پس از اعمال اثر تغییرات سرمایه و یقیمت تعدیل شدة پایانی:  .17

 شود. قیمت پایانی محاسبه می

های ثبت شده با  سفارش قیمتی است که در مرحلة گشایش، براساس: (TOP)قیمت نظری گشایش  .18

 شود. استفاده از سازوکار حراج، توسط سامانة معامالتی محاسبه و معامالت مرحلة گشایش با آن قیمت انجام می

هایی که سهام پایة  تقدم قابل معامله در آن در شرکت ای است که تعداد سهام یا حق معامله معاملة عمده: .19

هایی که سهام پایة آنها کمتر یا  آنها بیش از سه میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی یک درصد سهام پایه و در شرکت

 درصد باشد.  1مساوی سه میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی 

ای است که تسویة وجوه آن با شرایط اعالمی در اطالعیة عرضه  معاملة عمده مدة شرایطی:معامالت ع .21

 شود. عمده براساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل و مقررات مربوطه انجام می

تمام مصوباتی است که توسط مراجع ذیصالح از جمله مجلس شورای اسالمی، هیأت وزیران، شورا،  مقررات: .21

ال آن در چارچوب اختیارات آنها وضع شده و بورس، کارگزار، مشتریان و سایر اشخاص ذیربط موظف به سازمان و امث

 رعایت آنها هستند.

 ناشری است که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده است. ناشر پذیرفته شده: .22

ه سامانة وارده ب  تعداد مشخصی از اوراق بهادار است که حجم سفارش(: (LOTواحد پایة سفارش  .23

 معامالتی باید مضرب صحیحی از آن باشد.

  بهادار اوراق معامالت انجام کلی ضوابط دوم: فصل  
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معامالت اوراق بهادار، طی یک جلسة معامالتی در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر  :2مادة 

شود. تمامی روزهایی که جلسة معامالتی در آن  انجام می 12صبح تا  9هفته به استثنای ایام تعطیل رسمی از ساعت 

 گردند. شود، روز کاری محسوب می برگزار می

های معامالتی را در صورتی که امكانات فنی و شرایط  عداد جلسهتواند زمان و ت هیأت مدیرۀ بورس می تبصره:

 تسویه مهیا باشد، تغییر دهد.

تواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسة معامالتی را در صورت بروز اشكاالت فنی در  مدیر عامل بورس می: 9مادة 

به اطالع عموم برسد. بورس باید مستندات سامانه معامالتی تغییر دهد. این تغییرات باید بالفاصله و به نحو مقتضی 

 مربوط به اشكاالت فنی سامانه معامالتی را در سوابق خود نگهداری و حسب درخواست سازمان، آن را ارایه نماید.

 معامالت دو طرفه و معامالت با اقرباء تابع ضوابط کلی انجام معامالت اوراق بهادار خواهد بود.: 4مادة 

ها و بازارهای  گذاری خارجی در بورس نامة سرمایه اص خارجی با رعایت مقررات مندرج در آئینمعامالت اشخ: 5مادة 

 پذیرد. هیأت وزیران، اصالحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط صورت می 29/11/89خارج از بورس مصوب 

  معامله انجام مراحل سوم: فصل  

شود.  هیأت مدیرۀ بورس  می جمهوری اسالمی ایران انجام میمعامالت اوراق بهادار بر مبنای واحد پول رس: 6مادة 

 تواند واحد پول دیگری را نیز با هماهنگی سازمان تعیین کند. می

 شود. معامالت اوراق بهادار از طریق سامانة معامالت و توسط کارگزاران عضو بورس انجام می :7مادة 

ارهای تعریف شده در سامانة معامالتی توسط بورس تعیین نماد معامالتی، به تفكیک اوراق بهادار و باز :8مادة 

 شود. می

 معامالت اوراق بهادار در یكی از بازارهای بورس انجام خواهد شد. مراحل انجام معامالت به شرح زیر است:: 3مادة 

ش دقیقه قبل از شروع معامالت است که در آن امكان ورود، تغییر یا حذف سفار 31این مرحله گشایش:  پیش .1

 شود؛ ای انجام نمی وجود دارد لیكن معامله

های موجود در سامانة  گشایش است و در آن، سفارش این مرحله بالفاصله پس از مرحلة پیش مرحلة گشایش: .2

 شود؛ معامالت براساس سازوکار حراج ناپیوسته و در دامنة نوسان روزانة قیمت، انجام می

م مرحلة گشایش شروع و در آن معامالت براساس حراج پیوسته پس از انجا  این مرحله مرحلة حراج پیوسته: .3

 شود؛ انجام می

دقیقه قبل از  11این مرحله بالفاصله پس از خاتمة مرحلة حراج پیوسته و  مرحلة حراج ناپیوسته پایانی: .4

یابد. طی این مرحله امكان ورود، تغییر یا حذف سفارش  دقیقه ادامه می 11مرحلة معامالت پایانی شروع و به مدت 

وجود در سامانة های م شود. در پایان این مرحله سفارش ای انجام نمی توسط کارگزاران وجود دارد لیكن معامله

 شود؛ معامالت براساس سازوکار حراج ناپیوسته و در دامنة نوسان روزانة قیمت اجرا می

دقیقة پایانی جلسة معامالتی است که طی آن ورود سفارش و انجام معامله با  11 مرحلة معامالت پایانی: .1

 پذیر است. قیمت پایانی امكان
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فوق  3تا  1ی حداقل شامل مراحل معامالت بورس در هر جلسة معامالت :0تبصرة 

رسانی به عموم  با تصویب هیأت مدیرۀ بورس و سه روز کاری پس از اطالع 1و  4باشد. استفاده از مراحل  می

 پذیر است. امكان

ها  تواند زمانی خارج از جلسة معامالتی را برای ورود، تغییر یا حذف سفارش هیأت مدیرۀ بورس می :2تبصرة 

 تعیین نماید.

   ها سفارش انواع چهارم: فصل  

 های وارد شده به سامانة معامالت، حداقل باید حاوی موارد زیر باشد: سفارش: 01مادة 

 نماد معامالتی؛ .1

 تعیین خرید یا فروش؛ .2

 نوع سفارش؛ .3

 حجم سفارش؛ .4

 شرایط قیمتی؛ .1

 کد معامالتی؛ .6

 اعتبار زمانی سفارش. .7

 شرح زیر است:ها در سامانه معامالتی به  انواع سفارش :00مادة 

سفارش خرید یا فروشی است که در قیمت تعیین شده توسط مشتری، (: Limit order)سفارش محدود  .1

 شود؛ یا بهتر از آن انجام می

سفارشی است که بدون تعیین قیمت وارد سامانة معامالتی شده (: Market orderسفارش با قیمت باز ) .2

ود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک ش و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می

 سفارش با قیمت باز در سامانه باقی خواهد ماند؛

سفارشی است که فقط در مرحله حراج پیوسته  (:Market to limit orderمحدود ) -سفارش باز .3

معامالتی شده و با قیمت بهترین  تواند وارد سامانة معامالتی شود. این سفارش بدون تعیین قیمت وارد سامانة می

شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش محدود به  سفارش طرف مقابل اجرا می

 ماند؛ قیمت آخرین معامله انجام شده در سیستم باقی می

سفارشی است که فقط در مرحلة (: Market on opening order)سفارش به قیمت گشایش  .4

تواند وارد سامانة معامالت شود. این سفارش بدون تعیین قیمت وارد سامانة معامالتی شده و در  ش گشایش میپی

مرحلة گشایش با قیمت گشایش معامله خواهد شد. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک 

 ماند؛ سفارش محدود با قیمت گشایش در سیستم باقی می

سفارش متوقفی است که پس از فعال شدن، به سفارش با  (:Stop loss order)به باز سفارش متوقف  .1

 شود؛ قیمت باز تبدیل می

سفارش متوقفی است که پس از فعال شدن به  (:stop limit order)سفارش متوقف به محدود  .6

 شود. سفارش محدود با قیمتی که از قبل در سفارش مشخص شده است، تبدیل می
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 باشند: ها به لحاظ نحوۀ اجرا به شرح زیر می رشسفا: 02مادة 

تواند اقدام به ورود  سفارشی است که با استفاده از آن، کارگزار می (:Cross order) اجرای دو طرفة سفارش

همزمان سفارش خرید و فروش با حجم و قیمت یكسان نموده و معامله نماید. قیمت وارده به سامانة معامالتی باید 

معامالتی و کمتر یا مساوی قیمت بهترین سفارش   اوی قیمت بهترین سفارش خرید ثبت شده در سامانةبیشتر یا مس

تواند وارد سامانة معامالت  ة معامالتی باشد. این سفارش فقط در مرحلة حراج پیوسته میفروش ثبت شده در سامان

 شده و اجرا شود؛

فروشی است که دارای دو بخش پنهان و آشكار سفارش خرید یا (: Iceberg order)سفارش دو بخشی 

باشد و بخش پنهان آن به صورت  است. بخش آشكار سفارش در صف خرید یا فروش قرار گرفته و قابل رویت می

شود. در صورتی که کل بخش آشكار  غیرفعال است. حجم قسمت آشكار و پنهان سفارش توسط کارگزار تعیین می

گیرد. حداقل کل  جم قسمت آشكار، سفارش پنهان فعال شده و در نوبت قرار میسفارش معامله شود، به میزان ح

 شود؛ های دو بخشی، توسط بورس تعیین می سفارش و حداقل حجم قسمت آشكار در سفارش

سفارش محدودی است که بالفاصله پس از ورود باید اجرا شود و در (: fill & killسفارش انجام و ابطال )

م یا بخشی از آن، مقدار باقیمانده به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد. امكان ورود این صورت عدم اجرای تما

 سفارش در مرحلة پیش گشایش وجود ندارد؛

سفارش محدودی است که اجرای آن منوط به معامله کل سفارش  :(All or Non)همه یا هیچ  سفارش

بعد از ورود، سفارش به صورت خودکار از سامانه حذف است. در صورت عدم امكان معاملة کل سفارش بالفاصله 

 شود. امكان ورود این سفارش در مرحله پیش گشایش وجود ندارد. می

 باشد: ها به شرح ذیل می اعتبار زمانی سفارش :09مادة 

رسد و به صورت خودکار  سفارشی است که اعتبار آن در پایان روز معامالتی به اتمام می(: Day)سفارش روز  .1

 شود؛ از سامانة معامالت حذف می

رسد  سفارشی است که اعتبار آن در پایان جلسه رسمی معامالتی به اتمام می(: Sessionسفارش جلسه )  .2

 شود؛ و به صورت خودکار از سامانه معامالتی حذف می

این سفارش تا زمانی که توسط کارگزار (: Good Till Cancel)سفارش بدون محدودیت زمانی  .3

 باشد؛ د در سامانه معامالتی باقی مانده و معتبر میحذف نشو

سفارشی است که اعتبار آن در پایان تاریخی که در زمان ورود  (:Good Till Dateدار ) سفارش مدت .4

 شود؛ رسد و پس از آن به صورت خودکار از سامانة معامالت حذف می سفارش مشخص شده به اتمام می

را  (T)کارگزار در زمان ورود سفارش، تعداد روزهای مشخصی (: Sliding Validityسفارش زمانی ) .1

کند. این سفارش تا تاریخی که معادل تاریخ ورود سفارش به عالوۀ تعداد روزهای  جهت اعتبار سفارش مشخص می

 شود. است، معتبر بوده و پس از آن به صورت خودکار از سامانة معامالت حذف می (T)تعیین شده 

 باشد: ها در سامانة معامالت بر حسب نوع سفارش، به ترتیب به شرح زیر می ارشاولویت سف :04مادة 

 محدود؛ –الف( سفارش با قیمت باز و باز 

 ب( سفارش به قیمت گشایش؛
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 ج( سفارش محدود.

   معامالتی نماد توقف پنجم: فصل  

 شود: ورس متوقف مینماد معامالتی اوراق بهادار پذیرش شده در بورس در موارد زیر توسط ب :05مادة 

یک روز کاری قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام براساس اطالعیة دعوت به مجمع منتشره توسط  .1

 سازمان؛

گیری در خصوص تغییر سرمایه  یک روز کاری قبل از برگزاری جلسة هیأت مدیرۀ ناشر پذیرفته شده جهت تصمیم .2

 براساس اطالعیة منتشره توسط سازمان؛

 الحساب اوراق بهادار در صورت تقاضای ناشر پذیرفته شده. اری قبل از سررسید پرداخت سود علییک روز ک .3

بورس نماد معامالتی ناشران پذیرفته شده را بالفاصله پس از اعالم سازمان مبنی بر دریافت اطالعات با  :06مادة 

 کند: اهمیت، در مواردزیر متوقف می

های ارایه شده نسبت به سود )زیان( قابل اعمال براساس  بینی براساس پیش در صورتی که سود )زیان( قابل اعمال .1

 درصد تغییر داشته باشد؛ 21بینی افشا شدۀ سال مالی مربوطه، بیش از  آخرین پیش

در صورتی که سود )زیان( قابل اعمال براساس عملكرد واقعی نسبت به سود )زیان( قابل اعمال براساس آخرین  .2

 درصد تغییر داشته باشد؛ 21سال مالی مربوطه بیش از  بینی افشا شدۀ پیش

بینی ارایه شده نسبت به سود )زیان( قابل اعمال  در صورتی که سود )زیان( قابل اعمال براساس اولین پیش .3

 درصد تغییر داشته باشد؛ 21بینی یا عملكرد واقعی سال مالی قبل بیش از  براساس آخرین پیش

درصد ارزش  21دارایی ثابت و یا سهام به نحوی که قیمت تمام شدۀ آن بیش از در صورت خرید یا فروش  .4

 ها براساس آخرین اطالعات افشا شدۀ ناشر پذیرفته شده باشد. مجموع دارایی

ریال باشد، منجر به توقف  11، فقط در صورتی که قدر مطلق آن بیش از 3الی  1تغییرات موضوع بندهای  تبصره:

 ود.ش نماد معامالتی می

گردد و رفع تعلیق نماد معامالتی منوط به رفع دالیل  در موارد زیر نماد معامالتی توسط بورس تعلیق می: 07دة ما

 :باشد تعلیق می

های مالی ناشر پذیرفته شده،  در صورتی که بنا به اعالم سازمان حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت .1

 ه نموده باشد؛ارای "عدم اظهارنظر"یا  "اظهارنظر مردود"

 در صورت تعلیق پذیرش طبق دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران. .2

گذاران، در شرایطی که ابهام اساسی نسبت به  تواند جهت پیشگیری از تضییع حقوق سرمایه سازمان می تبصره:

شفافیت اطالعات ناشر وجود داشته باشد یا حسب اطالع ناشر مبنی بر وجود اطالعات مهم )با اهمیت( نماد معامالتی 

 ناشر پذیرفته شده را تعلیق نماید.

نهانی یا دستكاری قیمت باشد، بورس   استفاده از اطالعات اوراق بهادار مظنون به  که معامالت در صورتی :08مادة 

تواند رأساً یا به موجب اعالم سازمان نماد معامالتی اوراق بهادار را متوقف نماید. بازگشایی نماد معامالتی پس از  می

 بورس یا سازمان خواهد بود.های الزم و حداکثر تا پایان روز معامالتی بعد حسب مورد به تشخیص  بررسی
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بورس باید دلیل توقف نماد معامالتی را حداکثر تا پایان روز کاری توقف نماد  :03مادة 

دقیقه قبل از بازگشایی نماد معامالتی مراتب را  11رسانی نماید. همچنین بورس مكلف است حداقل  معامالتی اطالع

 به اطالع عموم برساند.

  معامالتی نماد بازگشایی ششم: فصل  

 شود: و طبق شرایط زیر انجام می با اعالم سازمانبازگشایی نمادهای معامالتی ورقه بهادار  :21مادة 

حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب  .1

 های مالی یا تقسیم سود باشد، بدون محدودیت دامنة نوسان؛ صورت

باشد، با  1دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که موضوع آن سایر موارد غیر از بند حداکثر  .2

 محدودیت دامنة نوسان؛

ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایة ناشر  العاده حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق .3

 پذیرفته شده نگردد، با اعمال محدودیت دامنة نوسان؛

داکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی و یا جلسة هیأت مدیره در خصوص تغییر سرمایه یا انتشار ح .4

بینی  هرگونه اوراق بهادار دیگر به منظور تامین مالی، بازگشایی نماد طی مهلت مقرر در این بند منوط به افشای پیش

 بدون محدودیت دامنة نوسان؛ پس از اعمال اثرات تغییر سرمایه یا انتشار اوراق بهادار،

اند، در اولین جلسة معامالتی پس از افشای اطالعات، بدون  متوقف شده 16نمادهای معامالتی که به موجب مادۀ  .1

 محدودیت دامنة نوسان؛

الحساب متوقف شده باشد، در روز  در صورتی که نماد معامالتی اوراق بهادار قبل از سررسید پرداخت سود علی .6

 س از سررسید بازگشایی خواهد شد.معامالتی پ

مواعد زمانی جهت بازگشایی نمادهای موضوع این ماده، در شرایط خاص و با دستور مدیرعامل بورس  تبصره:

 تواند حداکثر با یک روز تأخیر اعمال گردد. می

در صورت رفع دالیل تعلیق نمادهای معلق، بازگشایی نماد با اعالم سازمان بوده و چگونگی اعمال  :20مادة 

 شود. محدودیت دامنة نوسان توسط سازمان تعیین می

گشایش شروع و با اجرای حراج  بازگشایی نماد معامالتی از طریق حراج ناپیوسته با اعمال یک مرحله پیش :22مادة 

یابد. پس از این مرحله، معامالت از طریق حراج پیوسته در زمان باقیمانده تا پایان جلسة معامالتی و  ناپیوسته پایان می

شود. قیمت مرجع در دورۀ حراج پیوسته، قیمت کشف شده از طریق حراج  در دامنة نوسان مجاز روزانه قیمت انجام می

 ناپیوسته است.

ای صورت نپذیرد یا به دلیل غیر عادی بودن قیمت کشف شده  لهدر صورتی که در دورۀ حراج ناپیوسته معام تبصره:

یا حجم اوراق بهادار معامله شده، معامالت انجام شده در دوره حراج ناپیوسته توسط بورس تایید نگردد، به تشخیص 

یب در بورس و پس از اطالع رسانی، حراج ناپیوسته موضوع این ماده برای یكبار دیگر قابل تكرار است. به هر ترت

 صورت عدم کشف قیمت، آخرین قیمت پایانی نماد معامالتی، قیمت مرجع در دورۀ حراج پیوسته خواهد بود.

  حجمی  محدودیت و قیمت روزانة نوسان دامنة هفتم: فصل  
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تقدم، حجم مبنای اوراق بهادار،  دامنة نوسان روزانة قیمت اوراق بهادار و حق: 29مادة 

ة سفارش با پیشنهاد هیأت مدیرۀ بورس به تأیید هیأت مدیرۀ سازمان خواهد رسید. محدودیت حجمی و واحد پای

 رسانی نماید. روز کاری قبل از اعمال تغییرات موارد فوق، مراتب را اطالع 3بورس باید 

باشند، دامنة نوسان روزانه قیمت طبق مقررات  در مورد اوراق بهاداری که دارای بازارگردان می  :0تبصرة 

 رگردانی است.بازا

تواند به درخواست کارگزار محدودیت حجم هر سفارش را جهت انجام معامالت بیشتر از یک  بورس می :2تبصرة 

 تقدم اعمال ننماید.  میلیون سهم یا حق

های اولیه محدودیت حجم هر سفارش را برای کارگزاران خریدار و فروشنده  تواند در عرضه بورس می :9تبصرة 

 یه هر کارگزار تغییر دهد.متناسب با سهم

در صورتیكه حجم معامالت انجام شده در بازار عادی سهم مساوی یا بیشتر از حجم مبنای شرکت باشد،  :24مادة 

قیمت پایانی سهم برابر با میانگین موزون قیمت معامالت انجام شدۀ نماد طی جلسة معامالتی در بازار عادی 

 گردد: خواهدبود، در غیر این صورت، قیمت پایانی به شرح زیر محاسبه می

تفاوت میانگین موزون قیمت سهام معامله شده نسبت به قیمت پایانی روز قبل * حجم معامالت انجام شده در بازار )

 عادی سهم تقسیم بر حجم مبنا( + قیمت پایانی روز قبل

تقدم سهام برابر با میانگین موزون قیمت معامالت  قیمت پایانی نمادهای معامالتی اوراق مشارکت و حق تبصره:

 م شدۀ نماد طی جلسة معامالتی در بازار عادی خواهد بود.انجا

  معامالتی گره هشتم: فصل  

 گره معامالتی وضعیتی است که:: 25مادة 

در آن یک نماد معامالتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش در پایان جلسه معامالتی حداقل  .1

ها، به  لیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکتمی 3هایی با  معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت

جلسة معامالتی متوالی مورد معامله قرار  1های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت  علت عدم تقارن قیمت

درصد حجم  1نگیرد یا متوسط معامالت روزانه آن در این دوره )به استثنای معامالت در بازار معامالت عمده(، کمتر از 

 مبنا باشد؛

 جلسة معامالتی متوالی در سقف دامنة نوسان روزانة قیمت باشد؛ 1کلیة معامالت یک نماد معامالتی در  .2

 جلسة معامالتی متوالی در کف دامنة نوسان روزانة قیمت باشد. 1کلیة معامالت یک نماد معامالتی در  .3

س استخراج و حداکثر تا پیش از شروع روز معامالتی های مشمول گرۀ معامالتی توسط بور فهرست شرکت :26مادة 

 رسد. از طریق سامانة معامالت و همچنین سایت رسمی شرکت به اطالع عموم می

میلیون سهم با تشخیص  111هایی با سهام پایه کمتر از  مقررات گره معامالتی در مورد سهام شرکت :27مادة 

 تواند اعمال نشود. مدیرعامل بورس می

، در ابتدای روز شوند برای نمادهای معامالتی که بر اساس اعالم بورس مشمول گره معامالتی می :28مادة 

برابر دامنة نوسان روزانة قیمت عادی آن نماد انجام و سپس در  2معامالتی بعد و در مرحلة گشایش، با دامنة نوسان 
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مت مرجع در دورۀ شود. قی حراج پیوستة معامالت در دامنة نوسان روزانة قیمت انجام می

 حراج پیوسته، قیمت کشف شده از طریق حراج ناپیوسته است.

در صورت عدم انجام معامله از طریق حراج ناپیوسته، آخرین قیمت پایانی نماد معامالتی، قیمت مرجع در  تبصره:

 دورۀ حراج پیوسته خواهد بود.

  معامالت تأیید نهم: فصل  

 یابد که به تأیید بورس برسد. دار در بورس، در صورتی قطعیت میتمامی معامالت اوراق بها: 23مادة 

تواند بخشی از معامالت اوراق بهادار را حداکثر تا پایان روز  مدیرعامل بورس صرفاً در شرایط زیر، می: 91مادة 

 برگزاری جلسة معامالتی تأیید ننماید:

که طبق مقررات مصوب هیأت مدیرۀ سازمان احصاء براساس تقاضای کارگزار به دلیل وقوع آن دسته از اشتباهاتی  .1

 شود؛ می

 خطای معامالتی متأثر از اشكال سامانة معامالت؛ .2

گردد، از یک کد  تقدم سهام فروخته شده بیش از مقداری که مشمول تعریف معامالت عمده می مازاد سهام یا حق .3

 معامالتی و طی یک جلسة معامالتی.

بیش از سهمیه، در صورت عدم رعایت سهمیة اعالم شده برای خرید یا فروش تمام معامالت یا صرفاً معامالت  .4

 اوراق بهادار؛

 سایر موارد طبق قوانین و مقررات. .1

 کلیة مدارك و سوابق معامالت تأیید نشده باید نگهداری شده و حسب درخواست به سازمان ارائه گردد. :0تبصرة 

سازی و معاملة آخرین روز  های دولتی در راستای خصوصی های سهام شرکت های اولیه و عرضه عرضه :2تبصرة 

 باشند. نمی 3تقدم استفاده نشده، مشمول بند  حق

تواند  در صورتی که ظن دستكاری قیمت یا استفاده از اطالعات نهانی وجود داشته باشد، بورس می :90مادة 

 أیید ننماید.معامالتی را که با نوسان غیرعادی قیمت یا حجم غیرعادی انجام شود، ت

  عمده معامالت کلی ضوابط دهم: فصل  

شود. در این  معامالت عمده در بازاری مجزا که به همین منظور در سامانة معامالتی ایجاد شده انجام می: 92مادة 

 شود. معامالت دامنة نوسان روزانة قیمت و محدودیت حجمی اعمال نمی

 ر بازار عادی باید باز باشد.برای انجام معامالت عمده، نماد سهم د تبصره:

 عرضة سهام در معامالت عمده باید به صورت یكجا و از یک کد معامالتی باشد.: 99مادة 

 تواند یک کد تجمیعی با رعایت مقررات مصوب سازمان باشد. کد معامالتی موضوع این ماده می تبصره:

تقدم  ست کتبی خود مبنی بر فروش سهام یا حقبرای انجام معاملة عمده، کارگزار فروشنده باید درخوا: 94مادة 

 همراه اطالعات و مستندات زیر، در قالب فرمت اطالعیة عرضة عمده مصوب بورس ارایه نماید: سهام را به

 تقدم سهام قابل عرضه؛ تعداد سهام یا حق .1

 قیمت پایه؛ .2
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 تاریخ شروع رقابت؛ .3

 کننده به همراه تصویر سفارش فروش؛ نام عرضه .4

ز جمله نقدی یا اقساطی بودن ثمن معامله و در صورت اقساطی بودن نحوۀ تقسیط و وثایق مورد شرایط فروش ا .1

 نیاز؛

 تقدم سهام؛ کننده در انتقال حقوق مالی و غیرمالی سهام یا حق مدارکی دال بر مالكیت یا نمایندگی عرضه .6

 قرارداد پیشنهادی فروش، درصورت وجود؛ .7

 اعالم مهلت تسویه طبق مقررات؛ .8

 اطالعات به درخواست بورس.سایر  .9

اطالعات موضوع این ماده کتباً توسط فروشنده به کارگزار وی ارایه و پس از تأیید صحت مستندات اخذ  تبصره:

 گردد. شده توسط کارگزار فروشنده به بورس تحویل می

معامالت عمده، حداقل تا تقدم سهام کمتر از پنج درصد سهام پایه در بازار  درخواست عرضة سهام یا حق: 95مادة 

صبح روز کاری قبل از عرضه باید در دبیرخانة بورس ثبت و در صورت تطبیق اطالعیة عرضه عمده با  11ساعت 

مقررات به تشخیص مدیرعامل بورس، باید حداکثر تا پایان ساعت کاری همان روز از طریق سایت رسمی بورس 

 رسانی شود. اطالع

درصد آن، حداقل تا چهار  11تقدم سهام به میزان پنج درصد سهام پایه تا  یا حق درخواست عرضة سهام: 96مادة 

روز  7درصد یا بیشتر از آن نیز حداقل باید  11تقدم سهام  روز کاری قبل از عرضه و درخواست عرضة سهام یا حق

به تشخیص  کاری قبل از عرضه در دبیرخانة بورس ثبت و در صورت تطبیق اطالعیة عرضه عمده با مقررات

 مدیرعامل بورس، تا پایان همان روز کاری از طریق سایت رسمی بورس به اطالع عموم برسد.

کننده مغایر اصل  تواند از انتشار اطالعیة عرضه عمده در صورتی که شرایط اعالمی توسط عرضه بورس می: 97مادة 

 منصفانه بودن و شفافیت بازار باشد، خودداری نماید.

ات اطالعیة عرضه عمده پس از انتشار توسط بورس، قابل تغییر نیست. لذا هرگونه تغییر مفاد مندرج: 98مادة 

 شود. اطالعیه عرضه عمده به منزله انصراف فروشنده تلقی می

در صورت انتشار آگهی فروش در جراید، توسط فروشنده، اطالعات مندرج در آن نباید با اطالعات ارایه : 93مادة 

رت داشته باشد. در صورت مغایرت، اطالعات منتشر شده در سایت رسمی بورس مبنای انجام شده به بورس مغای

 باشد. معامله می

یابد. در صورتی که به  نماد معاملة عمده، حداکثر قبل از یک ساعت پایانی جلسة معامالتی گشایش می: 41مادة 

 شود. رقابت به جلسة معامالتی بعد موکول می دالیل فنی یا اجرایی، شرایط گشایش نماد در این مهلت مهیا نگردد،

بورس باید مستندات مربوط به دالیل موضوع این ماده را در سوابق خود نگهداری نماید و حسب مورد به  تبصره:

 سازمان ارائه نماید.

تواند  حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در معامالت عمده مانند بازار عادی است. مدیرعامل بورس می: 40مادة 

حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش را برای یک معاملة عمده تغییر دهد، لیكن باید قبل از شروع جلسة معامالتی بعد، 

 مراتب را به اطالع عموم برساند.
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تواند در قالب یک سفارش خرید  در معامالت عمده، هر کارگزار خریدار تنها می: 42مادة 

های مختلف برای چند شخص یا گروه وجود  توسط یک کارگزار با سفارش رقابت نماید و امكان شرکت در رقابت

 ندارد.

 تواند همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعالیت نماید. هر کارگزار در یک معاملة عمده نمی: 49مادة 

تقدم سهام  تقدم سهام هر سفارش خرید باید برابر تعداد سهام یا حق در معامالت عمده، تعداد سهام یا حق :44مادة 

 های خرید نباید کمتر از قیمت پایه باشد. اعالم شده در اطالعیة عرضه عمده باشد. همچنین قیمت سفارش

کاهش قیمت سفارش خرید ثبت شده در سامانة معامالتی یا ورود سفارش با قیمتی کمتر از باالترین : 45مادة 

حذف سفارش خرید، صرفاً در صورت ثبت سفارش باشد و  سفارش خرید ثبت شده در سامانة معامالتی، مجاز نمی

 خرید با قیمت باالتر در سامانة معامالتی مجاز است.

عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی مجاز است که از زمان ثبت بهترین سفارش خرید در سامانة : 46مادة 

 معامالتی حداقل سه دقیقه گذشته باشد.

دقیقه گذشته باشد و سفارش خریدی با قیمت باالتر  11بت بهترین سفارش خرید، در صورتی که از زمان ث: 47مادة 

طی این مدت ثبت نشده باشد، و قیمت این سفارش مساوی یا بیشتر از قیمت پایه باشد، عرضه به بهترین سفارش 

ر حال بعد از گذشت خرید، از طریق کارگزار فروشنده یا به صورت خودکار در سامانة معامالتی انجام خواهد شد. در ه

 باشد. دقیقه، ادامة رقابت توسط کارگزاران خریدار مجاز نمی 11

در صورتی که در پایان جلسة معامالتی، زمان ثبت بهترین سفارش خرید ثبت شده قبل از ده دقیقة پایانی : 48مادة 

خرید، از طریق کارگزار بوده و قیمت این سفارش مساوی یا بیشتر از قیمت پایه باشد عرضه به بهترین سفارش 

 فروشنده یا به صورت خودکار در سامانة معامالتی انجام خواهد شد.

شود. عدم اقدام کارگزار  در سامانة معامالتی توسط بورس تعیین می 48و  47نحوۀ اجرای فنی مواد : 43مادة 

رسیدگی به مرجع  های اجرایی تعیین شده توسط بورس تخلف محسوب شده و موضوع جهت فروشنده مطابق روش

 رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد.

در صورت ثبت سفارش خرید در ده دقیقة پایانی بازار، ادامة رقابت به جلسة معامالتی بعد موکول شده و : 51مادة 

کارگزار دارای بهترین سفارش خرید موظف است سفارش خود را با بهترین قیمت روز قبل، در ابتدای جلسة معامالتی 

 د وارد سامانه نماید.بع

در صورتی که فروشنده به هر دلیلی از انجام معامله منصرف شود، باید قبل از شروع جلسة رسمی : 50مادة 

معامالتی هر روز، انصراف خود را کتباً از طریق کارگزار فروشنده در دبیرخانة بورس ثبت نماید. در این صورت عرضه 

ف پس از شروع جلسة معامالتی، به انصراف مذکور در آن جلسة معامالتی شود. در صورت اعالم انصرا انجام نمی

 گیری در این خصوص، زمان ثبت انصراف در دبیرخانة بورس خواهد بود. ترتیب اثر داده نخواهد شد و مالك تصمیم

ده آن تقدم سهامی که اطالعیة عرضة عم کننده از فروش سهام یا حق در صورتی که به هر دلیلی عرضه :52مادة 

توسط بورس منتشر شده است منصرف شود، عرضة عمده هرتعداد سهم از نماد معامالتی که فروشنده از انجام معامله 

عمدۀ آن انصراف داده است، توسط همان فروشنده، مستلزم درخواست مجدد کارگزار فروشنده جهت عرضة سهام 

 از انصراف از انجام معامله خواهد بود.مذکور به بورس و طی تشریفات معاملة عمده حداقل دو ماه پس 
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موضوع انصراف فروشنده جهت رسیدگی بیشتر به مرجع رسیدگی به تخلفات  تبصره:

 ارجاع خواهد شد.

در صورت تداوم معامالت عمده در چندین جلسة معامالتی، تعهدات فروشنده و خریدار و کارگزاران آنها، : 59مادة 

 جلسات معامالتی مجرا است.موضوع این دستورالعمل، در تمامی 

  شرایطی عمده معامالت یازدهم: فصل  

در معامالت عمدۀ شرایطی، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانة معامالتی است که : 54مادة 

امة بانكی ن تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت درصد ارزش سهام یا حق 3معادل 

گذاری  گذاری مرکزی از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده

 مرکزی واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیة شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به بورس ارایه کند.

جام معامله، انصراف کتبی خود را از ادامة رقابت اعالم نماید یا در صورتی که کارگزار خریدار قبل از ان تبصره:

چنانچه کارگزار خریدار موفق به انجام معامله نگردد، سپردۀ وی با تأیید بورس مبنی بر عدم مغایرت اقدامات کارگزار با 

ه، توسط شرکت مقررات در جریان معامله مذکور، حداکثر تا دو روز کاری پس از زمان انصراف یا انجام معامل

 شود. گذاری مرکزی مسترد می سپرده

گذاری  در صورت پرداخت حصة نقدی از سوی خریدار و ارایة سند تسویة خارج از پایاپای به شرکت سپرده: 55مادة 

نامة معامالت اوراق بهادار در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و قطعیت معامله، ثبت معامله در  مرکزی طبق آئین

 عامالتی حداکثر تا پایان روز کاری بعد انجام خواهد شد.سیستم م

در صورت خودداری کارگزار فروشنده یا فروشنده از دریافت مستندات الزم جهت قطعی شدن معامله،  تبصره:

که به امضای خریدار رسیده است را به همراه سایر وثایق و  34مادۀ  7تواند قرارداد موضوع بند  کارگزار خریدار می

رك الزم مورد اشاره در اطالعیة عرضه عمده، جهت ثبت در سوابق به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارایه و رسید مدا

 دریافت نماید.

در خصوص معاملة عمدۀ شرایطی، کارگزار خریدار باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز کاری بعد از معامله، : 56مادة 

ابل تخصیص به آنان و همچنین دستور خرید دریافت شده را به بورس ارایه اسامی خریداران به همراه تعداد و درصد ق

تواند پس از مشخص شدن برندۀ رقابت و قبل از تسویه، نسبت به تغییر اسامی خریداران  نماید. کارگزار خریدار نمی

 اعالمی به بورس و درصد قابل تخصیص به آنها مبادرت نماید.

صیص بین خریداران متعدد اعالمی با موافقت آنان و فروشنده و تأیید بورس تغییر درصد سهام قابل تخ  تبصره:

 پذیر است. امكان

 باشد. االجرا می شرایطی نیز الزم  ضوابط کلی معامالت عمده، در خصوص معامالت عمدۀ: 57مادة 

  سهام خرید تقدم حق معامالت دوازدهم: فصل  

نویسی به  باشد، در دورۀ پذیره تقدم خود می تقدم خرید سهام که مایل به فروش حق دارندۀ گواهی حق :58مادة 

تقدم خرید سهام به  های کارگزاری مراجعه و نسبت به تكمیل درخواست فروش و تحویل گواهی حق شرکت

 نماید. کارگزاری، اقدام می
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 "تقدم گواهینامة نقل و انتقال حق"تقدم خرید سهام در بورس،  برای خریدار حق :53مادة 

 شود. صادر خواهد شد و معامالت دست دوم بر مبنای گواهینامة مذکور انجام می

های تحت  تقدم دهندۀ کل حق تقدم سهام در بورس، نشان گواهینامة نقل و انتقال صادره برای خریدار حق :61مادة 

تقدم خرید آن سهم نیز باشد، کارگزار مكلف است گواهی  تملک خریدار است. در صورتی که خریدار، دارای گواهی حق

 تقدم، از خریدار دریافت کند. مزبور را قبل از ارائه گواهینامة نقل و انتقال حق

نویسی  نویسی سهام جدید باشد، با تأدیه مبلغ پذیره که مایل به پذیره تقدم خرید سهام در صورتی دارندۀ حق :60مادة 

نماید و کارگزار مربوطه و بورس در این خصوص  تقدم به سهم اقدام می جهت تبدیل حقیند آن آ و طی کردن فر

 مسئولیتی نخواهند داشت.

نویسی را در مهلت تعیین شده به حساب بانكی  تقدم خرید سهام، وجه پذیره در صورتی که دارندگان حق :62مادة 

تقدم استفاده  حق"تقدم آنها در حكم  أدیه ننمایند، حقنویسی ناشر پذیرفته شده قید شده است، ت که در اعالمیة پذیره

 تلقی خواهد شد. "نشده

تقدم، تعداد و مشخصات  نویسی دارندگان حق ناشر پذیرفته شده موظف است پس از پایان مهلت پذیره :69مادة 

مشخصات  گذاری مرکزی اعالم نماید. در هر صورت مسئولیت اعالم تقدم استفاده نشده را به شرکت سپرده حق

 اند و تعیین تعداد آن به عهدۀ ناشر پذیرفته شده است. تقدم خود استفاده نكرده افرادی که از حق

نماید و  های استفاده نشده را به یک کد معامالتی منتقل می تقدم گذاری مرکزی تمام حق شرکت سپرده :64مادة 

 کند. رس اعالم میتعداد و کد معامالتی آن را به ناشر پذیرفته شده، سازمان و بو

تقدم استفاده نشده به  هیأت مدیرۀ ناشر پذیرفته شده باید حداکثر تالش خود را در خصوص فروش حق :65مادة 

 بهترین قیمت انجام دهد.

در صورتی که به تشخیص مدیرعامل بورس، مفاد این ماده رعایت نشود، در جهت حمایت از حقوق  تبصره:

 تواند نسبت به عدم تأیید تمام یا قسمتی از معامالت مذکور اقدام نماید. وی میسهامداران ناشر پذیرفته شده، 

تقدم خریداری شده را همزمان با  نویسی حق تقدم استفاده نشده، موظف است وجه پذیره کارگزار خریدار حق :66مادة 

تقدم  ری مرکزی، وجوه حقگذا گذاری مرکزی واریز نماید. شرکت سپرده تقدم به شرکت سپرده تسویة وجه معاملة حق

استفاده نشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مكلف است وجوه مذکور را به حساب ناشر 

 پذیرفته شده واریز نماید.

 باشد. تقدم خرید سهام، مشابه ضوابط حاکم بر معامالت سهام می سایر ضوابط مربوط به دادوستد حق :67مادة 

  مشارکت اوراق معامالت سیزدهم: فصل  

عرضة اولیة اوراق مشارکت در بورس، منوط به پـذیرش و درج این اوراق براساس دستورالعمل پذیرش و  :68مادة 

 سایر مقررات مربوط به بورس است.

آغاز دورۀ ثبت  روز کاری قبل از 1کننده باید حداقل  به منظور عرضة اولیة اوراق مشارکت، کارگزار عرضه :63مادة 

را   سفارش، گزارشی حداقل شامل قیمت اوراق مشارکت، تعداد اوراق مشارکت، تاریخ شروع و پایان دورۀ ثبت سفارش

به بورس ارسال نماید. بورس در صورت  کننده مطابق فرم بورس پس از تأیید ناشر پذیرفته شده و کارگزار عرضه
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اطالعیة عرضة اولیة اوراق مشارکت، قید نموده و موافقت با عرضة اولیه، این اطالعات را در 

 نماید. روز کاری قبل از دورۀ ثبت سفارش منتشر می 2حداقل 

معامالت اوراق مشارکت در بورس، از زمان عرضة اولیه تا سررسید، منوط به داشتن حداقل یک بازارگردان  :71مادة 

 شود. گردانی انجام میاست. بازارگردانی اوراق مشارکت براساس دستورالعمل بازار

نماید، مكلف است قبل از  در صورتی که ناشر پذیرفته شده برای اولین بار اوراق مشارکت را عرضه می :70مادة 

 گذاری مرکزی و بورس تحویل دهد. گذاری اوراق مشارکت را تكمیل و به شرکت سپرده عرضه، تعهدنامة سپرده

ت، نمایندگی بالعزل ناشر پذیرفته شده در سپرده کردن اوراق در اطالعیة عرضة اولیة اوراق مشارک تبصره:

 شود. مشارکت قید می

در صورتی که اوراق مشارکت قبالً و از طرق دیگر عرضه شده باشد، هیأت پذیرش حداقل تعداد اوراق : 72مادة 

اوراق مشارکت در این نماید. معاملة  گذاری مرکزی را تعیین می مشارکت جهت سپرده شدن اوراق نزد شرکت سپرده

 حالت منوط به سپرده شدن حداقل تعیین شده طی مهلتی است که توسط هیأت پذیرش تعیین شده است.

 در عرضة اولیة اوراق مشارکت، کارمزد خرید و فروش به عهدۀ ناشر پذیرفته شده است. :79مادة 

التفاوت اوراق مشارکت ثبت شده و عرضه  مابه ناشر پذیرفته شده مكلف است با عقد قرارداد با متعهد خرید، :74ة ماد

شده در دورۀ ثبت سفارش را به متعهد خرید واگذار نماید. تسویة این بخش از معامالت، به شكل خارج از پایاپای 

 باشد. می

های دریافتی از مشتریان را  موظفند، سفارشروز کاری است. کارگزاران  3دورۀ ثبت سفارش حداکثر  :75ة ماد

 یمعامالت ةوارد ساماندر دورۀ ثبت سفارش و با قیمت اسمی اوراق مشارکت،  دریافت سفارشاولویت زمانی  براساس

 کنند.

 با کد گروهی مجاز نیست.ها  ثبت شود و ثبت سفارشهای خرید باید با کد معامالتی مشتری  سفارش :0ة تبصر

، لیكن پس از پایان این دوره، حذف هستندقابل اصالح یا ثبت سفارش  ۀر دوردشده  ثبتهای  سفارش :2 ةتبصر

 ها مجاز نیست. ورود، حذف یا اصالح سفارش

ها در دورۀ ثبت سفارش  واحد پایة سفارش، حداقل و حداکثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارش :9 ةتبصر

و سامانة  برای هر عرضه اولیه توسط بورس تعیین و قبل از شروع دورۀ ثبت سفارش از طریق سایت رسمی بورس

 معامالتی به اطالع عموم خواهد رسید.

که حجم کل سفارشات ثبت شده در هر زمان برابر با کل اوراق مشارکت قابل عرضه در عرضة  در صورتی: 76مادة 

 یابد.  اولیه باشد بورس نماد معامالتی اوراق مشارکت را متوقف نموده و اوراق مشارکت به خریداران تخصیص می

اوراق مشارکت به میزان سفارشات   گزار فروشنده در پایان هر روز از دورۀ ثبت سفارش نسبت به عرضةکار :77مادة 

 خرید ثبت شده در سامانه معامالتی اقدام خواهد نمود. 

های ثبت شده کمتر از اوراق مشارکت عرضه شده باشد، ثبت  اگر در پایان دورۀ ثبت سفارش، سفارش :78ة ماد

دستورالعمل ثبت و  17ره با درخواست ناشر پذیرفته شده و موافقت بورس و با رعایت مادۀ سفارش حداکثر یک دو

 شود. عرضة عمومی اوراق بهادار، تمدید می
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های ثبت شده در پایان دورۀ ثبت سفارش  در صورتی که حجم کل سفارش :73ة ماد

ورود سفارش خرید برای باقیماندۀ اوراق کمتر از تعداد کل اوراق مشارکت عرضه شده باشد، متعهد خرید مكلف به 

 خواهد بود.

گذاران را به بورس ارایه  روز فرصت دارد تا فهرست تخصیص اوراق مشارکت بین سرمایه 31متعهد خرید  :هتبصر

 نماید.

معاملة اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس، صرفاً در بورس قابل انجام است. مبنای پرداخت سود و اصل  :81ة ماد

 گذاری مرکزی است. مبلغ اوراق مشارکت در سررسید، فهرست دارندگان اوراق مشارکت نزد شرکت سپرده

محدودیت دامنة نوسان روزانة قیمت از اولین روز کاری بعد از عرضة اولیه، روی نماد معامالتی اوراق  :80ة ماد

 مشارکت اعمال خواهد شد.

های سفارش خرید یا فروش،  ، با مراجعه به کارگزاران و تكمیل فرمخریداران و فروشندگان اوراق مشارکت :82ة ماد

های دریافتی از طریق کارگزاران وارد سامانة معامالت  کنند. سفارش نسبت به خرید و فروش اوراق مشارکت اقدام می

 شود. شود و براساس اولویت قیمت و زمان، معامالت آن انجام می می

ق مشارکت براساس عرضه و تقاضای بازار در بورس تعیین و به صورت درصدی قیمت خرید و فروش اورا :89ة ماد

 شود. از ارزش اسمی اوراق مشارکت و با احتساب دو رقم اعشار بر مبنای فرمول زیر اعالم می
 ارزش پیشنهادی

 ×  111قیمت پیشنهادی )درصد(  =  

 ارزش اسمی

خریدار اوراق مشارکت ملزم است عالوه بر قیمت خرید اوراق مشارکت، سود انباشته اوراق مزبور )سود بین  :84مادة 

 های معامالتی را نیز پرداخت نماید. نامة اوراق قید شده است( و هزینه دو موعد سررسید که در امید

تواند نماد  مان حسب مورد میدر صورت وجود اطالعات مهم در بازار اوراق مشارکت، بورس یا ساز :85مادة 

معامالتی مربوطه را طبق مقررات متوقف و پس از انتشار اطالعات نسبت به بازگشایی نماد اقدام نماید. دامنة نوسان 

 روزانه قیمت در روز بازگشایی نماد اعمال نخواهد شد.

د مبنی بر خرید اوراق، به ترتیبی ضامن، بازارگردان یا بازار ساز مكلف است در راستای ایفای تعهدات خو :86مادة 

های خرید الزم و حفظ آن طی دورۀ معامالتی اقدام  که در بیانیة ثبت مشخص شده است نسبت به ورود سفارش

 نماید.

معاملة بیش از یک درصد از کل اوراق منتشره یک ناشر، در چهارچوب ضوابط معامالت عمده قابل انجام  :87مادة 

 است.

گذاری مرکزی و یک روز کاری بعد از انجام  تسویة وجوه معامالت اوراق مشارکت توسط شرکت سپرده :88مادة 

گیرد. این شرکت برای خریدار و فروشنده گواهی نقل و انتقال اوراق مشارکت صادر  صورت می (T+1)معامله 

 نماید. می

اق و سایر مقررات مربوط از جمله احراز سایر مقررات مربوط به نحوه دریافت سفارش خرید و فروش اور :83مادة 

 باشد. هویت مشتری دریافت کد معامالتی و غیره مشابه ضوابط حاکم بر معامالت سهام در این دستورالعمل می
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  کارگزاران توسط ها سفارش اجرای و دریافت شرایط :چهاردهم فصل  

جهت انجام معامالت اوراق بهادار در  کارگزار بایدمسئولیت احراز هویت مشتری بر عهدۀ کارگزار است.  :31مادة 

از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مرتبط، نسبت به احراز هویت و شناسایی   بورس، مطابق مقررات

 مشتریان به شرح زیر اقدام نماید:

 الف( احراز هویت و شناسایی شخص حقیقی:

شناسنامه و کارت ملی و در مورد اشخاص خارجی، گذرنامة معتبر و اخذ اصل مدرك شناسایی مشتری شامل  -1

 نگهداری کپی مصدق تمامی صفحات مدارك مزبور؛

 اخذ اطالعات در مورد آدرس محل سكونت و کار؛ -2

 اخذ اطالعات در مورد حساب بانكی مرتبط با معامالت اوراق بهادار مشتری؛ -3

 اخذ اطالعات در مورد حجم معامالت قبلی مشتری؛ -4

 خذ اطالعات در مورد هدف از انجام معامالت اوراق بهادار.ا -1

 ب( احراز هویت و شناسایی شخص حقوقی:

نامه، آگهی روزنامة رسمی در خصوص تأسیس و آخرین تغییرات آن،  اخذ اطالعات در خصوص اساسنامه، شرکت -1

شرکاء باالی ده درصد، مؤسسان، آگهی آخرین تغییرات مدیران و صاحبان امضای مجاز، ترکیب سهامداران، مالكان یا 

 اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان؛

 اخذ اطالعات مربوط به حساب بانكی مرتبط با معامالت اوراق بهادار؛ -2

 اخذ اطالعات در مورد حجم معامالت قبلی؛ -3

کارت ملی و نگهداری کپی مصدق تمامی اخذ اصل مدرك شناسایی صاحبان امضای مجاز شامل شناسنامه و  -4

 صفحات مدارك مذکور.

 کلیة مستندات اخذ شدۀ موضوع این ماده باید توسط کارگزار برابر با اصل شوند. :0ة تبصر

 های ابالغی بورس اخذ خواهد شد. کلیة اطالعات موضوع این ماده براساس فرمت :2ة تبصر

کارگزاران مكلف به ثبت و نگهداری مدارك مربوط به سوابق شناسایی مشتریان و اطالعات، مستندات و  :30مادة 

 باشند. سوابق مربوط به معامالت می

ای ثبت و نگهداری شود که امكان ارایة آن حسب درخواست سازمان و بورس  اسناد مربوط باید به گونه :0ة تبصر

 وجود داشته باشد.

ان مكلفند عالوه بر مفاد این ماده، الزامات مندرج در مقررات از جمله مقررات مبارزه با پولشویی کارگزار :2ة تبصر

 در خصوص نگهداری و امحاء اسناد را رعایت نمایند.

امتناع کند یا کارگزار  91در صورتی که مشتری از ارایة اطالعات و مدارك مورد نظر موضوع مادۀ  :32مادة 

 اطالعاتی برخالف اطالعات ارایه شده توسط مشتری احراز نماید، باید از انجام معامله برای مشتری خودداری کند.

گذاری آنها به منظور  ین اهداف سرمایهکارگزاران باید نسبت به نظارت مستمر بر مشتریان خود و تعی :39مادة 

 آوری شده اقدام نمایند. اطمینان از انطباق عملیات و معامالت آنها با اطالعات جمع
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کاغذی یا های  مشتریان از فرمدرخواست کارگزار موظف است برای دریافت  :34مادة 

 استفاده کند. بورسطبق فرمت  ،الكترونیک

ها باید  به صورت الكترونیک اعم از تلفنی، فكس، اینترنت و سایر روشدریافت درخواست مشتریان  :هتبصر

 مدیره سازمان صورت گیرد. براساس دستورالعمل مصوب هیئت

شود، خودداری  های مشتریان که با رعایت مقررات ارایه می توانند از دریافت درخواست کارگزاران نمی :35مادة 

 نمایند.

های مشتریان به ترتیب  سفارشاستفاده نمایند. سازمان یید أتاتر ثبت سفارش مورد مكلفند از دف ارگزارانک :36مادة 

ثبت و در خصوص سازمان در این دفتر باید استانداردهای وضع شده توسط شود.  زمان دریافت، در این دفاتر ثبت می

های  روهی و ثبت سفارشکارگزارانی مجاز به استفاده از کد معامالت گ مشتریان رعایت شود.های  درخواستاجرای 

 گروهی هستند که مقررات موضوع این ماده را رعایت نمایند.

ها از وکیل یا نمایندۀ قانونی مشتریان باید مقررات دستورالعمل انجام  کارگزاران در دریافت سفارش :37مادة 

 معامالت وکالتی را رعایت نمایند.

 باشند. رشات ثبت شده در سامانة معامالتی نمیکارگزاران مجاز به تغییر کد معامالتی سفا :38مادة 

 باشد. ورود سفارش با اعتبار زمانی پایان روز، پس از پایان آخرین جلسة رسمی معامالتی روزانه مجاز نمی: 33مادة 

 کارگزاران موظفند سفارش مشتریان را همواره با رعایت صرفه و صالح ایشان اجرا نمایند. :011مادة 

که اجرای سفارشات مشتریان منجر به نقض مقررات، دستكاری بازار یا معامالت متكی به  در صورتی :010مادة 

اطالعات نهانی گردد کارگزار مكلف است از اجرای سفارش مشتریان خودداری نموده و مراتب را به سازمان و بورس 

 گزارش دهد. 

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

های اولیه که مشمول معامالت ترجیحی نباشد بنابر  انتقال سهام به کارکنان ناشر پذیرفته شده در عرضه :012مادة 

 پذیرد. مفاد این فصل صورت می

کارگزار مكلف است بر اساس نامه مدیر عامل ناشر پذیرفته شده موضوع انتقال، حداقل اطالعات زیر را  :019مادة 

 ید:دریافت نما

 نام شرکت و تعداد سهام موضوع انتقال؛ -1

 مصوبه هیأت مدیره ناشر پذیرفته شده؛ -2

 لیست کامل اسامی و مشخصات کارکنان ناشر پذیرفته شده که قرار است به ایشان سهام تخصیص یابد؛ -3

 کننده. سفارش فروش سهامدار یا سهامداران عرضه -4

پایان روز کاری پنجمین جلسه رسمی معامالتی پس از کارگزار طی یک روز معامالتی و حداکثر تا  :014مادة 

کند. انتقال سهام از کد واسط به کد مالكیت هر یک از  عرضه اولیه اقدام به تخصیص سهام به یک کد واسط می

روز کاری پس از تخصیص به کد  31شود و حداکثر  کارکنان ظرف مهلتی که توسط مدیر عامل بورس تعیین می

 پذیر است. نباشد، امكا واسط می
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در صورتی که به هر دلیل امكان انتقال سهام به کد معامالتی برخی از  :015مادة 

 شود. کارکنان ناشر پذیرفته شده در مهلت مقرر وجود نداشته باشد، سهام به کد فروشنده بازگردانده می

سهام ناشر پذیرفته شده معادل قیمت میانگین وزنی معامالت روزانة قیمت تخصیص سهام به کد واسط  :016مادة 

 طی روزی است که تخصیص سهام به کد واسط در آن روز انجام شده است.

خواهد بود. چنانچه  پذیرفته شده% کل سهام ناشر 1تعداد سهام قابل واگذاری به کارکنان، حداکثر معادل  :017مادة 

شده و افزایش سرمایه در جریان ثبت، در جریان ثبت باشد، مجموع سرمایه ثبت  پذیرفته شدهافزایش سرمایه ناشر 

 % فوق قرار خواهد گرفت.1مبنای تعیین 

تعداد سهام تعیین شده جهت واگذاری به اشخاص موضوع این دستورالعمل جزء سهمیه خرید کارگزار  :018مادة 

 باشد. خریدار در عرضه اولیه نمی

  ترجیحی معامله ضوابط شانزدهم: فصل  

های دولتی به کارکنان همان شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به  معامله ترجیحی، انتقال سهام شرکت :013مادة 

های خصوصی سازی است و با نرخ و شرایط تعیین شده در مصوبه مرجع ذیصالح جهت  منظور اجرای برنامه

 شود.  گیری در این خصوص انجام می تصمیم

ی باید درخواست انجام معامله ترجیحی را به همراه نامه سازمان کارگزار جهت انجام معامالت ترجیح :001مادة 

 سازی که حاوی حداقل اطالعات زیر است به بورس ارائه نماید: خصوصی

 نام ناشر پذیرفته شده و تعداد سهام موضوع انتقال؛ 

 قیمت انتقال؛ 

 کننده و کد معامالتی وی؛ نام عرضه 

 .اسامی کارکنان یا اشخاص حقوقی 

مسئولیت صحت و سقم اطالعات ارائه شده یا میزان سهام قابل تخصیص به هر یک از اشخاص بر عهده  تبصره:

 باشد. بورس یا کارگزار نمی

کارگزار اقدام به انتقال سهام به کد ترجیحی در خارج از جلسه رسمی معامالتی و در بازار عادی سامانه  :000مادة 

روز کاری  31یحی به کد معامالتی هر یک از کارکنان ظرف مدت حداکثر کند. انتقال سهام از کد ترج معامالتی می

 پذیر است. پس از انتقال به کد ترجیحی، امكان

  چرخشی معامالت ضوابط هفدهم: فصل  

انجام معامالت چرخشی به نحوی که تا پایان جلسه رسمی معامالتی، وضعیت مالكیت طرفین معامله در  :002مادة 

از اوراق بهادار موضوع معامله تغییر ننماید در بورس ممنوع است و بورس معامله مذکور را  خصوص تمام یا بخشی

 تایید نخواهد کرد.

در صورتی که این معامالت سهواً انجام شوند، کارگزار مكلف است مراتب را بالفاصله به مدیر عامل  :009مادة 

 نخواهد کرد.بورس اطالع دهد؛ به هر ترتیب بورس این معامالت را تأیید 



 

 

   111   از   11صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 

چنانچه کارگزار از اعالم مراتب به بورس خودداری نماید یا بورس انجام  :004مادة 

 شود. معامله را سهوی تشخیص ندهد، پرونده کارگزار متخلف برای رسیدگی به مراجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می

غیرمستقیم طی یک دورۀ زمانی  که بورس تشخیص دهد انجام یک معامله بصورت مستقیم یا در صورتی :005مادة 

منجر به تغییر مالكیت نشود و این معامله با هدف شناسایی سود )زیان( انجام شده باشد موظف است از تأیید آن 

 خودداری نماید. 

  مقررات سایر هجدهم: فصل  

بت شده است، محاسبة کارمزدهای معامالت برمبنای معامالت، به ترتیبی که در سامانة معامالتی ث :006مادة 

 گیرد. صورت می

دستورالعمل معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق "در خصوص معامالت برخط اوراق بهادار مفاد  :007مادة 

 نیز، عالوه بر مفاد این دستورالعمل الزم االجراست. "بهادار تهران و فرابورس ایران 

های مصوب هیأت  معامالت و نحوۀ وصول آن با رعایت سقفهای خدمات و کارمزدهای بورس از  نرخ :008مادة 

 گردد. مدیرۀ سازمان، توسط هیأت مدیرۀ بورس تصویب و اعمال می

هایی که در خصوص مالكیت سهام آن، محدودیت مقرراتی یا  در صورت پذیرش سهام شرکت :003مادة 

س مقررات و در چارچوب امكانات عملیاتی های مذکور را براسا ای وجود دارد، بورس موظف است محدودیت اساسنامه

 خود کنترل نماید.

رسانی که  کلیة مواردی که مطابق این دستورالعمل باید توسط بورس اعالم شود و کلیة موارد اطالع :021مادة 

 باشد از طریق سایت رسمی بورس انجام خواهد گرفت. مطابق این دستورالعمل الزامی می

گذاری مرکزی سپرده شده و گواهی نقل  رس قابل معامله هستند که نزد شرکت سپردهفقط اوراقی در بو: 020مادة 

 و انتقال برای آن صادر شده باشد.

های پایانی  های تعریف شده در سامانه معامالت، محاسبه قیمت بورس مكلف است بر محاسبات شاخص :022مادة 

ورت لزوم موارد را از مدیریت سامانه معامالت و تنظیمات سامانه معامالت بصورت مستمر نظارت نماید و در ص

 پیگیری نماید. 

االجرا شدن این دستورالعمل، مقررات مشروحة زیر و کلیة مقررات و ضوابط مغایر با این  از تاریخ الزم :029مادة 

 شود: دستورالعمل لغو می

سازمان کارگزاران بورس  هیأت مدیرۀ 21/11/1382دستورالعمل اجرایی معامالت عمده نوع اول و دوم مصوب  -5

 اوراق بهادار تهران؛

هیأت  12/6/1384دستورالعمل عرضة اولیه و دادوستد دست دوم اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار مصوب  -6

 مدیرۀ سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران؛

سی در بورس اوراق بهادار مصوب نوی دستورالعمل اجرایی دادوستد گواهینامة حق تقدم خرید سهام در دورۀ پذیره -7

 هیأت مدیرۀ سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران؛ 12/6/1384

هیأت مدیرۀ سازمان کارگزاران بورس  16/7/1384دستورالعمل اجرایی توقف نماد معامالتی اوراق بهادار مصوب  -8

 اوراق بهادار تهران؛
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ن کارگزاران بورس اوراق بهادار های اجرایی سازما چارچوب انتقال عملیات و فعالیت -9

هیأت مدیرۀ سازمان کارگزاران بورس  29/11/1381تهران به بورس اوراق بهادار تهران )شرکت سهامی عام( مصوب 

 اوراق بهادار تهران؛

های سهام توسط آن  سازی در کلیة واگذاری مصوبة مربوط به نحوۀ انجام معامالت عمدۀ سازمان خصوصی -11

 مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار؛ هیأت  3/1/1386عمدۀ مصوب  سازمان در معامالت

 هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار؛ 14/6/1386های معامالتی مصوب  دستورالعمل رفع گره -11

 هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار. 9/11/1386مصوبة اخذ تضمین در معامالت عمدۀ مصوب  -12

 بورس.  شورای 11/3/1383شده در بورس مصوب  ه کارکنان شرکت تازه پذیرفتهدستورالعمل انتقال سهام ب -13
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)مصوب گذار خارجی  ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمايه

 (هیأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار11/2/1132

 

 :مقدمه

 معامله یمتقاض یخارج منشاء با هیسرما یدارا یرانیا اشخاص ای یخارج اشخاص مدارك و اطالعات افتیدر منظور به

 در یخارج یگذار هیسرما نامه نییآ مطابق انیمتقاض نیا یبرا مربوطه معامله مجوز صدور و ،یرانیا ناشران بهادار اوراق

 بهادار اوراق و بورس سازمان ۀریمد أتیه بیتصو به رانیوز أتیه مصوب بورس از خارج یبازارها و ها بورس

 . است دهیرس

ها و بازارهای خارج  گذاری خارجی در بورس نامه سرمایه آیین 1های تعریف شده در مادۀ  اصطالحات و واژه :0ماده 

شود(، در این ضوابط نیز به  گذاری خارجی نامیده می نامه سرمایه از بورس مصوب هیأت وزیران )که از این پس آیین

 اند.  همان معانی به کار رفته

هر شخص خارجی یا هر شخص ایرانی دارای سرمایه با منشاء خارجی که متقاضی دریافت مجوز معامله  :2ماده 

 های کارگزاری دارای مجوز فعالیت از سازمان تسلیم نماید.  است، باید مدارك زیر را به یكی از شرکت

به زبان فارسی یا انگلیسی  تقاضای مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی -الف

 های پیوست، مطابق فرم

 مدارك شناسایی زیر : –ب 

 که متقاضی شخص حقیقی باشد:  ب . در صورتی -1

رگذرنامهیتصو و اصل وی خارج منشاءیة سرما با انیرانیای برای مل کارت و گذرنامه ای شناسنامه ریتصو و اصل 

 ،یخارج اشخاصی برا

 متقاضی شخص حقوقی باشد :که  ب. در صورتی -2

اراتیاخت حدود و مشخصاتۀ دهند نشان مدرك و سیتأس مدرك مشابه، مدارك ای اساسنامه ریتصو و اصل 

  ؛یحقوق شخص مجازی امضا صاحبان

 بند موضوع مدارك اصل که یصورت در. شود ارائهی سیانگل ای یفارس زبان به دیبا ماده نیا موضوع مدارك : تبصره

ة ترجم نكهیا به مشروط است؛ی کافی سیانگل ای یفارس زبان به آن ترجمهة ارائ باشد،ی گرید زبان به ماده نیا ب

 شده دییتأ مدرك صدور محل کشور ای یمتقاض اقامت محل کشور ران،یا در اسنادة ترجمی رسم مراجع توسط مذکور

 . باشد

 در و داده مطابقت ها آن اصل با را 2ۀ ماد( ب) بند موضوع مدارك ریتصو است موظفی کارگزار شرکت :9 ماده

 مداركۀ شد اصل برابر ریتصو همراه به را تقاضانامه و دینما امضاء ،«است اصل برابر» عبارت درج با تطابق، صورت

 . کند ارسال سازمان به معامله، مجوز اخذ منظور به
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 شده اصل برابر ریز صالحیذ مراجع توسط ادشده،ی مدارك ریتصو که یصورت در : تبصره

 : ستینی ضروری کارگزار توسط آن ریتصو نمودن اصل برابر وی کارگزار به مدارك اصلة ارائ باشد،

  ران؛یای اسالمی جمهوریة قضائ قوه از مجوزی دارای رسم اسناد دفترخانه(  الف

  ؛یمتقاض اقامت محل در رانیای اسالمی جمهوری کنسولگر ای سفارتخانه(  ب

 . اند شده نییتع امر نیای برا مدرك صدور محل ای یمتقاض اقامت محل کشور در کهی صالح مراجع(  ج

 مطابق را معامله مجوز ،یکار روز هفت ظرف ،یارسال مدارك و اطالعات بودن کامل صورت در سازمان :4ماده

 به و صادرکرده سازمان استیری امضا به وی متقاض نام بهی سیانگل زبان به آن ترجمة وی فارس زبان به وستیپة نمون

 در نقص وجود صورت در. کند میتسلی متقاض بهی کار روز هفت ظرفی کارگزار تا دهد یم لیتحوی کارگزار

 مشابه زینی متقاض بهی کارگزار طرف از وی کارگزار به سازمان طرف از نواقص اعالمی ها مهلت مدارك، و اطالعات

 . است فوق

 مجوز ترجمه در باید موضوع این. است رسمی و استناد قابل است شده صادر فارسی زبان به که معامله مجوز :تبصره

 . گردد قید معامله

ی كی در معامله انجام به مجوز صاحب شخص که یصورت در ضوابط، نیا شرح به معامله مجوز افتیدر از پس :5ماده

 مقررات مشابه ،یمعامالت کد افتیدر فاتیتشر باشد، شده معامله به مجازی رانیا بورس از خارجی بازارها ای ها بورس از

 . ردیپذ یم صورت مربوطه

 سازمان رهیمد أتیه بیتصو به 13/9/1389 خیتار در وستیپ 4 و تبصره 3 و ماده 6 در ضوابط نیا :6ماده 

  .االجراست الزم بیتصو خیتار از و دیرس بهادار اوراق و بورس
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 .................................ی کارگزار شرکت

 

  احترام و باسالم

 منظور  به الزم مدارك همراه بهی رانیا ناشران بهادار اوراق معامله مجوز افتیدری برا را خودی تقاضا وستیپ  به    

 . مینما یم میتقد نجانبیا نام به معامله مجوز افتیدر و بهادار اوراق و بورس سازمان به ارسال

 

 

 

 ارادتمند        

 یمتقاض نام      

 یمتقاضی امضا و مهر
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 ی(قیحق اشخاص مخصوصی )رانیا ناشران بهادار اوراق در معامله مجوزی تقاضا

 بهادار اوراق و بورس سازمان: به

 احترام؛ با

ی گذار هیسرمای  نامه نییآ موضوعی  معامله مجوز تا دارم تقاضا بهادار اوراق و بورس سازمان از تقاضانامه، نیای  کنندهامضاء نجانبیا

 ة : معامل انجامی برا نجانبیا نام به را آنیی اجرا دستورالعمل و بورس از خارجی بازارها و ها بورس دری خارج

 تهران بهادار اوراق بورس درشرکت معامله قابل بهادار اوراق

    رانیا فرابورس درشرکت معامله قابل بهادار اوراق

 . دینما صادری رانیا ناشران توسط صادره بهادار اوراق ریسا

 یمتقاض اطالعات

 (:  شود لیتكم است، نامه تقاضا نیا وستیپ به آن ریتصو کهیی شناسا مدرك مطابق قسمت نیا اطالعات)  متقاضی مشخصات -1

 حروف کیتفك به

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   ................................................................. :کوچک نام

  : ...........................................................لیفام نام

 حروف کیتفك به

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 :        تولد خیتار

 سال ماه روز

   

 : .........................( شهر: .........................  التیا/  استان: ...........................  کشور: )  تولد محل

 : ................................. تیتابع                              مرد        زن:         تیجنس

 : .................... (کشورصادرکننده: ................................. مدركی  شماره: ..................................... مدرك عنوان: )شده ارائهیی شناسا مدرك

 :  تماس اطالعات -2

  : ..................................................شهر .............: .............................التیا/ استان : .............................................کشوری)متقاض اقامتگاه

.......................................................................................ی:...........................................................................................................................نشان

ی:..........................کدپست.....................................................................................................................................................................................

..... 

 ............................................................. :کیالكترون پست...................................... : ............فاکس: ....................................................... تلفن

 .....................:..................................................................................................................متقاضی جاری های فعالیت -3

.............................................................................................................................................................................................................................

 .. 

 : داد خواهد اختصاص ، تقاضانامه نیا موضوع بهادار اوراق دری گذار هیسرما به متقاضی که خارجیی  سرمایه مبلغ - 4

 ارز نوع  هیسرما مبلغ

   

 :3بندی ورود سرمایه تكمیل شود جدول زیر برای تعیین زمان - 1

 ماه پس از صدور مجوز معامله 12بعد از  معامله ماه پس از صدور مجوز 12تا  6 ماه پس از صدور مجوز معامله 6تا  1 ی زمانی دوره
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    مبلغ

    نوع ارز

 

 :3ی وارده ی مدیریت سرمایه نحوه -6 

 مستقیماً توسط متقاضی  

 به طور غیرمستقیم از طریق نماینده یا وکیل متقاضی          

گذاری در اوراق بهادار موضوع این تقاضانامه که توسط مقامات ذیصالح  اینجانب با آگاهی کامل از قوانین و مقررات مربوط به سرمایه -7

که این قوانین و مقررات  ام و قبول دارم که در صورتی ها، این تقاضا نامه را ارائه نموده است و تعهد به رعایت آن در ایران به تصویب رسیده

 ا نقض نمودم، مطابق قوانین و مقررات ایران با اینجانب رفتار شود. ر

 امضاء متقاضی: )عالوه بر جدول زیر، صفحات قبلی این فرم نیز امضاء گردد( -8

 امضاء نام

 
  

 

 متقاضی باید به همراه این تقاضانامه مدارك زیر را  به کارگزاری تسلیم نماید: 

 کارگزار مبنی بر درخواست دریافت مجوز معامله از سازمان.)الف( نامة متقاضی خطاب به 

ی معتبر برای  ی منشاء خارجی و اصل و تصویر گذرنامه )ب( اصل و تصویر شناسنامه یا گذرنامه و کارت ملی برای ایرانیان با سرمایه

 اشخاص خارجی.  

 توضیحات : 

ی آن به زبان  ی ترجمه مدارك فوق باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شود. در صورتی که اصل مدارك به زبان دیگری باشد ارائه – 1

( مراجع رسمی 2-1ی اسناد در ایران، ) ( مراجع رسمی ترجمه1-1فارسی یا انگلیسی کافی است؛ مشروط به اینكه ترجمه مذکور به تأیید )

 ی اسناد در کشور محل صدور مدرك رسیده باشد.  ( مراجع رسمی ترجمه3-1ر کشور محل اقامت متقاضی یا )ی اسناد د ترجمه

 ی اصل مدارك ضروری نیست:  که تصویر مدارك موضوع بند)ب( فوق توسط یكی از مراجع زیر برابر اصل شده باشد، ارائه در صورتی – 2

( سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در محل 2-2ی ایران، ) قضائیه ی دفترخانه اسناد رسمی دارای مجوز از قوه( 2-1)

 اند.  ( مراجع صالحی که در کشور محل اقامت متقاضی یا محل صدور مدرك برای این امر تعیین شده3-2اقامت متقاضی یا )
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تقاضای مجوز معامله در اوراق بهادار ناشران ایرانی ) مخصوص اشخاص 

 حقوقی(

 : سازمان بورس و اوراق بهاداربه

 با احترام؛

گذاری خارجی در  نامه سرمایه بهادار تقاضا دارم تا مجوز معاملة موضوع آیین کنندۀ این تقاضانامه، از سازمان بورس و اوراقاینجانب امضاء

 املة: ها و بازارهای خارج از بورس و دستورالعمل اجرایی آن را به نام اینجانب برای انجام مع بورس

 اوراق بهادار قابل معامله درشرکت بورس اوراق بهادار تهران        اوراق بهادار قابل معامله درشرکت فرابورس ایران        

 1سایر اوراق بهادار صادره توسط ناشران ایرانی صادر نماید.       

 اطالعات متقاضی

 مشخصات متقاضی :  -1

 به تفكیک حروف

     .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 نوع شخصیت حقوقی : 

 شمارۀ ثبت :                                            محل ثبت :                                        تابعیت :      

 ی ثبت شده )با ذکر واحد پول( :  سرمایه

 وضعیت متقاضی با کدام یک از موارد زیر تطبیق دارد؟  -2

 )توضیح داده شود(  سایر              دولتی    خصوصی                

 :  2اطالعات تماس -3

 شهر:  استان / ایالت:  اقامتگاهمتقاضی)کشور: 

 .......کدپستی:....................................نشانی........................................................................................................................

......................... پست الكترونیک : ............................................تارنما: تلفن: ............................................... فاکس: ................... 

.................... 

    خیر          آیا شرکت در بورس اوراق بهاداری، پذیرفته شده است؟         بلی -4

 ......................................اگر پاسخ مثبت است در کدام بورس؟..........................    

 درصد حق رأی متقاضی به شرح زیر است:  1اطالعات دارندگان بیش از  -1

 3ذینفع نهایی  درصد حق رأی تابعیت نام دارندۀ حق رأی ردیف

     

     

     

     

 .....................................................................................................................................................................های جاری متقاضی:  فعالیت -6

 مبلغ سرمایة خارجی که متقاضی به کشور وارد خواهد کرد: -7 

 نوع ارز مبلغ
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 : 3بندی ورود سرمایه تكمیل شود زیر برای تعیین زمانجدول  - 8

 دوره زمانی
ماه پس از صدور مجوز  6تا  1

 معامله

ماه پس از صدور مجوز  12تا  6

 معامله

ماه پس از صدور مجوز  12بعد از 

 معامله

    مبلغ

    نوع ارز

 

 ی وارده: نحوۀ مدیریت سرمایه -9

 مستقیماً توسط متقاضی      

گذاری در  اینجانب با آگاهی کامل از قوانین و مقررات مربوط به سرمایه -11به طور غیرمستقیم از طریق نماینده یا وکیل متقاضی       

ها، این تقاضا نامه را  است و تعهد به رعایت آن اوراق بهادار موضوع این تقاضانامه که توسط مقامات ذیصالح در ایران به تصویب رسیده

 که این قوانین و مقررات را نقض نمودم، مطابق قوانین و مقررات ایران با اینجانب رفتار شود.  ام و قبول دارم که در صورتی ودهارائه نم

 امضای مجاز متقاضی: -11

ردی

 ف
 امضاء پست الكترونیكی تلفن سمت نام کامل

      

      

            
 متقاضی ملزم است به همراه این تقاضانامه مدارك زیر را  به کارگزاری تسلیم نماید: 

 )الف( نامة متقاضی خطاب به کارگزار مبنی بر درخواست دریافت مجوز معامله از سازمان بورس و اوراق بهادار. 

صاحب امضای مجاز متقاضی اقدام به امضای )ب( اصل و تصویر مدرکی که نشان دهندۀ سمت و حدود اختیارات اشخاصی که به عنوان  

 اند.  این تقاضانامه نموده

 )ج( اصل و تصویر اساسنامه و مدرك تأسیس متقاضی. 

 

 توضیحات : 

مدارك فوق باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شود. در صورتی که اصل مدارك به زبان دیگری باشد ارائة ترجمة آن به زبان  – 1

( مراجع رسمی 2-1( مراجع رسمی ترجمة اسناد در ایران، )1-1سی کافی است؛ مشروط به اینكه ترجمه مذکور به تأیید )فارسی یا انگلی

 ( مراجع رسمی ترجمة اسناد در کشور محل صدور مدرك رسیده باشد. 3-1ترجمة اسناد در کشور محل اقامت متقاضی یا )

ج( فوق توسط یكی از مراجع زیر برابر اصل شده باشد، ارائة اصل مدارك که تصویر مدارك موضوع بندهای )ب( و) در صورتی – 2

 ضروری نیست: 

( سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در محل اقامت 2-2دفترخانه اسناد رسمی دارای مجوز از قوۀ قضائیة ایران، )( 2-1)

 اند.  ( مراجع صالحی که در کشور محل اقامت متقاضی یا محل صدور مدرك برای این امر تعیین شده3-2متقاضی یا )
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 به نام خدا

 مجوز : شماره  مـجـوز مـعـامـلــه  

 تاریخ صدور مجوز :  

 

 

ها و بازارهای خارج از بورس مصوب هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی  گذاری خارجی در بورس نامة سرمایه این مجوز در اجرای آیین   

 آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای خرید و فروش اوراق بهادار زیر: 

 

 به نام شخص زیر صادر شده است: 

  تابعیت : محل تولد : تاریخ تولد : نام : شخص حقیقی : 

 تابعیت : محل ثبت : تاریخ ثبت : شماره ثبت : نام : شخص حقوقی : 

 

ی  نامه سال )تا تاریخ ..............( است مگر اینكه به موجب آیین 1اعتبار این مجوز برای خرید اوراق بهادار یاد شده حداکثر به مدت    

است، نامحدود  صدراالشاره لغو گردد. اعتبار این مجوز برای فروش اوراق بهاداری که صاحب مجوز براساس این مجوز خریداری کرده

 باشد.  می

گذاری خارجی                فوق االشاره و  ی سرمایه نامه صاحب این مجوز موظف است در خرید و فروش اوراق بهادار یاد شده، آیین    

دستورالعمل اجرایی و سایر قوانین و مقررات مرتبط مصوب مراجع ذیصالح ایرانی را رعایت نماید. سایر قوانین و مقررات حاکم بر صاحب 

 رای خرید و فروش اوراق بهادار یادشده، مشابه قوانین و مقررات حاکم بر اشخاص ایرانی است. این مجوز ب

 

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 

 مهر سازمان بورس و اوراق بهادار

  



 

 

   111   از   41صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 

 

دستورالعمل اجرايی معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و 

 (هیأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار1/7/1132)مصوب فرابورس ايران 
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هیأت مديرۀ سازمان بورس 22/1/1132)مصوب دستورالعمل توثیق اوراق بهادار 

 (و اوراق بهادار

 

عام( وفق مادۀ   گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه )سهامی این دستورالعمل با عنایت به وظایف شرکت سپرده

گذاری مرکزی اوراق  و اساسنامة آن شرکت به پیشنهاد شرکت سپرده 1384اوراق بهادار مصوب آذرماه قانون بازار  1

تبصره به تصویب هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق  6ماده و  18، در 29/3/1389بهادار و تسویة وجوه، در تاریخ 

 بهادار رسید.

 

نامة  ون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، آئینقان 1های تعریف شده در ماده  اصطالحات و واژه -0ماده 

معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران 

به کار  گذاری مرکزی جز مواردی که در زیر آمده است، در همان معانی در این دستورالعمل و اساسنامة شرکت سپرده

 باشند: اند و سایر اصطالحات به شرح زیر می رفته

 گذاری مرکزی، سپرده شده است. منظور اوراق بهاداری است که در شرکت سپرده اوراق بهادار: الف.

گذار قرار دارد و به دالیل قانونی یا مقرراتی  اوراق بهاداری است که تحت مالكیت وثیقه اوراق بهادار وثیقه: ب.

 گیر توثیق شده است. جهت معاملة اوراق بهادار مذکور وجود ندارد و به نفع وثیقهممنوعیتی 

ای است شامل اطالعات مورد نیاز در خصوص ناشران اوراق بهادار، مالكان اوراق بهادار،  سامانه ها: پایگاه داده ج.

 شود. مرکزی راهبری می گذاری اعضا و هرگونه اطالعات مربوط به مالكیت اوراق بهادار که توسط شرکت سپرده

گیر، مطابق شرایط این دستورالعمل  ها به نفع وثیقه گذار در پایگاه داده مسدود نمودن اوراق بهادار وثیقه توثیق: د.

 است.

ها به ثبت رسیده  عملیاتی است که طی آن تمام یا قسمتی از اوراق بهاداری که در پایگاه داده گذاری: سپرده هـ.

 ه در بورس یا فرابورس را خواهند یافت.است، قابلیت معامل

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه )سهامی عام( است  شرکت سپرده گذاری مرکزی: شرکت سپرده و.

 ( مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تشكیل شده است.7که طبق بند )

 ها است. اوراق بهادار در پایگاه دادهشناسه مشتری جهت انجام معامالت  کد مالکیت: ز.

 گردد. کد مشخصی است که اوراق بهادار وثیقه به آن منتقل و مسدود می کد وثیقه: ح.

 نماید. گیر، توثیق می منظور مالک اوراق بهادار یا نمایندۀ وی است که اوراق بهادار را به نفع وثیقه گذار: وثیقه ط.

 شخصی است که وثیقه به نفع او انجام پذیرفته است. گیر: وثیقه ی.

المعامله به  گیر از حالت ممنوع وضعیتی است که اوراق بهادار وثیقه به درخواست وثیقه وضعیت قابل فروش: ک.

 شود. گیر اجازۀ فروش داده می آید، لیكن تنها به کارگزار معرفی شده از سوی وثیقه حالت قابل فروش درمی
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 توثیق اوراق بهادار -فصل اول

های از پیش تعیین  های توثیق اوراق بهادار، منوط به ارسال درخواست کتبی وفق فرم رسیدگی به درخواست -2ماده 

 باشد. گذاری مرکزی می گذار به شرکت سپرده شده، از سوی وثیقه

بان امضای مجاز، امضاء گذار شخص حقوقی باشد، فرم درخواست توثیق باید توسط صاح در صورتیكه وثیقه تبصره :

 شود و آخرین روزنامه رسمی مؤید صاحبان امضاء مجاز ضمیمه گردد.

چنانچه درخواست توثیق از سوی شخص حقوقی برای اوراق بهادار متعلق به اشخاص دیگر و به نیابت از  -9ماده 

ثیق، گواهی نماید که درخواست تو  گذاری مرکزی ارایه شود، وی باید ضمن تكمیل فرم ایشان به شرکت سپرده

درخواست کتبی اشخاص مذکور مبنی بر اعطای اختیار به شخص حقوقی جهت توثیق اوراق بهادار را دریافت نموده 

 است.

، کارمزد معین 2به منظور توثیق اوراق بهادار، ضروری است در هنگام ارسال فرم درخواست موضوع ماده  -4ماده 

گذاری مرکزی ارسال گردد. در غیر  آن به همراه سایر مدارك به شرکت سپردهگذار پرداخت و مستندات  توسط وثیقه

شود. میزان کارمزد در چارچوب  شود و مراتب به متقاضی اطالع داده می این صورت عملیات توثیق انجام نمی

 شود. های اعالمی توسط سازمان تعیین و اعالم می سقف

گذاری مرکزی نسبت به انتقال دارایی  واد قبل، شرکت سپردهدر صورت تكمیل و ارسال مدارك مطابق م -5ماده 

 نماید. ها اقدام می گذار به کد وثیقه در پایگاه داده اوراق بهادار مورد درخواست توثیق، از کد مالكیت وثیقه

گذاری مرکزی نتیجة اقدامات را به صورت کتبی به ناشر  پس از توثیق اوراق بهادار، شرکت سپرده :0تبصره 

 دهد. گیر اطالع می گذار و وثیقه اق بهادار، وثیقهاور

 گردد. گذاری مرکزی نگهداری می گواهینامة موقت اوراق بهادار وثیقه نزد شرکت سپرده :2تبصره 

 شود. گذار سلب می پس از توثیق اوراق بهادار، حق تغییر مالكیت یا تبدیل وثیقه به غیر از موارد زیر، از وثیقه -6ماده 

 گیر. ۀ کتبی وثیقهاجاز الف.

 حكم مرجع ذیصالح قانونی. ب.

موارد زیر در صورت توافق طرفین وفق قرارداد فیمابین و به استناد فرم درخواست توثیق، جزو متعلقات  -7ماده 

 شود: گذار سلب می وثیقه محسوب شده و حق برداشت، انتقال مالكیت یا تبدیل آنها به تبع وثیقة اولیه از وثیقه

 گیرد. گذار بر وثیقه به وی تعلق می هرگونه حق تقدم که به واسطة مالكیت وثیقه الف.

 شود. سهامی که در اثر افزایش سرمایه حاصل می ب.

 شود.  اوراق بهاداری که در اثر تقسیم اوراق بهادار وثیقه به چند ورقة بهادار، حاصل می ج.

 گذار تعلق گیرد. وضوع قسمت )الف( این ماده به وثیقهتقدم استفاده نشده م  د.    وجوهی که در اثر فروش حق

 سود متعلقه به اوراق بهادار وثیقه. هـ.

پذیرد و مسئولیت  های د و هـ، مطابق قرارداد فیمابین طرفین توسط ناشر انجام می اقدامات مربوط به بند تبصره:

 حسن اجرای آن به عهدۀ ناشر است.
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گذاری مرکزی از  ة درخواست کتبی به شرکت سپردهتواند با ارای گیر می وثیقه -8ماده 

 گذاران به نفع وی اطالع حاصل نماید. گذار و یا وثیقه آخرین وضعیت اوراق بهادار وثیقه توسط وثیقه

های بورس یا فرابورس، همچنین در مواردی که مقرر  در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار از فهرست نرخ -3ماده 

گذاری مرکزی پس از حصول اطالع از  ه، به اوراق بهادار دیگری تبدیل شوند، شرکت سپردهاست اوراق بهادار وثیق

گیر اعالم  موضوع از طریق سازمان، بورس یا فرابورس، باید مراتب را به صورت کتبی به ناشر اوراق بهادار و وثیقه

اری مرکزی را در حفظ حقوق گذ صورت ناشر اوراق بهادار مسئولیت اجرای تعهدات شرکت سپرده نماید. در این

 گیر برعهده خواهد داشت.  وثیقه

قانون تجارت، منوط به  114توثیق اوراق بهادار اعضای هیأت مدیره و یا رفع توثیق آن، موضوع مادۀ  -01ماده 

گذاری مرکزی  های از پیش تعیین شده، از سوی ناشر اوراق بهادار به شرکت سپرده ارسال درخواست کتبی وفق فرم

 باشد. یم

درخواست توثیق مستلزم ارسال صورتجلسة مجمع عمومی ناشر و آگهی روزنامة رسمی است که در آن  تبصره:

 اند. اعضای هیأت مدیره معرفی شده

 رفع توثیق اوراق بهادار -فصل دوم

مرکزی گذاری  گیر به شرکت سپرده رفع توثیق اوراق بهادار درصورت درخواست کتبی از سوی وثیقه -00ماده 

 گردد. های از پیش تعیین شده یا دستور مرجع ذیصالح انجام می وفق فرم

 باشد. پذیر می گیر، در چند مرحله نیز امكان رفع توثیق بخشی از اوراق بهادار وثیقه به درخواست وثیقه تبصره:

را از کد وثیقه به کد گذار  گذاری مرکزی، دارایی وثیقه پس از رفع توثیق اوراق بهادار، شرکت سپرده -02ماده 

گیر  گذار و وثیقه ها انتقال داده و نتیجه اقدامات را به صورت کتبی به ناشر اوراق بهادار، وثیقه مالكیت وی در پایگاه داده

 دهد. کننده اطالع می یا مرجع ذیصالح قانونی درخواست

 فروش اوراق بهادار وثیقه -فصل سوم

وط به ارسال درخواست کتبی فروش و معرفی کارگزار فروشنده از سوی فروش اوراق بهادار وثیقه من -09ماده 

 باشد. های از پیش تعیین شده می گذاری مرکزی وفق فرم گیر به شرکت سپرده وثیقه

، اوراق بهادار 11گذاری مرکزی پس از دریافت درخواست فروش و مدارك مثبت ماده  شرکت سپرده -04ماده 

ر وضعیت قابل فروش برای کارگزار فروشنده قرار داده و مراتب را به صورت کتبی به ها د وثیقه را در پایگاه داده

 دهد. گذار و کارگزار فروشنده اطالع می گیر، وثیقه وثیقه

 های زیر امكانپذیر است: گیر در یكی از حالت ، توسط وثیقه13فروش اوراق بهادار وثیقه، موضوع ماده  -05ماده 

 امة رسمی که مؤید اعطای اختیار فروش باشد.ن داشتن وکالتنامه یا صلح .1

 صالح. قانونی ذی -ارایة دستور فروش توسط مراجع قضایی  .2

را به منظور فروش اوراق بهادار وثیقه به شرکت  11گیر باید مدارك و مستندات موضوع ماده  وثیقه -06ماده 

 گذاری مرکزی و کارگزار فروشنده ارایه نماید. سپرده

 مواردسایر  -فصل چهارم
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رسانی  گذاری مرکزی ملزم به اطالع در تمامی مواردی که شرکت سپرده -07ماده 

هایی که به امضای اشخاص نامبرده رسیده است،  شده در فرم باشد، نشانی ارایه گذار می گیر و وثیقه کتبی به وثیقه

 مرکزی رسیده باشد.گذاری  مالك عمل خواهد بود مگر تغییر نشانی به صورت کتبی به اطالع شرکت سپرده

های توثیق  شود. این دستورالعمل حاکم بر درخواست با تصویب این دستورالعمل، مقررات مغایر نسخ می -08ماده 

 شوند. اوراق بهاداری است که مطابق مقررات این دستورالعمل ارایه می
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 : درخواست توثیق اوراق بهادار0فرم شمارة 

 

 ادار و تسویة وجوه:گذاری مرکزی اوراق به شرکت سپرده

 

،  2و با توجه به توافق صورت گرفته با وثیقه گیر با مشخصات مندرج در جدول شماره 1اینجانب با مشخصات مندرج در جدول شماره   

،  دارم 4و با   شرایط  مذکور در جدول شماره 3درخواست توثیق اوراق بهادار تحت مالكیت خود را با مشخصات ذکر شده در جدول شماره 

 خواهشمند است اقدامات مقتضی دراین خصوص را مبذول فرمایید.

 باشد. گیر می پذیرم که رفع توثیق صرفاً به درخواست وثیقهضمنا اینجانب با امضای این برگ می   

اب شمارۀ به پیوست فیش شمارۀ ..................................... به مبلغ ................................. بابت کارمزد توثیق که به حس    

 گردد. ....................................... نزد بانک ملی شعبه  بورس واریز شده است، تقدیم می

تواند نامه رسمی و یا حكم مرجع قضایی  می مابین در صورت داشتن وکالتنامه یا صلحقه گیر با توجه به توافق فیبا این توضیح که وثی    

 نسبت به فروش اوراق بهادار وثیقه اقدام نماید.
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 این قسمت توسط وثیقه گذار تکمیل می گردد                                                                

 مشخصات وثیقه گذار  )حقیقی/ حقوقی(: -1جدول شماره 

 نام

 نام شخص حقوقی

 خانوادگینام

 نوع شخصیت حقوقی

 شمارۀ شناسنامه

 شمارۀ ثبت

 محل صدور

 محل ثبت
 شمارۀ ملی نام پدر

 کد مالكیت

" 

       

 نشانی و تلفن :

 مشخصات وثیقه گیر )حقیقی/ حقوقی(: -2جدول شماره 

 نام

 حقوقینام شخص 

 خانوادگینام

 نوع شخصیت حقوقی

 شمارۀ شناسنامه

 شمارۀ ثبت

 محل صدور

 محل ثبت

 کد مالكیت شمارۀ ملی نام پدر

" 

       

 نشانی و تلفن :

 مشخصات اوراق بهادار: -3جدول شماره 

 تعداد اوراق بهادار به حروف تعداد اوراق بهادار به عدد نام ناشر ردیف

    

 شرایط و متعلقات وثیقه : -4جدول شماره 

توانند هر یک از موارد مندرج در دستورالعمل توثیق  را جزو متعلقات وثیقه قرار دهند که مابین میتوضیح: وثیقه گیر و وثیقه گذار  بر اساس توافق فی

 در صورت تعیین، ضروری است موارد تصریح گردد.

ر آنكه طرفین توافقی بر خالف آن داشته باشند و مراتب را به اطالع شرکت سپرده گذاری گیرد مگ های مربوطه در توثیق قرار می افزایش سرمایه

 مرکزی برسانند.

 سهام ناشی از افزایش سرمایه( در توثیق قرار نگیرد. -های مربوطه )از قبیل: حق تقدم خرید اوراق بهاداربه عنوان مثال :  افزایش سرمایه 

 و وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده از طریق ناشر در توثیق قرار می گیرد و مسئولیت حسن اجرای آن  با این توضیح که سود اوراق بهادار

 با ناشر می باشد ،لذا شرکت سپرده گذاری مرکزی در این خصوص مسئولیتی را بر عهده ندارد.

 تاریخ:       نام و امضای وثیقه گذار   

 گردد میگیر تکمیل  این قسمت توسط وثیقه

 می باشد. 2کلیه شرایط مقرر در فرم درخواست توثیق ، مورد تایید اینجانب با مشخصات مندرج در جدول شماره 

 :تاریخ       نام و امضای وثیقه گیر

 این قسمت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامی عام( تکمیل می گردد

 مدارك تكمیل است، انجام شد 

  قابل انجام نمی باشد 

 توضیحات :

 تاریخ:       نام و امضای اقدام کننده

گذار باید گواهی نماید که درخواست کتبی اشخاص مذکور  گذار ارائه گردد، وثیقه * چنانچه درخواست توثیق اوراق بهادار اشخاص دیگر توسط وثیقه

گذار باید مسئولیت  گذار به منظور توثیق اوراق بهادار را دریافت نموده است و گواهی فوق را ضمیمه فرم نماید. وثیقه همبنی براعطای اختیار به وثیق

 هرگونه ادعای صاحبان اوراق بهادار در گواهی یادشده را برعهده گیرد. 

دند هرگونه تغییر نشانی و تلفن خود را به صورت کتبی به نشانی مندرج در فرم  می باشد و وثیقه گیر یا وثیقه گذار متعه "* آدرس مكاتبات صرفا

 شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم نمایند.

  



 

 

   111   از   61صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 

 : درخواست رفع توثیق اوراق بهادار2فرم شمارة 

 از : وثیقه گیر 

 بهادار و تسویة وجوه:گذاری مرکزی اوراقشرکت سپرده

رفع توثیق  شماره......................مورخ............................ ، خواهشمند است با توجه به مندرجات جداول زیر اقدامات مقتضی در خصوصبازگشت به نامه 

 مبذول فرمایید.

 مشخصات وثیقه گذار  )حقیقی/ حقوقی(: -0جدول شماره 

 نام

 نام شخص حقوقی

 خانوادگینام

 نوع شخصیت حقوقی

 شناسنامهشمارۀ 

 شمارۀ ثبت

 محل صدور

 محل ثبت

 کد مالكیت شمارۀ ملی نام پدر

" 

       

 مشخصات وثیقه گیر )حقیقی/ حقوقی(: -2جدول شماره 

 نام

 نام شخص حقوقی

 خانوادگینام

 نوع شخصیت حقوقی

 شمارۀ شناسنامه

 شمارۀ ثبت

 محل صدور

 محل ثبت

 کد مالكیت شمارۀ ملی نام پدر

" 

       

 مشخصات اوراق بهادار وثیقه: -9شماره جدول 

 تعداد اوراق بهادار وثیقه به حروف تعداد اوراق بهادار وثیقه به عدد نام ناشر ردیف

    

شرایط و متعلقات وثیقه : ) توضیح : مواردی که مطابق توافق طرفین وفق قرارداد فی مابین و درخواست  -4جدول شماره 

 توثیق می گردد، تصریح گردد(.توثیق اوراق بهادار ،رفع 

 

 سهام ناشی از افزایش سرمایه(  رفع توثیق می گردد. -های مربوطه )از قبیل: حق تقدم خرید اوراق بهاداربه عنوان مثال:  افزایش سرمایه

 

  صورت می پذیرد و شرکت سپرده با این توضیح که رفع توثیق از سود اوراق بهادار و وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده توسط ناشر

 گذاری مرکزی  مسئولیتی در این خصوص بر عهده ندارد.

 تاریخ :      نام و امضای وثیقه گیر

 نشانی وتلفن :

 این قسمت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامی عام( تکمیل می گردد

 مدارك تكمیل است، انجام شد 

  باشد  قابل انجام نمی

 توضیحات :

 تاریخ:     نام و امضای اقدام کننده
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 : درخواست فروش  اوراق بهاداروثیقه9فرم شمارة 

 از : وثیقه گیر

 بهادار و تسویة وجوه:گذاری مرکزی اوراقشرکت سپرده

ت مقتضی در خصوص فروش بازگشت به نامه شماره......................مورخ............................ ، خواهشمند است با توجه به مندرجات جداول زیر اقداما    

 اوراق بهادار وثیقه راتوسط کارگزاری ......................... مبذول فرمایید.

 

 ر )حقیقی/ حقوقی(:مشخصات وثیقه گی -0جدول شماره 

 نام

 نام شخص حقوقی

 خانوادگینام

 نوع شخصیت حقوقی

 شمارۀ شناسنامه

 شمارۀ ثبت

 محل صدور

 محل ثبت

 کد مالكیت شمارۀ ملی نام پدر

" 

       

 مشخصات اوراق بهادار وثیقه: -2جدول شماره 

 وثیقه به حروفتعداد اوراق بهادار  تعداد اوراق بهادار وثیقه به عدد نام ناشر ردیف

    

 مشخصات وثیقه گذار )حقیقی/ حقوقی(: -9جدول شماره 

 نام

 نام شخص حقوقی

 خانوادگینام

 نوع شخصیت حقوقی

 شناسنامهشمارۀ 

 شمارۀ ثبت

 محل صدور

 محل ثبت

 کد مالكیت شمارۀ ملی نام پدر

" 

       

شرایط و متعلقات وثیقه : ) توضیح : مواردی که مطابق توافق طرفین وفق قرارداد فی مابین و درخواست  -4جدول شماره 

 توثیق اوراق بهادار به فروش می رسد، تصریح شود.( 

 سهام ناشی از افزایش سرمایه(  قابل فروش می باشد.         -های مربوطه )از قبیل: حق تقدم خرید اوراق بهاداربه عنوان مثال : افزایش سرمایه 

 تاریخ :      نام و امضای وثیقه گیر

 نشانی و تلفن :

 این قسمت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامی عام( تکمیل می گردد

 است، انجام شد مدارك تكمیل 

  قابل انجام نمی باشد 

 توضیحات :

 تاریخ :     نام و امضای اقدام کننده
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هیأت 1/11/1133)مصوب دستورالعمل نحوۀ انجام معامالت وکالتی اوراق بهادار 

 (مديره سازمان بورس و اوراق بهادار

 

معامالت اوراق بهاداری که با استفاده از وکالت به منظور تسهیل انجام معامالت وکالتی و پیشگیری از وقوع تخلف در 

وششمین جلسة هیئت مدیره  تبصره در یكصدوشصت 2ماده و  13شود، دستورالعمل حاضر در  و توسط وکیل انجام می

 به تصویب رسید. 13/11/1388به تاریخ 

 

هوری اسالمی ایران، مصوب های تعریف شده در مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار جم اصطالحات و واژه – 0مادة 

 روند. سایر تعاریف عبارتند از؛ مجلس شورای اسالمی، با همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار می 1384آذرماه 

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامی عام(  شرکت سپرده گذاری مرکزی؛ شرکت سپرده –الف 

 ر اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تشكیل شده است.( مادۀ یک قانون بازا7است که طبق بند )

تواند اوراق  گذاری مرکزی که به موجب آن وکیل می عبارتست از گواهی صادره از شرکت سپرده تأییدیه؛ –ب 

 بهادار موضوع وکالتنامه را به نیابت از موکل خود از طریق شرکتهای کارگزاری به فروش رساند.

ها و بازارهای خارج از بورس منوط  استفاده از سند وکالت جهت فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس – 2مادة 

فروش اوراق بهادار باشد.  و ارائه آن به شرکت کارگزاری میگذاری مرکزی  سپردهاز سوی شرکت  "تأییدیه"به صدور 

ترتیبات این دستورالعمل تخلف محسوب شده و به با استفاده از سند وکالت توسط شرکتهای کارگزاری بدون رعایت 

 منزلة فروش بدون دستور تلقی خواهد شد.

گذاری  وکیل باید رأساً سند وکالتنامه را همراه با مدارك هویت خود جهت احراز هویت به شرکت سپرده – 9مادة 

اوراق بهاداری را که قصد مرکزی و یا به یكی از دفاتر شرکتهای کارگزاری ارائه نماید. وکیل موظف است اصل 

 یا دفاتر کارگزاریها ارائه نماید.گذاری مرکزی  سپردهفروش آن را با استناد به سند وکالت دارد، حسب مورد به شرکت 

شرکتهای کارگزاری باید سند وکالت را همراه با مدارك هویت فردی وکیل و اوراق بهادار موضوع وکالت  تبصره :

 گذاری مرکزی جهت صدور تأییدیه ارسال نمایند. سپردهبا اصل نموده و به شرکت  رویت و تصویر آن را برابر

گذاری مرکزی باید تصویری از اوراق بهادار موضوع وکالت و مدارك هویت وکیل را که برابر  شرکت سپرده -4مادة 

صادره باید با مشخصات با اصل شده باشد در سوابق تأییدیه صادره در بایگانی خود نگهداری نماید. مفاد تأییدیه 

مندرج در تصویر مدارك یاد شده یكسان بوده و با مشخصات مندرج در سامانة پس از معامالت نیز مطابقت داشته 

 باشد.

 نماید؛ گذاری مرکزی پس از انجام اقدامات زیر نسبت به صدور تأییدیه اقدام می شرکت سپرده – 5مادة 

 ت وکیلبررسی مفاد وکالتنامه و احراز سم –الف 

 گذاری مرکزی ارائه نماید. احراز هویت وکیل، در صورتی که وکیل مدارك الزم را مستقیماً به شرکت سپرده –ب 

 احراز مالكیت موکل نسبت به اوراق بهادار موضوع وکالتنامه –ج 

 احراز حدود اختیار وکیل در فروش اوراق بهادار –د 
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موارد زیر هم باید درج گذاری مرکزی  هسپرددر تأییدیه صادره از سوی شرکت  - 6مادة 

 شود؛

 نام و مشخصات فردی وکیل و موکل –الف 

 تواند به نیابت از موکل خود نسبت به فروش آن اقدام نماید. مشخصات اوراق بهاداری که وکیل می –ب 

اختیار یا عدم اختیار وکیل در دریافت وجه با درج شماره حساب بانكی وکیل یا موکل به صورت کامل که طبق  –ج 

 مندرجات سند وکالت وجوه حاصل از فروش باید به آن حساب واریز شود.

معرفی شماره حساب بانكی مشترك ممنوع بوده و وکیل باید حسب مورد شماره حساب اختصاصی خود یا  تبصره :

 موکل خود را اعالم نماید.

را مبنی بر مجوز انجام گذاری مرکزی  سپردههای کارگزاری موظفند تأییدیه صادره از سوی شرکت  شرکت  - 7مادة 

 ضمیمه نموده و در سوابق کارگزاری بایگانی نمایند. "فرم درخواست فروش"معامله توسط وکیل به 

ای  کارگزاری مجاز به فروش اوراق بهادار یا واریز وجه آن خارج از ترتیبات مقرر در متن تأییدیه  شرکتهای  - 8مادة 

 باشند. جهت انجام معامله با استفاده از سند وکالت صادر شده است نمیکه در چهارچوب این دستورالعمل 

ماه پس از تاریخ صدور معتبر بوده و چنانچه  تأییدیه صادره برای فروش اوراق بهادار توسط وکیل تا شش – 3مادة 

وکیل در این مهلت دستور فروش اوراق بهادار را ندهد و یا پس از ارائه دستور فروش از سوی وکیل به هر دلیل اوراق 

بهادار موضوع تأییدیه در مهلت مذکور به فروش نرود، فروش اوراق بهادار یا اجرای دستور فروش ارائه شده منوط به 

 ئة تأییدیه جدید است.ارا

رسد  وسیله وکیل و به نیابت از مالک اوراق بهادار به فروش می وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار که به – 01مادة 

به هر مبلغی که باشد باید حسب مورد و با توجه به مفاد تأییدیه صادره به حساب موکل یا وکیل واریز گردد. پرداخت 

ه وکیل یا موکل به هر ترتیب ممنوع است. در صورت عدم رعایت ترتیبات فوق، وجه به صورت نقدی یا چک ب

شود. واریز وجه حاصل از فروش اوراق  کارگزار عالوه بر مسئولیت در قبال دارندگان اوراق بهادار، متخلف محسوب می

 در متن وکالت قید شود.بهادار به حساب بانكی وکیل منوط به آن است که اختیار وکیل در اخذ ثمن معامله صراحتاً 

های صادره را طی فرم  موظف است در پایان هر ماه گزارشی از تأییدیهگذاری مرکزی  شرکت سپرده – 00مادة 

 مخصوصی به سازمان ارسال نماید.

توانند با استفاده از سند وکالت به وکالت از مشتریان  های کارگزاری و مدیران و کارکنان آنها نمی شرکت – 02مادة 

 خود نسبت به انجام معامله اوراق بهادار در بورس یا فرابورس اقدام نمایند.

ی اجرای این گذاری مرکزی باید مراحل صدور تأییدیه و سایر ترتیبات اجرایی در راستا شرکت سپرده – 09مادة 

 دستورالعمل را تدوین نموده و به اطالع عموم برساند.
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)مصوب دستورالعمل اجرايی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ايران 

 (مديرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار هیأت 7/6/1133

 

شرکت  17/1/1388ار، بنابر پیشنهاد مورخ آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهاد 1این دستورالعمل در اجرای ماده 

مدیرۀ سازمان بورس و  به تصویب هیأت  7/6/1388تبصره در تاریخ  27ماده و  123فصل،  21فرابورس ایران، در 

 اوراق بهادار رسید.

 

  اصطالحات و تعاریف اول: فصل 

جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه قانون بازار اوراق بهادار  1هایی که در ماده  اصطالحات و واژه :0مادة 

اند، به همان  اسالمی و دستورالعمل پذیرش و عرضة اوراق بهادار در فرابورس ایران تعریف شده  مجلس شورای1384

 باشند: های دیگر دارای معانی زیر می اند. واژه مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته

عامله عمده توسط فرابورس، طبق فرمت مصوب هیئت مدیره ای است که قبل از م اطالعیه اطالعیه عرضه: .1

 شود. فرابورس و بر اساس ضوابط این دستورالعمل منتشر می

 باشد. پایانة معامالتی کارگزار است که با سامانة معامالتی فرابورس در ارتباط می ایستگاه معامالتی: .2

عامالت عادی اوراق بهادار براساس مقررات این از جمله بازارهای سامانة معامالت است که در آن مبازار عادی:  .3

 شود. دستورالعمل، انجام می

  جلوگیری از انجام معامالت هریک از انواع اوراق بهادار براساس مقررات است.توقف نماد:  .4

های خرید و فروش مشتریان با در  سازوکاری برای دادوستد اوراق بهادار بر پایة انطباق بهینه سفارشحراج:  .5

 نظرگرفتن اولویت قیمت، منشاء و زمان است.

شود و در طی آن امكان ورود، تغییر و حذف  حراجی است که به صورت پیوسته انجام می حراج پیوسته:   .6

 شود. ها منجر به معامله می های خرید و فروش به محض تطبیق قیمت سفارش وجود دارد. در حراج پیوسته سفارش

گیری انجام شده و  ها در مرحلة سفارش اجی است که پس از ثبت سفارشحر :(Auction)حراج ناپیوسته  .7

 شود. معامله براساس قیمت نظری گشایش، از طریق سامانة معامالتی انجام می

دورۀ زمانی مشخصی در هر روز کاری است که انجام معامله در آن دوره طبق جلسة رسمی معامالتی:  .8

 در یک روز معامالتی بیش از یک جلسة رسمی معامالتی داشته باشد. تواند باشد. فرابورس می مقررات مقدور می

خرید اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معامالت گروهی است که پس از معامله توسط کارگزار به خرید گروهی:  .9

 یابد. کد مالكیت مشتریان تخصیص می

مله در فرابورس است که نسبت به دامنة نوسان قیمت اوراق بهادار قابل معادامنة نوسان روزانة قیمت:  .11

 ها در هر روز صرفاً در این دامنة قیمت، مجاز است. شود و ورود سفارش قیمت مرجع تعیین می
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درخواست مشتری به همراه شرایط آن مبنی بر خرید  درخواست خرید/فروش: .11

گردد. درخواست مذکور  رایه مییا فروش اوراق بهادار است که در قالب فرم الكترونیک یا غیرالكترونیک به کارگزار ا

 شود، ارایه گردد. تواند با قیمت معین، قیمت محدود یا قیمتی که اختیار آن به کارگزار واگذار می می

دورۀ زمانی قبول سفارش قبل از حراج ناپیوسته است که طی آن کارگزاران امكان  گیری: دوره سفارش .12

 دارند.ورود، تغییر و حذف سفارش در سامانه معامالت را 

 شود. های کاری است که طبق مقررات، معامالت فرابورس در آن انجام می روزروز معامالتی:  .13

طبق رویة تسهیم به نسبت، اوراق بهادار تخصیص یافته به هر سفارش معادل رویة تسهیم به نسبت:  .14

 است. های ثبت شده، ضربدر کل اوراق بهادار قابل عرضه حجم سفارش ثبت شده تقسیم بر کل سفارش

ای است الكترونیكی که عملیات  مربوط به معامالت فرابورس از جمله دریافت  سامانهسامانة معامالت:  .15

 شود. سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می

نویسی  های شرکت است که در مرحله پذیره عبارت از مجموع سهام، سهام جایزه و حق تقدمسرمایة پایه:  .16

 قرار دارد. یا ثبت قانونی

 شود. درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار است که توسط کارگزار وارد سامانه معامالت میسفارش:  .17

شود. در  سفارشی است که براساس قیمت آخرین معاملة بازار فعال می (:Stop Orderسفارش متوقف ) .18

ه بازار با قیمت تعیین شده توسط شود که قیمت آخرین معامل های خرید، زمانی این سفارش فعال می خصوص سفارش

شود که قیمت  ، زمانی این سفارش فعال می های فروش مشتری مساوی یا از آن بیشتر شود و در خصوص سفارش

 آخرین معامله بازار با قیمت تعیین شده توسط مشتری مساوی یا از آن کمتر شود.

سویة وجوه )شرکت سهامی عام( گذاری مرکزی اوراق بهادار و ت سپردهگذاری مرکزی:  شرکت سپرده .19

 است.

 نخستین عرضة اوراق بهادار، پس از پذیرش و درج در فرابورس است. عرضة اولیه: .21

ای است که در یک جلسة معامالتی بر مبنای رقابت خریداران انجام  عرضهعرضة اولیه به روش حراج:  .21

 شود. می

 فرابورس ایران )شرکت سهامی عام( استفرابورس:  .22

قیمت هر ورقة بهادار است که در پایان هر جلسة رسمی معامالتی محاسبه و توسط : قیمت پایانی .23

 شود. اعالم می "فرابورس"

حداقل قیمت برای عرضة سهام در معامالت عمده است که توسط فروشنده تعیین و از طریق قیمت پایه:  .24

 د.شو کارگزار فروشنده در درخواست وی برای معاملة عمده به فرابورس اعالم می

 شود.   نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانة معامالت میقیمت پیشنهادی:  .25

 گیرد. قیمتی است که مبنای اعمال دامنة نوسان روزانة اوراق بهادار قرار میقیمت مرجع:  .26

نقدی در قیمت پایانی قیمتی است که پس از اعمال اثر تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود قیمت نظری:  .27

 شود. محاسبه می
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های  قیمتی است که در مرحلة گشایش، براساس سفارشقیمت نظری گشایش:  .28

ثبت شده با استفاده از سازو کار حراج، توسط سامانة معامالتی محاسبه و معامالت مرحلة گشایش با آن قیمت انجام 

 شود. می

های گروهی هر ایستگاه معامالتی در سامانة  ارشای است که برای ورود سف شناسهکد معامالت گروهی:  .29

 معامالت تعریف شده است.

 شود. حداکثر تعداد اوراق بهاداری که طی هر سفارش در سامانة معامالت وارد میمحدودیت حجمی:  .31

گران برپایه ارتباط الكترونیک یا  گذاری اوراق بهادار توسط معامله یابی و قیمت فرآیند مظنهمذاکره:  .31

 غیرالكترونیک است.

 شخصی است که متقاضی خرید یا فروش اوراق بهادار است.مشتری:  .32

هایی که سرمایة  ای است که تعداد سهام و حق تقدم قابل معامله در آن برای شرکت معامله معاملة بلوکی: .33

هایی که  و برای شرکتپایة آنها بیش از یک میلیارد عدد است بزرگتر یا مساوی نیم و کمتر از یک درصد سرمایة پایه 

سرمایة پایة آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد است بزرگتر یا مساوی یک و کمتر از پنج درصد سرمایة پایة شرکت 

 باشد.

هایی که سرمایه پایه  ای است که تعداد سهام یا حق تقدم قابل معامله در آن در شرکت معامله معاملة عمده: .34

هایی که سرمایه پایه آنها کمتر  درصد سرمایه پایه و در شرکت 1است، بزرگتر یا مساوی آنها بیش از یک میلیارد عدد 

 درصد باشد. 1یا مساوی یک میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی 

ای است که تسویة وجوه آن با شرایط اعالمی در اطالعیة عرضه بر  معاملة عمده معامالت عمده شرایطی: .35

 شود. تورالعمل انجام میاساس ضوابط مندرج در این دس

الزاماتی است که توسط مراجع ذیصالح در چارچوب اختیارات آنها وضع شده و فرابورس، کارگزار،  مقررات: .36

 مشتریان و سایر اشخاص ذیربط فرابورس موظف به رعایت آنها هستند.

 

در سامانة معامالت ای است که برای هر یک از اوراق بهادار به صورت منحصر بفرد  شناسه نماد معامالتی: .37

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

وارده به سامانة   تعداد مشخصی از اوراق بهادار است که سفارش(: LOTواحد پایة سفارش )  .38

 شود. تعیین می "فرابورسهیئت مدیره "معامالتی باید ضریبی از آن باشد و برای هر ورقة بهادار مقدار آن توسط 

  بهادار اوراق معامالت انجام کلی ضوابط دوم: فصل 

 کلیة معامالت در فرابورس باید براساس ضوابط این دستورالعمل و در جلسة رسمی معامالتی انجام شود.  :2مادة 

شرایط تعیین شده توسط : انجام معامالت در خارج از جلسة معامالتی با تصویب هیئت مدیرۀ سازمان و طبق تبصره 

 پذیر خواهد بود. آن، امكان

در روزهای شنبه  رسمی به استثناى روزهاى تعطیلجلسات رسمی معامله انواع اوراق بهادار در فرابورس،  :9مادة 

 یابد. روز خاتمه می همان 12آغاز و در ساعت  9لغایت چهارشنبه هر هفته از ساعت 
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ام معامله و جلسات رسمی معامله با تصویب هیأت تغییرات ساعت و روزهای انج :4مادة 

پذیر خواهد بود. این تغییرات باید حداقل سه روز کاری قبل از اعمال، توسط فرابورس به اطالع  مدیرۀ فرابورس امكان

 عموم برسد.

سامانه  تواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسه معامالتی را در صورت بروز اشكاالت فنی در فرابورس می :5مادة 

معامالتی تغییر دهد. این تغییرات باید بالفاصله و به نحو مقتضی به اطالع عموم برسد. فرابورس مكلف است 

 مستندات مربوط به اشكاالت فنی سامانه معامالتی را در سوابق خود نگهداری نماید.

  معامله انجام مراحل سوم: فصل 

رتیب در بازار اول، بازار دوم، بازار سوم و بازار اوراق مشارکت انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس به ت: 6مادة 

 خواهد شد. مراحل انجام معامالت در بازار اول و دوم و بازار اوراق مشارکت به شرح زیر است:

شود. در این مرحله امكان ورود، تغییر  دقیقه قبل از شروع معامالت انجام می 31این مرحله به مدت گشایش:  پیش

 شود. ای انجام نمی ا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد لیكن در این مرحله معاملهی

های موجود در سامانه معامالت و براساس  گشایش، با اجرای سفارش بالفاصله پس از مرحلة پیش مرحلة گشایش:

 شود. سازوکار حراج ناپیوسته انجام می

ای است پس از انجام مرحلة گشایش که طی آن معامالت براساس سازوکار حراج  مرحله مرحلة حراج پیوسته:

 شود. پیوسته انجام می

دقیقه انجام  11این مرحله بالفاصله پس از خاتمة مرحلة حراج پیوسته به مدت  مرحلة حراج ناپیوسته پایانی:

ای در این  شود. در طی این مرحله امكان ورود، تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد لیكن معامله می

ت و براساس سازوکار حراج های موجود در سامانه معامال شود و در پایان این مرحله با اجرای سفارش مرحله انجام نمی

 شود. ناپیوسته، معامالت انجام می

شود و طی آن ورود سفارش  این مرحله طی پانزده دقیقه پایانی جلسة معامالتی انجام می مرحلة معامالت پایانی:

 پذیر است. و انجام معامله صرفاً با قیمت پایانی امكان

گردد.  تعدادی از مراحل فوق جهت انجام معامله استفاده میدر معامالت فرابورس حسب مورد از تمام یا  تبصره :

هیأت مدیرۀ فرابورس باید مراحل انجام معامله در هر بازار را مشخص و حداقل سه روز کاری قبل از اعمال، به اطالع 

 عموم برساند.

  سفارشات انواع چهارم: فصل  

 :ها در سامانه معامالت به شرح زیر است انواع سفارش :7مادة 

سفارش خرید یا فروشی است که در قیمت تعیین شده توسط مشتری، یا (: Limit order)سفارش محدود 

 شود. بهتر از آن انجام می

سفارشی است که بدون قیمت وارد سامانه معامالتی شده و با (: Market orderسفارش با قیمت باز )

نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک شود. در صورت اجرا  قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می

 سفارش با قیمت باز در سامانه باقی خواهد ماند.
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سفارشی است که فقط در  (:Market to limit orderمحدود ) -سفارش باز

 تواند وارد سامانة معامالتی شود. این سفارش بدون قیمت وارد سامانة معامالتی شده و با قیمت مرحله حراج پیوسته می

شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش  بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می

 ماند. محدود به قیمت آخرین معامله انجام شده در سیستم باقی می

سفارشی است که فقط در مرحلة پیش (: Market on opening order)سفارش به قیمت گشایش 

امانة معامالت شود. این سفارش بدون قیمت وارد سامانة معامالتی شده و در مرحلة گشایش تواند وارد س گشایش می

با قیمت گشایش معامله خواهد شد. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش محدود 

 ماند. با قیمت گشایش در سیستم باقی می

رش متوقفی است که پس از فعال شدن، به سفارش با سفا (:Stop loss order)سفارش متوقف به باز 

 شود. قیمت باز تبدیل می

سفارش متوقفی است که پس از فعال شدن به سفارش  (:stop limit order)سفارش متوقف به محدود 

 شود. محدود با قیمتی که از قبل در سفارش مشخص شده است، تبدیل می

 باشند: زیر می ها به لحاظ نحوۀ اجرا به شرح سفارش: 8مادة 

تواند اقدام به ورود همزمان  سفارشی است که با استفاده از آن، کارگزار می (:Cross order) سفارش دو طرفه

سفارش خرید و فروش با حجم و قیمت یكسان نموده و معامله نماید. قیمت سفارش مذکور باید بیشتر یا مساوی 

مالتی و کمتر یا مساوی قیمت بهترین سفارش فروش ثبت شده معا  قیمت بهترین سفارش خرید ثبت شده در سامانة

 تواند وارد سامانة معامالت شود. ة معامالتی باشد. این سفارش فقط در مرحله حراج پیوسته میدر سامان

سفارش خرید یا فروشی است که دارای دو بخش پنهان و آشكار (: Iceberg order)سفارش دو بخشی 

باشد و بخش پنهان آن به صورت  صف خرید یا فروش قرار گرفته و قابل رویت میاست. بخش آشكار سفارش در 

شود. در صورتی که کل بخش آشكار  غیرفعال است. حجم قسمت آشكار و پنهان سفارش توسط کارگزار تعیین می

ل کل گیرد. حداق سفارش معامله شود، به میزان حجم قسمت آشكار، سفارش پنهان فعال شده و در نوبت قرار می

 شود. های دو بخشی، توسط هیئت مدیره فرابورس تعیین می سفارش و حداقل حجم قسمت آشكار در سفارش

سفارش محدودی است که بالفاصله پس از ورود باید اجرا شود و در (: fill & killسفارش انجام و ابطال )

سامانه حذف خواهد شد. امكان ورود این  صورت عدم اجرای تمام یا بخشی از آن، مقدار باقیمانده به صورت خودکار از

 سفارش در مرحله پیش از گشایش وجود ندارد.

سفارش محدودی است که اجرای آن منوط به معامله کل سفارش  :(All or Non)همه یا هیچ  سفارش

 است. در صورت عدم امكان معاملة کل سفارش بالفاصله بعد از ورود، سفارش به صورت خودکار از سامانه حذف

 شود. امكان ورود این سفارش در مرحله پیش گشایش وجود ندارد. می

 باشد: ها به شرح ذیل می اعتبار زمانی سفارش :3مادة 

سفارشی است که اعتبار آن در پایان روز معامالتی به اتمام رسیده و بصورت خودکار از (: Day)سفارش روز 

 گردد. سامانه معامالت حذف می
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سفارشی است که اعتبار آن در پایان جلسه معامالتی به  (:Sessionسفارش جلسه )

 گردد. اتمام رسیده و بصورت خودکار از سامانه معامالت حذف می

این سفارش تا زمانی که توسط کارگزار حذف (: Good Till Cancel)سفارش بدون محدودیت زمانی 

 باشد. نشود در سامانه معامالتی باقی مانده و معتبر می

سفارشی است که اعتبار آن در پایان تاریخی که در زمان ورود  (:Good Till Dateار )د سفارش مدت

 شود. رسد و از سامانة معامالت حذف می سفارش مشخص شده به اتمام می

را جهت  (T)کارگزار در زمان ورود سفارش، تعداد روزهای مشخصی (: Sliding Validityسفارش زمانی )

این سفارش تا تاریخی که معادل تاریخ ورود سفارش به عالوۀ تعداد روزهای تعیین کند.  اعتبار سفارش مشخص می

 شود. است، معتبر بوده و پس از آن از سامانة معامالت حذف می (T)شده 

 باشد: ها در سامانة معامالت بر حسب نوع سفارش، به شرح زیر می اولویت سفارش :01مادة 

 محدود -الف( سفارش با قیمت باز و باز

 ب( سفارش به قیمت گشایش

 ج( سفارش محدود

  معامالتی نماد بازگشایی و توقف پنجم: فصل  

فرابورس موظف است با اعالم سازمان، نماد معامالتی ورقه بهادار را متوقف نماید. از  جمله مواردی که  :00مادة   

 تواند منجر به توقف نماد معامالتی گردد عبارتند از: می

که طی آن  ای  مدیره  از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام و قبل از برگزاری جلسة هیأت حداقل یک روز قبل .1

گیری  العاده در خصوص افزایش سرمایه تصمیم شده توسط مجمع عمومی فوق مقرر است درخصوص اختیارات تفویض 

 شود.

ته شده در فرابورس ارائه گردیده تغییر با اهمیت در اطالعاتی که قبالً توسط شرکت یا ناشر اوراق بهادار پذیرف .2

 است ویا وجود اطالعات جدید با اهمیت.

 ها و اطالعات مالی عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورت .3

 حداقل یک روز قبل از مواعد پرداخت سود و سررسید نهایی انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده .4

 شوند صرفاً با اعالم سازمان قابل   بازگشایی هستند. عالم سازمان متوقف مینمادهای معامالتی که با ا: 02مادة 

رسانی  فرابورس باید دلیل توقف نماد معامالتی را حداکثر تا پایان روز کاری توقف نماد معامالتی اطالع : 09مادة  

اتب را به اطالع عموم دقیقه قبل از بازگشایی نماد معامالتی مر 11نماید. همچنین فرابورس مكلف است حداقل 

 برساند.

  حجمی  محدودیت و قیمت نوسان دامنة ششم: فصل  

درصد برای اوراق فاقد  1دامنة نوسان روزانه قیمت در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت فرابورس  : 04مادة 

شود. نمادهای  باشد. در صورت وجود بازارگردان، دامنة مذکور، طبق قرارداد بازارگردانی تعیین می بازارگردان می

 باشند.  معامالتی در بازار سوم مشمول دامنة نوسان روزانه قیمت نمی
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مدیرۀ فرابورس به  تغییرات بعدی دامنة نوسان روزانة قیمت با پیشنهاد هیأت تبصره :

تأیید هیئت مدیرۀ سازمان خواهد رسید. تغییر دامنة نوسان قیمت باید یک روز کاری قبل از اعمال توسط فرابورس 

 رسانی شود. اطالع

اند، حسب مورد و با اعالم  ات با اهمیت متوقف شدهدر زمان بازگشایی نمادهایی که به دلیل افشای اطالع : 05مادة 

درصد اعمال خواهد شد. این وضعیت تا پایان روزی که حجم معامالت  11سازمان دامنه نوسان روزانة قیمت تا سقف 

سرمایه پایه شرکت شود، ادامه خواهد  1114/1سهام شرکت به صورت انباشته از روز بازگشایی نماد، حداقل به میزان 

و دامنه نوسان قیمت از جلسة رسمی معامالتی بعد از آن اعمال خواهد شد. مادامی که دامنة نوسان قیمت سهم  یافت

سرمایه شرکت تعدیل و به  1114/1باز است، قیمت روزانه متناسب با حجم معامالت انجام شده در آن روز نسبت به 

 شود.  عنوان قیمت پایانی آن روز در نظر گرفته می

 تواند سقف دامنة روزانه نوسان قیمت موضوع این ماده را در شرایط خاص افزایش دهد. ازمان می: س تبصره

قیمت پایانی نمادهای معامالتی در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت فرابورس برابر با قیمت میانگین  : 06مادة 

 د.موزون معامالت انجام شدۀ نماد طی جلسة معامالتی در بازار عادی خواهد بو

باشد. قیمت مرجع برای  قیمت مرجع برای نمادهای فاقد بازارگردان، قیمت پایانی سهم در روز قبل می : 07مادة 

نمادهای دارای بازارگردان، در صورت اعالم قیمت توسط بازارگردان، قیمت اعالمی و در صورت عدم اعالم، قیمت 

 پایانی سهم در روز قبل خواهد بود.

باشد. تغییر واحد پایة سفارش با تصویب هیأت مدیره فرابورس و  سفارش معادل یک می واحد پایه : 08مادة 

 پذیر است. اعالم آن حداقل یک روز کاری قبل از اعمال، امكان

هایی که سرمایه پایه آنها معادل یا بیش از یكصد میلیون عدد است،  محدودیت حجمی برای نماد شرکت:  03مادة 

هزار سهم خواهد بود. تغییر محدودیت حجمی با تصویب هیأت  11ها  ای نماد سایر شرکتهزار سهم و بر 11معادل 

 باشد. پذیر می مدیرۀ فرابورس و اطالع رسانی آن حداقل یک روز کاری قبل از اعمال امكان

ید شود و تغییرات آن با مدیرۀ فرابورس تعیین می  محدودیت حجمی برای سایر اوراق بهادار توسط هیأتتبصره : 

 حداقل یک روز کاری قبل از اعمال اطالع رسانی گردد.

  معامالت ابطال هفتم: فصل 

مدیرعامل فرابورس در شرایط زیر معامله یا معامالت اوراق بهادار را حداکثر تا پایان ساعات اداری روز :  21مادة 

 نماید. کاری برگزاری جلسة معامالتی باطل می

 اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل فرابورساعالم کارگزار مبنی بر وقوع  .6

 خطای معامالتی متأثر از اشكال سامانه معامالت .7

هایی که سرمایة پایة آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد  درصد برای شرکت 1معاملة سهام بزرگتر یا مساوی   .8

یة آنها بیش از یک میلیارد عدد هایی که سرمایة پا سهم یا حق تقدم است و بزرگتر یا مساوی یک درصد برای شرکت

 است، در یک جلسة معامالتی و توسط یک کد معامالتی بدون رعایت ضوابط معامالت عمده

عدم رعایت سهمیة اعالم شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار براساس مقررات که موجب ابطال کل خرید یا  .9

 شود.  فروش کارگزار می
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های بیش  دیرعامل فرابورس فقط خریدها یا فروشدر موارد خاص با تشخیص متبصره : 

 از سهمیه ابطال خواهد شد

 سایر موارد طبق مقررات و مصوبات سازمان  .11

  عمده معامالت کلی ضوابط هشتم: فصل 

شوند.  معامالت عمده در بازاری مجزا که به همین منظور در سامانة معامالتی ایجاد شده است انجام می:  20مادة 

 شود. معامالت دامنة نوسان قیمت و محدودیت حجمی اعمال نمیدر این 

 برای انجام معامالت عمده، نماد سهم در بازار عادی باید باز باشد. تبصره :

عرضة در معامالت عمده به صورت یكجا و از یک کد معامالتی بوده و یا طبق مقرراتی است که به :  22مادة 

 رسد. تصویب هیئت مدیره سازمان می

برای انجام معاملة عمده، کارگزار فروشنده باید درخواست کتبی خود مبنی بر فروش سهام یا حق تقدم :  29دة ما

 همراه اطالعات و مستندات زیر، به فرابورس ارایه نماید: سهام را به

 تعداد سهام یا حق تقدم سهام قابل عرضه .11

 قیمت پایه عرضه .11

 تاریخ عرضه .12

 سفارش فروشکننده به همراه تصویر  نام عرضه .13

شرایط فروش از جمله نقدی یا اقساطی بودن ثمن معامله و در صورت اقساطی بودن نحوۀ تقسیط و وثایق مورد  .14

 نیاز

 حداکثر مهلت تسویة حصة نقدی و ارایة سند تسویه خارج از پایاپای  .11

 کننده در انتقال حقوق مالی و غیرمالی سهام مدارکی دال بر نمایندگی عرضه .16

 من عقد در صورت ارایة قرارداد توسط فروشندهاعالم شرایط ض .17

 سایر اطالعات به درخواست فرابورس .18

صبح روز  11درخواست عرضة سهام یا حق تقدم سهام کمتر از پنج درصدسرمایه پایه، حداقل تا ساعت :  24مادة 

کاری قبل از عرضه باید در دبیرخانة فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطالعیة عرضه با مقررات به تشخیص 

 ظهر همان روز اطالع رسانی شود.  12مدیرعامل فرابورس، بایدحداکثر تا ساعت 

درخواست عرضة سهام یا حق تقدم سهام به میزان پنج درصد سرمایه پایه یا بیشتر از آن، حداقل تا :  25ة ماد

درصد یا بیشتر از آن نیز  11ظهر چهار روز کاری قبل از عرضه و درخواست عرضة سهام یا حق تقدم سهام 12ساعت 

در صورت تطبیق اطالعیة عرضه با مقررات به روز کاری قبل از عرضه در دبیرخانة فرابورس ثبت و  7حداقل باید 

 تشخیص مدیرعامل فرابورس، تا پایان همان روز کاری از طریق سایت رسمی فرابورس به اطالع عموم برسد.

شرایط اعالم شده توسط کارگزار فروشنده پس از انتشار اطالعیة عرضه توسط فرابورس قابل تغییر نیست. :  26مادة 

یط اطالعیة عرضه یا انصراف فروشنده از فروش سهام یا حق تقدم سهام، معاملة عمده انجام در صورت تغییر در شرا

نخواهد شد و انجام معامله منوط به درخواست مجدد فروشنده خواهد بود. در این صورت موضوع به مرجع رسیدگی به 
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ان صدور تخلفات کارگزاران ارجاع و براساس اعالم فرابورس، سهام یا حق تقدم سهام تا زم

 رأی قطعی، غیرقابل معامله خواهد شد.

در صورت تمایل فروشنده به انتشار آگهی فروش در جراید، اطالعات مندرج در آن نباید با اطالعات ارایه :  27مادة 

شده به فرابورس مغایرت داشته باشد. در صورت مغایرت، اطالعات منتشر شده در سایت رسمی فرابورس قابل استناد 

 .باشد می

فرابورس مكلف است نماد معاملة عمده را حداکثر تا یک ساعت پس از شروع جلسة معامالتی گشایش :  28مادة 

 نماید.

 حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در معامالت عمده مانند بازار عادی است.:  23مادة 

مجاز هر سفارش را برای جلسة تواند براساس وضعیت بازار، حداقل تغییر قیمت  مدیر عامل فرابورس می تبصره :

 معامالتی بعد تغییر دهد، لیكن باید قبل از شروع جلسة معامالتی بعد، مراتب را به اطالع عموم برساند.

 تواند از یک خریدار، سفارش خرید دریافت نماید و در رقابت شرکت کند. هر کارگزار تنها می:  91مادة 

 تواند همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعالیت نماید. نمییک کارگزار در یک معاملة عمده :  90مادة 

در معامالت عمده، تعداد سهام یا حق تقدم سهام هر سفارش خرید باید برابر تعداد سهام یا حق تقدم  : 92مادة 

های خرید نباید کمتر از قیمت پایه  سهام اعالم شده در اطالعیة عرضه باشد. همچنین قیمت تعیین شده در سفارش

 باشد.

کاهش قیمت سفارش خرید ثبت شده در سامانة معامالتی یا ورود سفارش با قیمتی کمتر از باالترین :  99مادة 

باشد و حذف سفارش خرید، صرفاً در صورت ثبت سفارش  سفارش خرید ثبت شده در سامانة معامالتی، مجاز نمی

 خرید با قیمت باالتر در سامانة معامالتی مجاز است.

کارگزار فروشنده مكلف است در صورت ثبت سفارش خرید در سامانة معامالتی با قیمت پایه یا بیشتر از :  94مادة 

دقیقة پایانی جلسة معامالتی، اقدام به عرضه نماید. عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی  1آن قبل از 

 دقیقه گذشته باشد. 3مانة معامالتی حداقل پذیر است که از زمان ثبت بهترین سفارش خرید در سا امكان

دقیقة پایانی بازار، ادامة رقابت به جلسة معامالتی بعد موکول شده و  1در صورت ثبت سفارش خرید در  :0تبصرة 

کارگزار دارای بهترین سفارش خرید موظف است سفارش خود را با همان قیمت در ابتدای جلسة معامالتی بعد وارد 

 سامانه نماید.

عدم رعایت ضوابط این ماده از سوی کارگزار خریدار یا فروشنده تخلف محسوب شده و فرابورس  :2تبصرة 

 مكلف است موضوع را جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع نماید.

تخلف مكلف به در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، م:  95مادة 

پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در این خصوص کارگزار 

تواند وثایق و تضامین الزم را حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام  می

ت کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه به معامله مطابق این ماده،کارگزار متخلف مكلف اس

 گذاری مرکزی پرداخت نماید. سازمان، فرابورس و شرکت سپرده
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  شرایطی عمده معامالت نهم: فصل 

در معامالت عمدۀ شرایطی، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانة معامالتی است که :  96مادة 

نامة  درصد ارزش سهام یا حق تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت 3ل معاد

گذاری مرکزی واریز یا به این  بانكی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده

 فرابورس ارایه کند. شرکت تحویل دهد و تأییدیة شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به

در صورت عدم ایفای تعهدات تسویه از سوی کارگزار خریدار، سپردۀ موضوع این ماده پس از کسر  :0تبصرة 

 شود. های معامله به عنوان خسارت به کارگزار فروشنده پرداخت می کارمزدها و هزینه

ل از انجام معامله، انصراف کتبی خود را در صورتی که کارگزار خریدار پس از ارایة درخواست خرید و قب :2تبصرة 

از ادامة رقابت اعالم نماید یا چنانچه کارگزار خریدار  موفق به انجام معامله نگردد، سپردۀ وی با تایید مدیرعامل 

فرابورس مبنی بر عدم مغایرت اقدامات کارگزار با مقررات در جریان معامله مذکور، حداکثر تا دو روز کاری پس از 

 شود. نصراف یا انجام معامله مسترد میزمان ا

روز کاری پس از انجام معامله، نسبت به تسویة حصة نقدی معامله  9کارگزار خریدار مكلف است حداکثر :  97مادة 

گذاری مرکزی اقدام نماید و مستندات الزم جهت تنظیم سند تسویة خارج از پایاپای  از طریق پایاپای شرکت سپرده

روز کاری بعد از انجام معامله به فروشنده ارایه کند. کارگزار فروشنده مكلف است پس از  8داکثر حصة غیرنقدی را ح

روز کاری پس از انجام معامله، نسبت به  9دریافت مستندات الزم جهت تنظیم سند تسویة خارج از پایاپای و حداکثر 

مرکزی اقدام نماید. در صورت واریز حصة نقدی و گذاری  ارایة سند تسویة خارج از پایاپای به فرابورس و شرکت سپرده

روز کاری بعد از انجام معامله، ثبت معامله  9گذاری مرکزی حداکثر  ارایة سند تسویة خارج از پایاپای به شرکت سپرده

 در سیستم معامالتی حداکثر تا پایان روز کاری بعد انجام خواهد شد.

یا فروشنده از دریافت مستندات موضوع این ماده، خریدار یا  در صورت خودداری کارگزار فروشنده  :0تبصرة 

 گذاری مرکزی ارایه و رسید دریافت نماید. تواند اسناد فوق را جهت ثبت در سوابق به شرکت سپرده کارگزار خریدار می

افزایش مهلت  در صورت عرضه سهام جهت انجام معاملة عمده از سوی سازمان خصوصی سازی :2تبصرة 

سازی امكان پذیر   روزکاری با اعالم سازمان خصوصی 31صه نقدی و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای تا تسویة ح

 است.

در صورتی که کارگزار فروشنده زمانی را طوالنی تر از مهلتی که در این دستورالعمل برای ارائه سند تسویه :9تبصرة 

امله تعیین کند، از نظر این دستورالعمل حصة مزبور نیز غیر خارج از پایاپای مقرر گردیده، جهت تادیه حصه نقدی مع

 گردد. نقدی تلقی می

در خصوص معاملة عمدۀ شرایطی، کارگزار خریدار باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز کاری بعد از :  98مادة 

ید دریافت شده را به معامله، اسامی خریداران به همراه تعداد و درصد قابل تخصیص به آنان و همچنین دستور خر

 گیرد. فرابورس ارایه نماید. تخصیص سهام براساس اسامی اعالم شده صورت می

از زمان انجام معامله تا زمان قطعی شدن آن، سهام به صورت مسدود در کدمعامالتی  فروشنده باقی :  93مادة 

 ماند. می
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کارگزار فروشنده یا در صورت عدم تسلیم سند تسویه خارج از پایاپای توسط :  41مادة 

 شود. عدم تسویة حصة نقدی معامله توسط کارگزار خریدار در مهلت مقرر، انجام معامله توسط بورس قطعی نمی

در صورت عدم ارایة سند تسویه خارج از پایاپای طی مهلت مقرر توسط کارگزار فروشنده، موضوع به :  40مادة 

ود. در صورتی که کارگزار فروشنده براساس رأی صادرۀ قطعی ش مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می

متخلف شناخته شود، موظف است معادل یک درصد ارزش معامله بر حسب قیمت پایه را به کارگزار خریدار و 

گذاری مرکزی پرداخت نماید.  کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده

 ر خریدار پس از کسر کارمزد خود مكلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به خریدار خواهد بود.کارگزا

در صورت عدم واریز حصة نقدی یا عدم ایفای تعهدات خریدار در خصوص سند تسویه خارج از پایاپای  : 42مادة 

شود. در صورتی که  طی مهلت مقرر توسط کارگزار خریدار، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می

زار خریدار، سازمان، فرابورس و شرکت کارگزار خریدار براساس رأی صادرۀ قطعی متخلف شناخته شود، کارمزد کارگ

کسر و مابقی به حساب کارگزار فروشنده واریز خواهد شد.  36گذاری مرکزی از محل سپردۀ موضوع ماده  سپرده

کارگزار فروشنده پس از کسر کارمزد خود مكلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به فروشنده خواهد 

 بود.

ها و قواعد معامالتی  تابع سایر رویه 42الی  21بینی نشده در مواد  معامالت عمده، موارد پیشدر خصوص  : 49مادة 

 تصریح شده در این دستورالعمل است.

  بلوک معامالت دهم: فصل 

معامالت بلوك در نماد معامالتی بازاری مجزا از نماد معامالتی بازار عادی در سامانه معامالت انجام  : 44مادة 

 شود. می

 شود. میدقیقه یكبار برگزار  1معامالت بلوك به روش حراج ناپیوسته و هر  : 45مادة 

 ، معادل قیمت مرجع همان روز بازار عادی است.معامالت بلوكقیمت مرجع روزانه برای بازار  : 46مادة 

 .استایر شرایط معامالت بلوك، مشابه معامله در نماد اصلی س : 47مادة 

  اولیه عرضه کلی ضوابط یازدهم: فصل 

اوراق بهادار براساس دستورالعمل پذیرش و افشای کامل اطالعات و درج عرضه اولیه منوط به پذیرش  : 48مادة 

 است.به فرابورس و سایر مقررات مربوط ناشران مطابق با دستورالعمل افشای اطالعات 

 نماید. پیشنهاد فرابورس تعیین میهیأت پذیرش روش عرضه اولیه اوراق بهادار را براساس  : 43مادة  

عرضة اولیه در فرابورس به روش ثبت سفارش مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیرۀ  : 51مادة 

 رسد. فرابورس به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان می

اشد، عرضه اولیه سهم در صورتی که به تشخیص هیأت پذیرش، سهام شناور آزاد شرکت به میزان کافی ب : 50مادة 

 شود: به صورت زیر انجام می

 شود. رسانی می روز کاری قبل از عرضه، مراتب توسط فرابورس اطالع 3حداقل  .1
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یابد و در روز گشایش دامنة نوسان قیمت  نماد معامالتی در بازار عادی گشایش می .2

 ر روز گشایش خواهد بود.اعمال نخواهد شد. قیمت پایانی سهم میانگین موزون معامالت روزانه سهم د

گذاری سهم را منوط به معاملة حجم مشخصی از سهام شرکت نماید و  تواند قیمت مدیر عامل فرابورس می تبصره :

در صورت عدم انجام معامله در حجم مشخص شده، اقدام به ابطال معامالت و موکول نمودن عرضه به جلسات بعدی 

 شره در خصوص عرضه اولیه تصریح شود.نماید. این موضوع باید در اطالعیة منت

گذاری مرکزی ثبت شده و بخش معینی از آن  در عرضة اولیه به روش فوق، باید سهام شرکت نزد شرکت سپرده .3

 به تشخیص مدیرعامل فرابورس قابل معامله باشد.

 حراج روش به اولیه عرضه دوازدهم: فصل   

 نماید: مدیرۀ فرابورس اقدام به تعیین موارد زیر می قبل از عرضة اولیه به روش حراج، هیأت : 52مادة 

 حداقل تعداد سهام جهت عرضه در روز عرضه اولیه .1

 کننده باید به صورت تدریجی پس از عرضة اولیه، عرضه نماید و مهلت زمانی آن حداقل تعداد سهام که عرضه .2

 محدودیت خرید هر ایستگاه کاری و یا هر کد مالكیت .3

درصد از  91درصد و حداکثر  61شود که حداقل  سهمیه هر ایستگاه کاری باید به نحوی تعیین  :0تبصره 

 های فعال کارگزاران عضو فرابورس امكان خرید سهام را داشته باشند. ایستگاه

روز کاری قبل از عرضه  2مصوبات هیئت مدیره فرابورس در خصوص موارد موضوع این ماده، باید حداقل : 2تبصره 

 شود. سط فرابورس اطالع رسانی تو

کارگزاران پس از اعالم اطالعات عرضه عمومی سهام توسط فرابورس نسبت به اخذ درخواست خرید از  : 59مادة

 های اخذ شده جهت عرضه اولیه، باید به قیمت محدود باشند.  متقاضیان اقدام خواهند کرد. کلیة درخواست

دقیقه از زمان گشایش نماد اقدام به عرضة سهام نماید.  11داقل پس از کارگزار فروشنده موظف است ح : 54مادة 

 ای انجام دهد که تا پایان جلسة رسمی معامالتی عرضه انجام شود. به هر ترتیب وی باید عرضة سهام را به گونه

برسد،  درصد از سهام آگهی شده برای عرضه در روز عرضة اولیه به فروش 11در صورتی که کمتر از  : 55مادة 

 نماید. فرابورس  مكلف است کلیة معامالت روز اول را ابطال نموده و عرضة اولیه را به روز دیگری موکول 

کارگزاران خریدار نباید بیش از سهمیه مجاز خود اقدام به خرید سهام نمایند. در صورت خرید بیش از  : 56مادة 

تواند خریدهای بیش از سهمیه یا کل  فرابورس می سهمیة مجاز توسط کارگزاران در عرضة اولیه، مدیر عامل

خریدهای کارگزاری در عرضه اولیه را ابطال نماید. هرگونه تخلف کارگزار در فرایند عرضة اولیه توسط فرابورس به 

 مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع و براساس مقررات به آن رسیدگی خواهد شد.

توانند از کد خرید گروهی استفاده نمایند و پس از آن با توجه به قیمت درخواست  میکارگزاران برای خرید  : 57مادة 

خریدها، اولویت زمانی درخواست خریدها و منطقه جغرافیایی که درخواست خرید در آن از متقاضی اخذ شده است 

اند اعم از  بی ارائه دادهنسبت به تخصیص سهام اقدام نمایند و حتی االمكان به همه متقاضیانی که درخواست خرید کت

ای را تخصیص دهند. در هر صورت مسئولیت تخصیص عادالنه سهام بین مشتریان هر  حقیقی و حقوقی، سهمیه

 کارگزار در عرضه اولیه به عهده وی خواهد بود.
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شود  رسد و یا معاملة آن ابطال می سهامی که در روز عرضه اولیه به فروش نمی : 58مادة 

 دیرعامل فرابورس در روزهای آتی عرضه شود.باید طبق نظر م

توانند سهام خود را عرضه نمایند که در زمرۀ سهامداران متعهد  در روز عرضة اولیه، صرفاً سهامدارانی می : 53مادة 

 عرضه قرار داشته باشند. 

ان قیمت برای پس از فروش کل سهام در نظر گرفته شده برای عرضه اولیه در روز اول، محدودیت نوس : 61مادة 

 سهام منظور خواهد شد.

  سهام خرید تقدم حق معامالت سیزدهم: فصل

نویسی به  باشد، در دورۀ پذیره تقدم خود می  تقدم خرید سهام که مایل به فروش حق  دارندۀ گواهینامة حق : 60مادة 

تقدم خرید سهام به های کارگزاری مراجعه و نسبت به تكمیل درخواست فروش و تحویل گواهینامة حق  شرکت

 نماید. کارگزاری، اقدام می

صادر خواهد شد و  "گواهینامة نقل و انتقال حق تقدم  "برای خریدار حق تقدم خرید سهام در فرابورس،  : 62مادة 

 شود. معامالت دست دوم بر مبنای گواهینامة مذکور انجام می

تقدم سهام در فرابورس در صورتی که خریدار رأساً نیز گواهینامة نقل و انتقال صادره برای خریدار حق  : 69مادة 

های خریدار خواهد بود. در این حالت، کارگزار  دهندۀ کل حق تقدم دارای حق تقدم خرید سهام جداگانه باشد، نشان

 اید.نم پس از دریافت گواهینامة حق تقدم صادره از طرف شرکت، اقدام به تحویل گواهینامة نقل و انتقال به خریدار می

نویسی و  نویسی سهام جدید باشد، با تأدیه مبلغ پذیره که مایل به پذیره خریدار حق تقدم سهام در صورتی : 64مادة 

نماید و کارگزار مربوطه و فرابورس در این خصوص  یند آن جهت تبدیل حق تقدم به سهم اقدام میآ طی کردن فر

 مسئولیتی نخواهند داشت.

نویسی را در مهلت تعیین شده به حساب بانكی  نامة حق تقدم، در صورتی که وجه پذیرهدارندگان گواهی : 65مادة 

 "حق تقدم استفاده نشده"نویسی شرکت قید شده است، تأدیه ننمایند، حق تقدم آنها در حكم  که در اعالمیة پذیره

 تلقی خواهد شد.

نویسی دارندگان حق تقدم، ضمن  پذیره روز کاری پس از پایان مهلت 1ناشر موظف است حداکثر ظرف  : 66مادة 

آوری اطالعات و مبالغ واریزی دارندگان حق تقدم، تعداد و مشخصات حق تقدم استفاده نشده را به شرکت  جمع

گذاری مرکزی اعالم نماید. در هر صورت مسئولیت اعالم مشخصات افرادی که از حق تقدم خود استفاده  سپرده

 به عهدۀ ناشر است.اند و تعیین تعداد آن  ننموده

فوق را به یک کد معامالتی منتقل  66های موضوع ماده  تقدم گذاری مرکزی تمام حق شرکت سپرده : 67مادة 

 کند. تقدم استفاده نشده را به ناشر، سازمان و فرابورس اعالم می نماید و تعداد و کد معامالتی حق می

 تقدم استفاده نشده به بهترین قیمت انجام دهد. روش حقناشر باید حداکثر تالش خود را در خصوص ف : 68مادة 

تواند نسبت به ابطال  در صورتی که به تشخیص مدیرعامل فرابورس، مفاد این ماده رعایت نشود، وی می تبصره :

 تمام یا قسمتی از معامالت مذکور اقدام نماید.
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نویسی حق  کارگزار خریدار حق تقدم استفاده نشده، موظف است وجه پذیره : 63مادة 

 تقدم خریداری شده را به حساب شرکت واریز نماید.

 باشد. سایر ضوابط مربوط به دادوستد گواهینامة حق تقدم، مشابه ضوابط حاکم بر معامالت سهام می : 71مادة 

 فرابورس سوم بازار در معامله کلی ضوابط چهاردهم: فصل 

 شود: در بازار سوم فرابورس سه نوع عرضه به شرح ذیل انجام می : 70مادة 

 عرضة یكجای اوراق بهادار .1

 عرضة خرد اوراق بهادار .2

 نویسی اوراق بهادار پذیره .3

گیرد. کمیتة عرضه  بررسی قرار می فرابورس مورد "کمیتة عرضه"های تكمیل شدۀ عرضه در  درخواست : 72مادة 

های تكمیل شده به  روز کاری پس از ارائه درخواست 7مراتب موافقت یا عدم موافقت با عرضه را ظرف مدت حداکثر 

 نماید. فرابورس،  به کارگزار متقاضی عرضه ابالغ می

ه کننده به عهده کارگزار مسئولیت کنترل تكمیل بودن مدارك و رعایت ضوابط و مقررات از طرف عرض : 79مادة 

 عرضه کننده است.

ترکیب اعضای کمیتة عرضه، ضوابط و نحوۀ برگزاری جلسات، مدارك و مستنداتی که باید متقاضی  : 74مادة 

 رسد. عرضه ارائه نماید و نحوۀ اتخاذ تصمیم در کمیتة عرضه به تصویب هیأت مدیرۀ فرابورس می

فرابورس اقدام به درج نام اوراق بهادار در فهرست عرضه و انتشار  در صورت موافقت کمیتة عرضه، : 75مادة 

 می نماید. "بیانیه عرضه"همزمان 

   سوم بازار در یکجا عرضة : پانزدهم فصل 

 شود. دامنة نوسان قیمت و محدودیت حجمی در خصوص عرضة یكجا اعمال نمی : 76مادة 

از یک کد معامالتی بوده و یا طبق مقرراتی است که به  عرضة یكجای اوراق بهادار به صورت یكجا و : 77مادة 

 رسد. تصویب هیئت مدیره سازمان می

شرایط اعالم شده توسط کارگزار فروشنده پس از انتشار اطالعیة عرضه توسط فرابورس قابل تغییر نیست.  : 78مادة 

ادار معاملة عمده انجام نخواهد شد و در صورت تغییر در شرایط اطالعیة عرضه یا انصراف فروشنده از فروش اوراق به

انجام معامله منوط به درخواست مجدد فروشنده خواهد بود. در این صورت موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات 

 کارگزاران ارجاع و براساس اعالم فرابورس، اوراق بهادار تا زمان صدور رأی قطعی، غیرقابل معامله خواهد شد.

فروشنده به انتشار آگهی فروش در جراید، اطالعات مندرج در آن نباید با اطالعات ارایه در صورت تمایل  : 73مادة 

شده به فرابورس مغایرت داشته باشد. در صورت مغایرت، اطالعات منتشر شده در سایت رسمی فرابورس قابل استناد 

 باشد. می

 باشد. یحداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در عرضة یكجا، یک ریال م : 81مادة  

تواند براساس وضعیت بازار، حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش را برای جلسة  مدیرعامل فرابورس می تبصره :

 معامالتی بعد تغییر دهد، لیكن باید قبل از شروع جلسة معامالتی بعد، مراتب را به اطالع عموم برساند.
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تعداد اوراق بهادار اعالم شده در تعداد اوراق بهادار هر سفارش خرید باید برابر  : 80مادة 

 های خرید نباید کمتر از قیمت پایه باشد. بیانیة عرضه باشد. همچنین قیمت تعیین شده در سفارش

کاهش قیمت سفارش خرید ثبت شده در سامانة معامالتی یا ورود سفارش با قیمتی کمتر از باالترین  : 82مادة 

باشد و حذف سفارش خرید فقط در صورت ثبت سفارش خرید  مجاز نمی سفارش خرید ثبت شده در سامانة معامالتی،

 با قیمت باالتر در سامانة معامالتی مجاز است.

کارگزار فروشنده مكلف است در صورت ثبت سفارش خرید در سامانة معامالتی با قیمت پایه یا بیشتر از  : 89مادة 

ضه نماید. عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی دقیقة پایانی جلسة معامالتی، اقدام به عر 1آن قبل از 

 دقیقه گذشته باشد. 3پذیر است که از زمان ثبت بهترین سفارش خرید در سامانة معامالتی حداقل  امكان

دقیقة پایانی بازار، ادامة رقابت به جلسة معامالتی بعد موکول شده و  1در صورت ثبت سفارش خرید در  :0تبصرة 

ای بهترین سفارش خرید موظف است سفارش خود را با همان قیمت در ابتدای جلسة معامالتی بعد وارد کارگزار دار

 سامانه نماید.

عدم رعایت ضوابط این ماده از سوی کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده تخلف محسوب شده و  :2تبصرة 

 کارگزاران ارجاع نماید. فرابورس مكلف است موضوع را جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات

در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مكلف به  : 84مادة 

پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در این خصوص کارگزار 

سب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام تواند وثایق و تضامین الزم را ح می

معامله مطابق این ماده، کارگزار متخلف مكلف است کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه 

 گذاری مرکزی پرداخت نماید. به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده

تواند شرایطی را جهت تسویة معامالت به صورت نقد و اقساط  کننده می یكجا، عرضهدر معامالت عرضة  : 85مادة 

تعیین و در بیانیة عرضه اعالم نماید. در این صورت معاملة مذکور عرضة یكجای شرایطی محسوب شده و مشمول 

 مقررات مربوطه خواهد بود.

به ورود سفارش به سامانة معامالتی است که  در عرضة یكجای شرایطی، کارگزار خریدار در صورتی مجاز : 86مادة 

نامة بانكی بدون قید  درصد ارزش اوراق بهادار موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت 3معادل 

گذاری مرکزی واریز یا به این شرکت تحویل دهد و  و شرط از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده

 مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرابورس ارایه کند.تأییدیة شرکت 

در صورت عدم ایفای تعهدات تسویه از سوی کارگزار خریدار، سپردۀ موضوع این ماده پس از کسر  :0تبصرة 

 شود. های معامله به کارگزار فروشنده پرداخت می کارمزدها و هزینه

رایة درخواست خرید و قبل از انجام معامله، انصراف کتبی خود را در صورتی که کارگزار خریدار پس از ا :2تبصرة 

از ادامة رقابت اعالم نماید یا چنانچه کارگزار خریدار  موفق به انجام معامله نگردد، سپردۀ وی با تایید مدیرعامل 

روز کاری پس از  فرابورس مبنی بر عدم مغایرت اقدامات کارگزار با مقررات در جریان معامله مذکور، حداکثر تا دو

 شود. زمان انصراف یا انجام معامله مسترد می
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روز کاری پس از انجام معامله، نسبت به  9کارگزار خریدار مكلف است حداکثر  : 87مادة 

گذاری مرکزی اقدام نماید و مستندات الزم جهت تنظیم سند  تسویة حصة نقدی معامله از طریق پایاپای شرکت سپرده

روز کاری بعد از انجام معامله به فروشنده ارایه کند. کارگزار  8یاپای حصة غیرنقدی را حداکثر تسویة خارج از پا

روز کاری  9فروشنده مكلف است پس از دریافت مستندات الزم جهت تنظیم سند تسویة خارج از پایاپای و حداکثر 

گذاری مرکزی اقدام نماید.  رس و شرکت سپردهپس از انجام معامله، نسبت به ارایة سند تسویة خارج از پایاپای به فرابو

روز کاری  9گذاری مرکزی حداکثر  در صورت واریز حصة نقدی و ارایة سند تسویة خارج از پایاپای به شرکت سپرده

 بعد از انجام معامله ثبت معامله در سیستم معامالتی حداکثر تا پایان روز کاری بعد انجام خواهد شد.

داری کارگزار فروشنده یا فروشنده از دریافت مستندات موضوع این ماده، خریدار یا در صورت خود : 0تبصرة

 گذاری مرکزی ارایه و رسید دریافت نماید. تواند اسناد فوق را جهت ثبت در سوابق به شرکت سپرده کارگزار وی می

ایش مهلت افز در صورت عرضه سهام جهت انجام معاملة عمده از سوی سازمان خصوصی سازی : 2تبصرة

سازی امكان پذیر   روزکاری با اعالم سازمان خصوصی 31تسویة حصه نقدی و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای تا 

 است

در صورتی که کارگزار فروشنده زمانی را طوالنی تر از مهلتی که در این دستورالعمل برای ارائه سند تسویه : 9تبصرة

دیه حصه نقدی معامله تعیین کند، از نظر این دستورالعمل حصة مزبور نیز غیر خارج از پایاپای مقرر گردیده، جهت تا

 گردد. نقدی تلقی می

در خصوص معاملة عرضة یكجای شرایطی، کارگزار خریدار باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز کاری بعد  : 88مادة 

نان و همچنین دستور خرید دریافت شده را به از معامله، اسامی خریداران به همراه تعداد و درصد قابل تخصیص به آ

 گیرد. فرابورس ارایه نماید. تخصیص اوراق بهادار براساس اسامی اعالم شده توسط کارگزار خریدار صورت می

 ماند. از زمان انجام معامله تا زمان قطعی شدن آن، اوراق به صورت مسدود در کد فروشنده باقی می : 83مادة 

در صورت عدم تسلیم سند تسویه خارج از پایاپای توسط کارگزار فروشنده یا عدم تسویة حصة نقدی  : 31مادة 

 شود. معامله توسط کارگزار خریدار در مهلت مقرر، انجام معامله توسط فرابورس قطعی نمی

، موضوع به در صورت عدم ارایة سند تسویه خارج از پایاپای طی مهلت مقرر توسط کارگزار فروشنده : 30مادة 

شود. در صورتی که براساس رأی صادرۀ قطعی کارگزار فروشنده  مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می

متخلف شناخته شود وی موظف است معادل یک درصد ارزش معامله بر حسب قیمت پایه را به کارگزار خریدار و 

گذاری مرکزی پرداخت نماید.  ، فرابورس و شرکت سپردهکارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به سازمان

 کارگزار خریدار پس از کسر کارمزد خود مكلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به خریدار خواهد بود.

در صورت عدم واریز حصة نقدی یا عدم ایفای تعهدات خریدار در خصوص سند تسویه خارج از پایاپای  : 32مادة 

شود. در صورتی که  لت مقرر توسط کارگزار خریدار، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع میطی مه

براساس رأی صادرۀ قطعی کارگزار خریدار متخلف شناخته شود، کارمزد کارگزار خریدار، سازمان، فرابورس و شرکت 

مابقی به حساب کارگزار فروشنده واریز خواهد  این ماده کسر و 86گذاری مرکزی از محل سپردۀ موضوع ماده  سپرده

شد. کارگزار فروشنده پس از کسر کارمزد خود مكلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به فروشنده 

 خواهد بود.
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ها و قواعد  بینی نشده در ضوابط عرضة یكجا، تابع سایر رویه موارد پیش  : 39مادة 

 دستورالعمل است.معامالتی تصریح شده در این 

  سوم بازار در خرد عرضة : شانزدهم فصل 

در عرضة خرد، متقاضی خرید شخصی است که خریدار حجم معینی از اوراق بهادار مشخص از سوی  : 34مادة 

 مالكان آن است.

تعیین  در صورت درج اوراق بهادار متعاقب درخواست متقاضی، کمیته عرضه مهلتی را برای خرید نامبرده : 35مادة 

 که این مهلت به همراه سایر شرایط اعالمی از سوی متقاضی خرید در بیانیة عرضه منتشر می شود.

مالكان اوراق بهادار در صورت تمایل جهت فروش اوراق خود به متقاضی خرید باید اوراق مذکور را از  : 36مادة 

سفارش فروش خود را از طریق کارگزار در  گذاری مرکزی سپرده نموده و سپس طریق کارگزار خود نزد شرکت سپرده

 سامانة معامالتی ثبت نمایند.

در پایان مهلت تعیین شده جهت خرید، کارگزاران خریدار اقدام به ورود سفارش با حجم اعالمی خواهند  : 37مادة 

 نمود و معامالت با اجرای یک حراج تک قیمتی انجام خواهد شد.

 ر عرضة خرد، تابع مقررات مربوط به تسویة معامالت عادی خواهد بود.تسویه معامالت در بازا : 38مادة 

  سوم بازار در نویسی  پذیره : هفدهم فصل 

های سهامی عام، اوراق مشارکت و گواهی سپرده براساس  نویسی اوراق بهادار از جمله سهام شرکت پذیره : 33مادة 

 شد.مجوز صادره از سازمان و مفاد بیانیة ثبت انجام خواهد 

روز کاری قبل از زمان عرضة پیشنهادی خود، مدارك و  7کننده مكلف است حداقل  کارگزار عرضه : 011مادة 

 اطالعات زیر را به فرابورس ارایه نماید:

 شدن کل اوراق مورد پذیره نویسی  گذاری مرکزی مبنی بر سپرده تاییدیة شرکت سپرده .1

 بیانیة ثبت .2

 نویسی اطالعیة پذیره .3

 پایاپای و تسویة وجوه اوراقنحوۀ  .4

اعالم شرایط در نظر گرفته شده برای کارگزاران خریدار در خصوص امكانات آنها و یا زمان توزیع اوراق در شبكة  .5

 داخلی کارگزاران

نویسی باید از خریداران اخذ و به ناشر ارایه نمایند، از قبیل  اطالعات و مدارکی که کارگزاران خریدار در زمان پذیره .6

 مشخصات هویتی خریداران و شماره حساب بانكی

نویسی  روز کاری قبل از شروع پذیره 3فرابورس در صورت کفایت مدارك و مستندات ارایه شده، حداقل  : 010مادة 

 نویسی و بیانیة ثبت اقدام خواهد کرد. نسبت به انتشار اطالعیة پذیره

گردد که سفارشات با قیمت  فرابورس به نحوی گشایش می نویسی نماد اوراق توسط در روز اول پذیره : 012مادة 

ثابت مندرج در بیانیه عرضه قابل ورود به سیستم باشد. در پذیره نویسی واحد پایه سفارشات و محدودیت حجمی به 

االمكان منطبق با شرایط مندرج در اطالعیه عرضه باشد. تنظیمات سامانة معامالتی از  گردد که حتی نحوی تعیین می



 

 

   111   از   32صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 

جمله دامنة نوسان قیمت، واحد پایة سفارش و محدودیت حجمی براساس شرایط مندرج در 

 نویسی توسط کمیتة عرضه تعیین و اعالم خواهد شد. اطالعیة پذیره

کارگزاران پس از گشایش نماد، امكان ورود سفارش خرید را طی دورۀ مشخص شده در اطالعیة  : 019مادة 

های خرید باید با شرایط مندرج در بیانیة عرضه مطابقت داشته  ت خواهند داشت. سفارشنویسی به سامانه معامال پذیره

 را که با شرایط مزبور منطبق نیست حذف نماید.ی یها تواند سفارش باشند. فرابورس می

 های خرید معادل یا بیشتر از نویسی، در پایان هر روز در صورتی که حجم سفارش در طول دورۀ پذیره : 014مادة 

 نویسی شود، عرضة اوراق به صورت تسهیم به نسبت انجام خواهد شد. کل اوراق بهادار مورد پذیره

نویسی تعداد تقاضای ثبت شده در سامانة معامالتی کمتر از کل اوراق  در صورتی که در پایان دورۀ پذیره : 015مادة 

های ثبت شده و کل  التفاوت سفارش میزان مابهنویس مكلف به ورود سفارش به  نویسی باشد، متعهد پذیره مورد پذیره

 نویسی، عرضه انجام خواهد شد. نویسی خواهد بود. پس از ورود سفارش متعهد پذیره اوراق مورد پذیره

در صورتی که طبق بیانیة ثبت مقرر شود که بخشی از عرضة اوراق از طریق شبكة بانكی یا  : 016مادة 

های مذکور فروخته  نویسی از طریق شبكه تواند طی دورۀ پذیره ، این اوراق می  دیگر انجام شود های کارگزاری شبكه

نویسی بر اساس وجوه واریزی به حساب بانكی مربوطه و اعالم کارگزار، فرابورس  شود. در پایان هر روز از دورۀ پذیره

روز پس از پایان دورۀ  11ثر نماید. کارگزار باید طی مدت حداک اوراق پذیره نویسی شده را به کد واسط منتقل می

نویسی، فهرست خریداران اوراق را به فرابورس ارایه نماید تا اوراق خریداری شده به کد مشتریان تخصیص یابد.  پذیره

 شود. ، اوراق باقیمانده به حساب کارگزار منتقل می در صورت عدم ارایة تمام یا قسمتی از کدهای معامالتی

 مشارکت اوراق بازار دوم دست تمعامال شرایط : هجدهم فصل 

در صورت وجود اطالعات با اهمیت تأثیرگذار بر قیمت اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار اوراق مشارکت،  : 017مادة 

تواند نماد معامالتی مربوطه را طبق مقررات متوقف و پس از انتشار اطالعات نسبت به بازگشایی نماد  فرابورس می

 نة نوسان قیمت در روز بازگشایی نماد اعمال نخواهد شد.اقدام نماید. دام

های معامالتی، سود انباشته اوراق مزبور  خریدار ملزم است عالوه بر قیمت خرید اوراق مشارکت و هزینه : 018مادة 

 نامة اوراق قید شده است( را نیز پرداخت نماید. )سود بین دو موعد سررسید که در امید

ضامن، بازارگردان یا بازار ساز مكلف است در راستای ایفای تعهدات خود مبنی بر خرید اوراق، به ترتیبی  : 013مادة 

های خرید الزم و حفظ آن طی دورۀ معامالتی اقدام  که در بیانیة ثبت مشخص شده است نسبت به ورود سفارش

معامله گردد نامبرده موظف به ورود سفارش نماید. در صورتی که کل سفارش واردۀ ضامن، بازارگردان یا بازار ساز 

 باشد. دقیقه پس از آن می 1جدید تا حداکثر 

تواند  درصد از کل اوراق منتشره باشد، بصورت اختیاری می 1در صورتی که شخصی دارندۀ بیش از  : 001مادة 

 اوراق خود را بصورت عمده و با شرایط و ضوابط معامالت عمده عرضه نماید.

ایر مقررات مربوط به نحوه دریافت سفارش خرید و فروش اوراق و سایر مقررات مربوط از جمله احراز س :000مادة 

 باشد. هویت مشتری دریافت کد معامالتی و غیره مشابه ضوابط حاکم بر معامالت سهام در این دستورالعمل می

گذاری مرکزی سپرده شده و گواهی  فقط اوراقی در فرابورس قابل معامله هستند که نزد شرکت سپرده : 002مادة 

 نقل و انتقال برای آن صادر شده باشد.
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  بازارگردان و کارگزاران فعالیت شرایط : نوزدهم فصل

باشد. عضویت  انجام معامالت توسط کارگزاران در فرابورس، منوط به عضویت ایشان در فرابورس می : 009مادة 

ت که به پیشنهاد هیئت مدیره فرابورس به تصویب هیئت مدیره کارگزاران در فرابورس براساس دستورالعملی اس

 سازمان خواهد رسید.

، طبق های الكترونیكی یا غیر الكترونیكی مشتریان از فرمدرخواست کارگزار موظف است برای دریافت  : 004مادة 

 فرابورس استفاده کند.ابالغ شده توسط فرمت 

هویت مشتری را  ، مطابق مقررات کارگزار بایدمسئولیت احراز هویت مشتری بر عهدۀ کارگزار است.  : 005مادة 

 احراز نماید.

های مشتریان و اجرای آن طبق مقررات می باشند. عدم دریافت  کارگزاران مكلف به دریافت درخواست : 006مادة 

محسوب شده و موضوع توسط فرابورس جهت درخواست مشتریان، ثبت و یا اجرای آن برخالف مقررات، تخلف 

 رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع خواهد شد.

باشند که از دفتر  میهای گروهی  استفاده از کد معامالت گروهی و ثبت سفارشقط کارگزارانی مجاز به ف : 007مادة 

در خصوص سازمان د استانداردهای وضع شده توسط استفاده نمایند. در این دفتر بایسازمان ثبت سفارش مورد تایید 

 مشتریان رعایت شود.های  درخواستاجرای ثبت و 

بازارگردانی در فرابورس به دو روش بازارگردانی مبتنی بر حراج و بازارگردانی مبتنی بر مذاکره  : 008مادة 

پذیر است و مقررات  ازار اوراق مشارکت امكانباشد. بازارگردانی مبتنی بر مذاکره صرفاً در بازار دوم و ب پذیر می امكان

 رسد.  آن به تصویب هیئت مدیرۀ فرابورس می

مصوب هیئت مطابق دستورالعمل فعالیت بازارگردانی فعالیت بازارگردانی مبتنی بر حراج در فرابورس  : 003مادة 

 انجام خواهد شد. سازمانمدیره 

هیئت مدیره  3/11/84بازارسازی در فرابورس براساس دستورالعمل اجرایی بازارسازی سهام مصوب  : 021مادة  

پذیر بوده و جهت اجرا در فرابورس کلیة وظایف و اختیارات سازمان  سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران امكان

فرابورس خواهد بود. همچنین در دستورالعمل کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در دستورالعمل مذکور بر عهدۀ 

 "کارگزار بورسی"و عبارت  "ناشری که اوراق آن در فرابورس پذیرفته شده است"به  "بورسی  شرکت"مذکور عبارت 

یابد. درخواست بازارسازی و تعهدات بازارساز طی فرمی که به تصویب  تغییر می "کارگزار پذیرفته شده در فرابورس"به 

 شود. رسد، از طریق کارگزاران به فرابورس اعالم می ۀ فرابورس میهیئت مدیر

  مقررات سایر بیستم: فصل  

های مصوب هیئت مدیرۀ  های خدمات و کارمزدهای فرابورس و نحوۀ وصول آن در چارچوب سقف نرخ : 020مادة 

 گردد. سازمان ، توسط هیئت مدیرۀ فرابورس تصویب و اعمال می

هایی که در خصوص مالكیت سهام آن، محدودیت مقرراتی یا  در صورت پذیرش سهام شرکت : 022مادة

های مذکور را بر اساس مقررات و در چارچوب امكانات  ای وجود دارد، فرابورس موظف است محدودیت اساسنامه

 عملیاتی خود کنترل نماید.
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ابورس اعالم شود و کلیه مواردی که مطابق این دستورالعمل باید توسط فر : 029مادة 

باشد از طریق سایت رسمی فرابورس انجام خواهد  رسانی که مطابق این دستورالعمل الزامی می کلیة موارد اطالع

 گرفت.

  



 

 

   111   از   35صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 

 

هیأت 11/5/1133)مصوب گذاری، تسويه و پاياپای  العمل ثبت، سپرده دستور

 (مديره سازمان بورس و اوراق بهادار

 

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامی عام( که از این  وظایف شرکت سپردهاین دستورالعمل با عنایت به 

قانون بازار  7مادۀ  2و بند  1مادۀ  7شود، وفق بند  نامیده می "گذاری مرکزی شرکت سپرده"پس در این دستورالعمل 

ویه و پایاپای در بورس اوراق گذاری، تس و به منظور تنظیم مقررات ثبت، سپرده 1384اوراق بهادار مصوب آذرماه 

 16ماده و  31، در 13/1/1388گذاری مرکزی، در تاریخ  بهادار تهران و فرابورس ایران، به پیشنهاد شرکت سپرده

 تبصره به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

 

 فصل اول: تعاریف

 :0ماده 

نامه معامالت در  ون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، آئینقان 1های تعریف شده در ماده  اصطالحات و واژه

گذاری مرکزی  شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و اساسنامه شرکت سپرده

به شرح زیر اند و سایر اصطالحات  جز مواردی که ذیالً آمده است، در همان معانی در این دستورالعمل به کار رفته

 باشند: می

 باشد. شرکت فرابورس ایران )سهامی عام( می فرابورس: -الف

 ها. : درج اطالعات کامل مربوط به اوراق بهادار ناشران و مالكان این اوراق در پایگاه دادهثبت -ب

به ثبت رسیده ها  : عملیاتی است که طی آن تمام یا قسمتی از اوراق بهاداری که در پایگاه دادهگذاری سپرده -ج

 است، قابلیت معامله در بورس یا فرابورس را خواهند یافت.

است که طی آن حقوق خالص و تعهدات طرفین معامله محاسبه و وجوه حاصل از  ای : مرحلهتسویه و پایاپای -د

 شود. معامله در روز تسویه به فروشنده منتقل می

وقی دیگری است که تحت این عنوان مطابق قانون و گر و هر شخص حق کارگزار، کارگزار/ معاملهعضو:  -هـ

 گذاری مرکزی پذیرفته شده است. مقررات نزد شرکت سپرده

: صندوقی است که به منظور تضمین تسویه وجوه ناشی از انجام صندوق ضمانت تسویه )صندوق تضمین( -و

 شود. گذاری مرکزی ایجاد می معامالت، در شرکت سپرده

ها،  گذاری مرکزی و نیز هر یک از اعضا جهت دریافت بانكی که شرکت سپرده: حساب حساب تسویه -ز

 نمایند. های مربوطه )کارمزدها( اوراق بهادار معامله شده به نام خود افتتاح می ها و هزینه پرداخت

 .شود گذاری مرکزی انجام می : روز معینی است که تسویه نهایی وجوه و اوراق توسط شرکت سپردهروز تسویه -ح
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 ها است. : شناسه مشتری جهت انجام معامالت اوراق بهادار در پایگاه دادهکد مالکیت -ط

ای است شامل اطالعات مورد نیاز درخصوص ناشران اوراق بهادار، اعضاء، مالكان اوراق  سامانهها:   پایگاه داده -ی

 شود. گذاری مرکزی راهبری می سپردهبهادار و هرگونه اطالعات مربوط به مالكیت اوراق بهادار که توسط شرکت 

باشد که سقف آن به تأیید  گذاری مرکزی می وجوه ما به ازاء خدمات ارائه شده توسط شرکت سپردهکارمزدها:  -ک

 سازمان رسیده است.

 گذاری اوراق بهادار فصل دوم: ثبت و سپرده

 :2ماده 

دارك و مستندات زیر، نسبت به ثبت اوراق روز کاری پس از دریافت م 11گذاری مرکزی ظرف مدت  شرکت سپرده

 نماید: بهادار اقدام می

 تقاضای کتبی ناشر یا صادرکننده -1

 تأییدیه کتبی بورس مبنی بر پذیرش اوراق بهادار -2

 تصویر مجوز سازمان مبنی بر ثبت یا معافیت از ثبت اوراق بهادار -3

بورس که به تأیید صاحبان امضای مجاز ناشر  های اسامی مالكان اوراق بهادار ناشر در تاریخ درج در فهرست نرخ -4

 گذاری مرکزی رسیده است، به همراه فرمت الكترونیكی تعیین شده از سوی شرکت سپرده

 نوع و تعداد اوراق بهادار -1

فقط اوراق بهاداری که اطالعات آنها کامل باشد قابل ثبت است. مسئولیت صحت، دقت و کامل بودن  تبصره:

گذاری مرکزی مسئولیت درج صحیح اطالعات فوق را بر  باشد و شرکت سپرده عهدۀ ناشر می اطالعات ارائه شده به

 عهده خواهد داشت.

 :9ماده 

را که حداقل حاوی اطالعات زیرخواهد بود، مطابق  2ماده  4ناشر موظف است اسامی مالكان اوراق بهادار موضوع بند 

 ماید:گذاری مرکزی تهیه و ارائه ن رویه معمول شرکت سپرده

 الف( تعداد مالكان اوراق بهادار

 ای/ ثبتی و حسب مورد شماره ملی تمامی مالكان اوراق بهادار ب( نام کامل، مشخصات شناسنامه

 ج( کدپستی ده رقمی و نشانی کامل مالكان اوراق بهادار

 د( تابعیت هر یک از مالكان اوراق بهادار

 ه( میزان مالكیت هر یک از مالكان اوراق بهادار

 و( هرگونه محدودیت تعیین شده برای مالكیت و تعداد اوراق بهادار

 ی( مشخصات حساب بانكی متمرکز مالكان اوراق بهادار 

 :4ماده 

ها،  درصورتی که مالكان اوراق بهادار در پایگاه داده 3گذاری مرکزی پس از دریافت مدارك موضوع مادۀ  شرکت سپرده

 نماید. ایجاد آن اقدام میدارای کد مالكیت نباشند، نسبت به 
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به منظور صدور کد مالكیت برای اشخاص خارجی، دریافت مدارك موضوع  تبصره:

 ، ضروری است.3قوانین و مقررات مربوط، عالوه بر مدارك موضوع مادۀ 

 :5ماده 

گونه انتقال گذاری و یا هر  گذاری مرکزی قابل خرید و فروش، وثیقه فقط اوراق بهادار سپرده شده نزد شرکت سپرده

 باشند. مالكیت اعم از قهری، قانونی و همچنین سایر انتقاالت خارج از ساعات معامالت در بورس یا فرابورس می

سپرده نمودن اوراق بهادار توسط مالک یا ناشرانی که از سوی مالک اذن دارند با درخواست کتبی آنها  :0تبصره 

 پذیرد. صورت می

ز افزایش سرمایه، جهت سپرده نمودن کلیة سهام خود اقدام نماید. پس از ناشر موظف است پس ا :2تبصره 

های قبلی از درجة اعتبار ساقط  های سپرده و نقل و انتقال جدید، گواهی سپرده شدن اوراق بهادار و صدور گواهی

 شود. می

 :6ماده 

مذکور در مواد قبل و ارائه درخواست گذاری پس از دریافت کلیه اطالعات  اوراق بهادار ثبت شده و مجاز برای سپرده

گذاری مرکزی،  روز کاری توسط شرکت سپرده 3های مخصوص، حداکثر ظرف مدت  کتبی مالک یا ناشر در فرم

 شود. سپرده می

گذاری مرکزی نگهداری شده و در ازای  گذاری نزد شرکت سپرده اوراق بهادار تحویل شده در مرحلة سپرده :0تبصره 

 شود. و نقل و انتقال صادر میآن گواهی سپرده 

گذاری مرکزی حسب اعالم آن شرکت،  سوابق و اسامی مالكان اوراق بهادار سپرده شده نزد شرکت سپرده :2تبصره 

 شود. جایگزین سوابق و فهرست اسامی نزد ناشر می

 :7ماده 

، اطالعات مالكیت مالكان گذاری مرکزی در موارد زیر پس از دریافت مستندات یا اخذ مجوزهای الزم شرکت سپرده

 نماید: اوراق بهادار را به روز می

 الف( افزایش یا کاهش سرمایة ناشر

 ب( ادغام یا تجزیه سهام

 ج( نقل و انتقاالت ناشی از معامالت در بورس یا فرابورس

 د( انتقاالت قهری و قانونی

 :8ماده 

یر موارد ذیل اقدام نمایند، ملزم به اعالم مراتب به در صورتیكه مالكان اوراق بهادار، از طرق قانونی نسبت به تغی

ها را بنا به درخواست آنها و پس  باشند. شرکت مزبور، اطالعات مربوطه در پایگاه داده گذاری مرکزی می شرکت سپرده

 بود: از ارائه مدارك قانونی معتبر، مطابق این دستورالعمل به روز خواهد کرد. این اطالعات شامل موارد زیر خواهد

 ای/ ثبتی تغییر مشخصات شناسنامه -1

 تغییر شماره ملی -2

 تغییر تابعیت -3
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 تغییر وضعیت قانونی اشخاص حقوقی -4

 تغییر نشانی -1

در صورت عدم اعالم هر یک از موارد فوق، مسئولیت ضرر و زیان ایجاد شده بر عهدۀ مالک اوراق بهادار  تبصره:

 خواهد بود.

 :3ماده 

 گذاران باید درخواست کتبی خود را به همراه مدارك زیر به کارگزار ارائه نمایند: سرمایهبرای دریافت کد مالكیت، 

 الف( اشخاص حقیقی:

 (کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی1

 ( کدپستی ده رقمی، نشانی، شماره تلفن، نمابر و پست الكترونیک در صورت وجود2

 ب( اشخاص حقوقی

 ها شرکت( شماره ثبت اخذ شده از اداره ثبت 1

 ( روزنامه رسمی تأسیس2

 ( آخرین روزنامه رسمی تغییرات شرکت3

 ( اساسنامه شرکت4

 ( نشانی، شماره تلفن، نمابر و پست الكترونیک در صورت وجود1

گذاری مرکزی ارسال  ، کارگزار مدارك را جهت دریافت کد مالكیت به شرکت سپرده"ب"درخصوص بند  :0تبصره 

 نماید. می

ها  است که خود در پایگاه داده 9و  8گزار، مسوول احراز هویت و تأیید صحت اطالعات موضوع مواد کار :2تبصره 

 نماید. درج می

 :01ماده 

 ها نگهداری نماید: گذاری مرکزی، باید حداقل اطالعات زیر را در پایگاه داده شرکت سپرده

 این دستورالعمل 8و  3اطالعات مالک اوراق بهادار موضوع مواد  -1

 تعداد، نوع و مشخصات اوراق بهادار )وضعیت دارایی( متعلق به هرمالک در کد مالكیت -2

 اطالعات مربوط به نقل و انتقاالت اوراق بهادار -3

 مالكیت اوراق بهادار های مربوط به محدودیت -4

 :00ماده 

 ها دسترسی دارد: کارگزار در موارد زیر به بخشی از پایگاه داده

 مالكیت برای مشتریان طبق ضوابط تعیین شدهالف( ایجاد کد 

 ب( وارد کردن اطالعات مربوط به نحوه تخصیص اوراق بهادار معامله شده در معامالت گروهی

 گذاری شده مشتریان تحت پوشش وی ج( دسترسی به صورت وضعیت اوراق بهادار سپرده

 :02ماده 
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مرکزی، فهرست مالكان اوراق بهادار ثبت شده را در قبال دریافت  گذاری سپردهشرکت 

کارمزدهای معین به صورت کاغذی و یا الكترونیک در اختیار ناشر قرارخواهد داد، و ناشر مجاز به ایجاد تغییر یا اصالح 

 باشد. در آن نمی

 :09ماده 

ا الكترونیكی در اختیار مالكان اوراق بهادار قرار تواند اطالعات زیر را به صورت کتبی ی مرکزی می گذاری سپردهشرکت 

 دهد:

 هرگونه اطالعات مرتبط با دارایی وی -1

 صورت وضعیت گردش معامالت اوراق بهادار وی -2

 باشد. صورت وضعیت ذکر شده فاقد ارزش معامالتی می تبصره:

 فصل سوم: تسویه و پایاپای اوراق بهادار

 :04ماده 

ده اوراق بهادار و سایر اشخاص ذینفع مرتبط با معامله، همزمان با انجام معامله حقوق و تعهدات خریدار و فروشن

 مشخص خواهد شد.

 :05ماده 

مرکزی، عملیات پایاپای اوراق بهادار و تسویه وجوه ناشی از معامالت و انتقال مالكیت اوراق  گذاری سپردهشرکت 

 بهادار را بر عهده دارد.

 :06ماده 

( و برای معامالت اوراق مشارکت یک روز بعد از T+3ت سهام، سه روز پس از انجام معامله )روز تسویه برای معامال

 ( خواهد بود.T+1انجام معامله )

نامة  آئین 11در خصوص شرایط مربوط به تحویل اوراق بهادار عالوه بر مفاد این دستورالعمل، ماده  :0تبصره 

 شود. معامالت در بورس نیز رعایت می

 تسویه و پایاپای معامالت عمده، مطابق مقررات مربوطه خواهد بود. :2تبصره 

 :07ماده 

مسئولیت تسویه بهای اوراق بهادار خریداری شده در روز تسویه با کارگزار خریدار خواهد بود. در هر حال تحویل اوراق 

 بهادار به خریدار منوط به پرداخت وجه و تسویة وی با کارگزار است.

 :08ماده

ن هر روز، بورس یا فرابورس اوراق بهادار مربوطه، پیام الكترونیكی انجام یا عدم انجام معامله را که حاوی در پایا

مرکزی  گذاری سپردهباشد، از طریق سامانه معامالتی به شرکت  اطالعات مربوط به معامالت انجام شده آن روز می

 هر معامله باشد: نماید. فایل مذکور حداقل باید شامل موارد زیر در ارسال می

 تاریخ و زمان انجام معامله .1

 نماد معامالتی .2

 کد مالكیت فروشنده و خریدار اوراق بهادار .3
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 کد کارگزار فروشنده و خریدار .4

 تعداد اوراق بهادار .1

 قیمت اوراق بهادار .6

 ارزش کلی معامله  .7

 شماره مرجع معامله   .8

 :03ماده 

در کد مالكیت  18توجه به اطالعات روزانه دریافتی، مطابق ماده ، با گذاری شده  انتقال مالكیت اوراق بهادار سپرده

گردد و برای انتقال مالكیت اوراق بهادار نیازی به تأیید مجدد فروشنده یا  فروشنده و خریدار به صورت مكانیزه ثبت می

 خریدار نخواهد بود.

 :21ماده 

شود و مسئولیت  به کد مالكیت خریدار منتقل میاوراق بهادار بر اساس اطالعات دریافتی، از کد مالكیت فروشنده 

 باشد. کننده آن می صحت اطالعات دریافتی بر عهدۀ ارسال

 :20ماده 

حقوق مالی و غیر مالی اوراق بهادار از قبیل سود سهام، حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه، سهام جایزه و حق رأی با 

 قطعیت معامله به خریدار تعلق خواهد داشت.

 :22ماده

های بانكی تسویه را طبق شرایطی که شرکت  به منظور تسویه کامل وجوه، هر کارگزار موظف است حساب یا حساب

 کند افتتاح نماید. گذاری مرکزی مشخص می سپرده

گذاری مرکزی حق نظارت، دریافت گزارش نقل و انتقاالت و به عنوان وکیل کارگزار، حق  شرکت سپرده تبصره:

 حساب یاد شده را صرفاً به منظور انجام عملیات پایاپای وجوه ناشی از معامالت خواهد داشت.برداشت از 

 :29ماده 

مرکزی تا پایان هر روز معامالتی، خالص مبلغی را که باید به هر کارگزار پرداخت یا از او دریافت  گذاری سپردهشرکت 

نماید.  سامانه مكانیزه، برای کارگزار مربوطه ارسال میاز طریق  کند، برای روز تسویه محاسبه و به صورت اطالعیه

توسط وی، محاسبه  اوراق بهاداراین مبلغ با کسر ارزش کل خرید اوراق بهادار توسط کارگزار از ارزش کل فروش 

 گیرد. شود. در محاسبه ارزش خالص معامله، مالیات، کارمزدها و سایرکسورات نیز مد نظر قرار می می

 :24ماده 

 شود: ایان روز معامالتی، دو اطالعیه به صورت مكانیزه برای کارگزاران ارسال میدر پ

 اطالعیه در خصوص پایاپای روزانه کارگزار که باید شامل موارد زیر باشد؛ -1

 روز انجام معامله .1

 نام و کد کارگزار .2

 شماره اطالعیه .3

 اقالم بدهكار و بستانكار کارگزار .4
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 تاریخ تسویه .1

 معامالت به صورت جداگانه که باید شامل موارد زیر باشد؛اطالعیه درخصوص تک تک  -2

 تاریخ و ساعت انجام معامله .1

 نام و کد مشتری کارگزار .2

 شماره مرجع معامله .3

 اقالم بدهكار و بستانكار مشتری کارگزار .4

 تاریخ تسویه .1

 :25ماده 

را حداکثر تا  23ماده شده وفق  درخصوص معامالت سهام و حق تقدم آن،کارگزار بدهكار موظف است مبلغ اعالم

 گذاری مرکزی واریز نماید. ( به حساب تسویه نزد شرکت سپردهT+3سومین روز پس از انجام معامله ) 11ساعت 

را حداکثر تا  23در خصوص معامالت اوراق مشارکت، کارگزار بدهكار باید مبلغ اعالم شده وفق ماده  تبصره:

 گذاری مرکزی واریز نماید. ویه شرکت سپردهبه حساب تس (T+1)روز پس از معامله  11ساعت 

 :26ماده 

مرکزی برداشت و به حساب بانكی مخصوص کارگزاران  گذاری سپردهدر روز تسویه، وجوه از حساب تسویه شرکت 

 .23گردد. مبالغ واریزی به حساب هر کارگزار بستانكار برابر است با خالص مبلغ وفق ماده  بستانكار واریز می

 :27ماده 

نماید، اعتراض موجه و قابل قبولی  دریافت می 24ای که طبق ماده  کارگزار موظف است چنانچه درخصوص اطالعیه

گذاری مرکزی اعالم نماید، مگر  فردای روز ارسال اطالعیه اعتراض خود را به شرکت سپرده 11دارد، حداکثر تا ساعت 

 ول دریافت کند.اینكه کارگزار اطالعیه دیگری با عنوان اصالح اطالعیه ا

 :28ماده 

گذاری مرکزی به بانک مشخص شده به عنوان بانک تسویه، مطابق  چگونگی ارائه اطالعات توسط شرکت سپرده

 توافقی خواهد بود که با آن بانک به عمل خواهد آمد.

 :23ماده 

مرکزی ضمن اطالع به گذاری  در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل و نقض تعهدات کارگزار، شرکت سپرده

 دهد: سازمان، اقدامات زیر را حسب مورد انجام می

از منابع در اختیار صندوق ضمانت تسویه  23در صورت ایجاد صندوق ضمانت تسویه، انتقال مبالغ موضوع ماده  الف(

 مرکزی گذاری سپردهبه حساب تسویه شرکت 

گذاری مرکزی از کارگزار حسب مورد در هیأت داوری یا  پیگیری وصول مطالبات و خسارات وارده به شرکت سپرده ب(

 سایر مراجع ذیصالح

 قطع بخشی از خدمات قابل ارائه به کارگزار عضو براساس مقررات مربوطه ج(

 گذاری مرکزی برداشت وثایق کارگزار به نفع صندوق ضمانت تسویه یا شرکت سپرده د(

 :91ماده 
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پذیرد  و مقررات و به صورت شرایطی انجام می در موارد خاصی که معامالت مطابق قوانین

تواند با تأخیر مطابق مقررات مربوط انجام شود. در این صورت  بینی نشده است، تسویه می و در این دستورالعمل پیش

 گذاری مرکزی اعالم نماید. بورس یا فرابورس موظف است مراتب را در همان روز معامله به شرکت سپرده

 :90ماده 

قهری، قانونی و قضایی مشمول پرداخت کارمزدهای مربوطه نخواهد بود. انجام این انتقاالت منوط به ارایة  انتقاالت

باشد. بابت این  گذاری مرکزی از جمله تأییدیة مالیاتی می مستندات و مدارك الزم براساس مقررات شرکت سپرده

 د شد.انتقاالت وجوهی از طریق سیستم تسویه و یا پایاپای منتقل نخواه

 :92ماده 

های مربوطه توسط کارگزار و تأیید بورس یا فرابورس و ابالغ آن به شرکت  تسویه خارج از پایاپای پس از تكمیل فرم

 باشد. پذیر می امكاندر همان روز معامالتی گذاری مرکزی  سپرده

 شود. تسویه خارج از پایاپای پس از کسر مالیات و کارمزدهای مربوطه انجام می: 0تبصره 

 شود. های موضوع این ماده حسب مورد توسط بورس یا فرابورس تهیه می فرم :2تبصره 

 :99ماده 

جزئیات مربوط به صندوق ضمانت تسویه، تعهدات کارگزار، دامنة مجاز معامالت، شرایط عضویت و تسویة معامالت 

 زی به تصویب سازمان خواهد رسید.گذاری مرک اعتباری طبق ضوابطی است که به پیشنهاد هیأت مدیرۀ شرکت سپرده

 :94ماده 

باشد و این مورد در صورت تأیید سازمان، مطابق  گیری نمی دهی و قرض این دستورالعمل شامل موارد قرض

 گذاری مرکزی به تصویب سازمان خواهد رسید. ای خواهد بود که به پیشنهاد شرکت سپرده دستورالعمل جداگانه

 :95ماده 

گذاری مرکزی یا سازمان و پس از تصویب سازمان، قابل  دستورالعمل، با پیشنهاد هیأت مدیرۀ شرکت سپردهمفاد این 

 باشد. تغییر خواهد بود. مرجع تفسیر مفاد این دستورالعمل سازمان می
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)مصوب  ستورالعمل انتشار اطالعات معامالت توسط بورس اوراق بهادار تهراند

 (بورس و اوراق بهادارهیأت مديره سازمان 6/4/1133

 

 12، این دستورالعمل شامل 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  31در اجرای ماده 

 به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. 6/4/1388تبصره در تاریخ  3ماده و 

 

 تعاریف و کلیات -فصل اول

 تعاریف و اصطالحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: -0مادة 

 این دستورالعمل است. 2اطالعات معامالت: اطالعات مندرج در ماده  .1

 انتشار: اعالن عمومی اطالعات معامالت است. .2

 بورس: شرکت بورس اوراق بهادار تهران )سهامی عام(. .3

را، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض مقررات: اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شو .4

نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه در خصوص بازار اوراق بهادار و شده به آنان تحت هر عنوان از قبیل آیین

 فعاالن آن که جهت اجرا ابالغ شده باشند.

 موارد انتشار -فصل دوم

 : التی که باید توسط بورس منتشر شود عبارت است ازآن بخش از اطالعات معام -2مادة 

 اطالعاتی که بایستی به تفكیک ورقة بهادار و ناشر اعالم شود، شامل:  –الف 

. فهرست نام و نماد اوراق، آخرین وضعیت نماد )متوقف، معلق، باز( با ذکر دلیل توقف یا تعلیق و همچنین موقعیت 1

 در بازارها و تابلوها؛

 جلسه معامالتی؛ -ا دوره معامله. تاریخ ی2

 . قیمت شامل آغازین، کمترین، بیشترین، میانگین و پایانی؛ 3

 . حجم و ارزش معامالت؛4

 . تغییرات قیمت پایانی نسبت به قیمت پایانی روز گذشته بر حسب ریال و درصد؛1

 . تعداد دفعات معامله؛6

 حقوقی؛. تعداد خریداران و فروشندگان به تفكیک حقیقی و 7

 . حجم و ارزش معامالت به تفكیک خرد، بلوکی و عمده؛8

 . حجم و ارزش معامالت به تفكیک خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی؛9

 . حجم و ارزش معامالت به تفكیک بازارهای مختلف سامانة معامالت از جمله عادی و بلوك؛11

 د ناشر؛ . نام و میزان سهام سهامداران حقوقی باالی یک درص11

 اطالعات تجمیعی کل بورس، بازارها و صنایع شامل: –ب 
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 ها طبق مقررات مربوطه و اطالعات مربوط به تاثیر هر نماد بر شاخص کل؛ . شاخص1

 . حجم، ارزش و تعداد دفعات معامالت؛2

جمله سهام، حق تقدم  . تعداد اوراق بهادار پذیرفته شده و تعداد اوراق بهادار معامله شده به تفكیک نوع اوراق از3

 سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار پذیرفته شده؛

 . تعداد خریداران و فروشندگان به تفكیک حقیقی و حقوقی؛4

. معامالت انجام شده به تفكیک بلوکی، عمده و خرد و همچنین به تفكیک خریداران و فروشندگان حقیقی و 1

 حقوقی؛

 سایر موارد:  -ج 

دقیقه قبل از  11وط به بازگشایی نمادهای معامالتی از قبیل زمان بازگشایی و دلیل توقف، حداقل اطالعات مرب .1

 بازگشایی؛

 آگهی عرضه اولیه اوراق بهادار، طبق مقررات مربوطه؛ .2

 بندی صنعت یا بازار و تابلوی معامالتی نماد، حداقل یک روز کاری قبل از اعمال؛ هرگونه تغییر در طبقه .3

 یر در حجم مبنا و دامنه نوسان قیمت عادی سهم ، حداقل دو روز کاری قبل از اعمال؛هر گونه تغی .4

 روز قبل از اعمال؛ 11هرگونه تغییر در زمان شروع، خاتمه و یا در طول مدت جلسه رسمی معامالتی حداقل  .1

ی که طی آن اها، برگزاری جلسة هیئت مدیرهتوقف نماد به دلیل برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت .6

-العاده در خصوص افزایش سرمایه  تصمیممقرر است در خصوص اختیارات تفویض شده توسط مجمع عمومی فوق

الحساب یا سررسیدهای اوراق مشارکت و ابزارهای مشابه، قبل از شروع گیری شود و یا سررسید پرداخت سود علی

 گردد؛متوقف می جلسه رسمی معامالتی که در پایان آن نماد جهت موارد مذکور

 اطالعیه عرضه عمده سهام طبق مقررات مربوطه؛ .7

 گذاری خارجی طبق مقررات مربوطه؛اطالعات مربوط به سرمایه .8

 سابقة توقف و بازگشایی نمادها شامل تاریخ و زمان توقف، تاریخ و زمان بازگشایی برای مدت حداقل یكسال قبل؛ .9

 ؛مدت حداقل یكسال قبلبرای  سابقه مشمولیت نمادها در گره معامالتی .11

انتشار اطالعات مربوط به جزئیات نحوۀ ثبت سفارشات در سامانة معامالتی مجاز نبوده و صرفاً انتشار قیمت  -9مادة 

-سفارش خرید و فروش ثبت شده در سامانة معامالتی به تفكیک نماد معامالتی مجاز می 3و حجم تجمیعی بهترین 

 باشد.

 انتشار بندی و شیوهزمان -فصل سوم

 های مقرر زیر منتشر شود:این دستورالعمل باید در زمان 2اطالعات موضوع بندهای الف و ب ماده  -4مادة 

 اطالعات روزانه، حداکثر تا پایان وقت همان روز؛ .1

 اطالعات هفتگی، حداکثر تا پایان آخرین روز معامالتی هفته؛ .2

 ماه. اطالعات ماهانه، حداکثر تا پایان آخرین روز معامالتی .3

انتشار اطالعات موضوع این دستورالعمل در فواصل زمانی کوتاهتر و در حین بازار نیز توسط بورس  :0تبصرة    

 باشد.پذیر می امكان
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این ماده باید پس از  3تا  1یک نسخه از اطالعات منتشره موضوع بندهای  :2تبصرة    

 تأیید بورس به صورت کاغذی و الكترونیكی در سوابق بورس نگهداری شود.

اطالعات منتشره توسط بورس در حكم سند رسمی است و بورس در قبال صحت و سقم اطالعات منتشره  -5مادة 

 باشد. مسئول می

اطمینان از دسترسی هم زمان، منصفانه و عادالنه عموم به اطالعات معامالت، بورس موظف  به منظور -6مادة 

 های مقرر در این دستورالعمل، در سایت اینترنتی رسمی خود منتشر نماید. است این اطالعات را در مهلت

سایت رسمی خود بورس مكلف است سابقه اطالعات معامالت منتشره را پس از تاریخ انتشار، ازطریق  -7مادة 

 همواره در دسترس عموم قرار دهد.

 سایر ضوابط -فصل چهارم

تواند انتشار اطالعات معامالت را طبق قراردادهای معین به شخص یا اشخاص دیگری واگذار بورس می -8مادة 

 های مندرج در این دستورالعمل کماکان بر عهده بورس است. کند، لیكن مسئولیت

ورالعمل محدودیتی برای بورس جهت فروش و توزیع اطالعاتی که مطابق این دستورالعمل و مفاد این دست -3مادة 

 کند.باشد، ایجاد نمیمقررات مجاز به انتشار آن می

انتشار هرگونه اطالعات مربوط به معامالت توسط بورس منحصراً در محدودۀ مفاد این دستورالعمل و  -01مادة  

شار هرگونه اطالعات خارج از موارد مصوب منوط به محرمانه نبودن این اطالعات و باشد. انتسایر مقررات مجاز می

 کسب مجوز از سازمان خواهد بود.

رعایت مفاد این ماده توسط سایر اشخاص مجاز که به هر نحو اقدام به انتشار اطالعات معامالت بورس  :0تبصرة 

 نمایند نیز الزامی است.می

ورالعمل از جمله موارد زیر تخلف محسوب شده و هیئت مدیرۀ سازمان براساس نقض ضوابط این دست -00مادة 

 مقررات به آن رسیدگی خواهد کردد:

 تأخیر در انتشر اطالعات  -1

 عدم انتشار اطالعات  -2

 انتشار اطالعات ناقص  -3

 انتشار اطالعات خالف واقع -4

 انتشار اطالعاتی که طبق مقررات، بورس مجاز به انتشار آن نیست -1

در صورتی که بورس نسبت به اصالح اطالعات منتشره قبلی موضوع این دستورالعمل اقدام نماید مكلف  -02مادة 

 درج نماید. کند ای که منتشر می است دلیل یا دالیل آن را ذیل اطالعات اصالح شده

  



 

 

   111   از   26صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 

 

)مصوب  ضوابط ايجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معامالت عمده

 (بورس واوراق بهادار هیأت مديره سازمان 12/3/1137

 

معامالت عمده سهام پذیرفته شده در بورس به درخواست کارگزار فروشنده جهت  "کد مجازی تجمیعی" – 0مادة 

گردد تا سهام فروشندگان متعدد در یک  فروش تجمیعی سهام در معامالت عمده در سامانه معامالتی بورس ایجاد می

 یكجا جهت فروش عرضه شود.کد معامالتی واحد تجمیع شده و به صورت 

درصد از کل سرمایه  1تعداد سهام هر مشارکت کننده در کد تجمیعی باید در زمان ارائة درخواست حداقل  – 2مادة 

درصد از کل سرمایه  21کنندگان در کد تجمیعی معامالت عمده باید حداقل  شرکت بوده و مجموع سهام مشارکت

 1مشارکت کننده طی دورۀ یكساله قبل از تاریخ درخواست نباید کمتر از شرکت باشد. همچنین میزان مالكیت هر 

 درصد کل سرمایه شرکت باشد.

های مندرج در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس  در صورتی که سهام شناور شرکتی بیش از حداقلتبصره : 

وه )دارای کنترل کنندۀ مشترك( باشند، کنندگان در کد تجمیعی، همگر اوراق بهادار تهران بوده و کلیة مشارکت

این ضوابط، انجام معامله در کد تجمیعی معامالت عمده با موافقت هیئت  2رغم نداشتن برخی از شرایط مادۀ  علی

 پذیر است. مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار امكان

به ارائه درخواست ایجاد کد مجازی کارگزار پس از اخذ سفارش و وکالتنامه فروش از فروشندگان، اقدام  – 9مادة 

نماید. پس از ایجاد کد تجمیعی، انجام معامله در این کد از هر  تجمیع سهام در آن کد به وکالت از فروشندگان می

حیث تابع مقررات مربوط به معامالت عمده به ویژه دستورالعمل اجرائی معامالت عمدۀ نوع اول و دوم در بورس 

 باشد. مربوطه می

 شود. نامة فروش، به پیشنهاد بورس مربوطه و تأیید معاونت حقوقی سبا تنظیم می فرم وکالت:  تبصره

های معامله به نسبت میزان سهام هر یک از فروشندگان بین آنها تسهیم و توسط کارگزار اخذ  کلیه هزینه – 4مادة 

 گردد. می

ت کدهای فروشندگان به انضمام رونوشت کارگزار موظف است درخواست انجام معامله عمده و فهرس – 5مادة 

درخواست فروش و وکالتنامه فروش را به بورس مربوطه ارائه نماید. بورس پس از بررسی درخواست و موافقت با انجام 

گذاری مرکزی  معامله مذکور فهرست فروشندگان را جهت تخصیص دارایی به کد مجازی تجمیعی به شرکت سپرده

نماید. شرکت مذکور براساس نامه بورس اقدام به مسدود کردن سهام  وه ارسال میاوراق بهادار و تسویة وج

 نماید. فروشندگان و تخصیص دارایی به کد مجازی تجمیعی می

 پذیر نخواهد بود. : تغییر در فهرست کدهای فروشندگان پس از ارائة درخواست کارگزار به بورس امكانتبصره 

در یكصد و بیست و یكمین جلسة هیئت مدیره سازمان بورس و  19/18/87تاریخ  تبصره در 3ماده و  1این ضوابط در 

 اوراق بهادار به تصویب رسید.
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چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار 

 (مديره سازمان بورس و اوراق بهادار هیأت2/7/1137)مصوب 

 

اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار درخصوص موارد زیر با رعایت مقرر گردید نقل و انتقال  - 1

 ( این مصوبه انجام شود.2چهارچوب شرایط مقرر در بند )

الف( انتقال اوراق بهادار از کد بازارگردانی یا بازارسازی به مالک یا مالكان آن طبق قراردادها و سایر مدارك و مستندات 

 مربوطه

گذاری که به صورت شخصیت حقوقی مستقل  های سرمایه نتقال اوراق بهادار از کد سبدهای مشاع و صندوقب( ا

گذاری، در هنگام تصفیه با شرایط مورد نظر  گذاران همان سبد مشاع یا صندوق سرمایه باشند، به ترتیب به سرمایه نمی

 سبا.

قاضای خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار )سبا( ارائه نمایند. (، باید ابتدا ت1متقاضی یا متقاضیان مذکور در بند ) - 2

این درخواست باید حاوی اطالعات زیر باشد و به امضای کلیه مالكان اوراق بهاداری که تقاضای انتقال اوراق بهادار آنها 

 ارائه شده است، برسد:

 تاریخ ارائه تقاضا -

 ها هویت متقاضی یا متقاضیان و نشانی آن -

ها ارائه شده است، کد یا کدهای معامالتی مربوطه و هویت  مشخصات و تعداد اوراق بهاداری که درخواست انتقال آن -

 مالكان آن اوراق بهادار به تفكیک

 شوند ها منتقل می کد یا کدهای معامالتی که اوراق بهادار مورد نظر به آن -

 دالیل ارائه تقاضای انتقال -

 ت الزمسایر مدارك و مستندا -

در صورتی که تقاضا به شرح فوق بدون نقص بوده و انتقال اوراق بهادار تقاضا شده، انتقال مالكیت محسوب نشده و 

 صرفاً انتقال از :

 کد معامالتی یک مالک به کد معامالتی همان مالک، یا -

 شود. کد معامالتی چند مالک به کد معامالتی همان مالكان به نسبت مالكیت آنها، محسوب  -

 نماید. گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مربوطه ارسال می گاه سبا انتقال را تأیید و برای اجرا به شرکت سپرده آن
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شورای عالی 23/5/1137)مصوب های زمین و ساختمان  ضوابط تأسیس صندوق

 و اوراق بهادار( بورس

 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه هایی که در مادۀ یک  اصطالحات و واژه (0ماده )

ها دارای  نامه نیز کاربرد دارند. سایر واژه اند، به همان مفاهیم در این آیین مجلس شورای اسالمی تعریف شده 1384

 معانی زیر می باشند:

در این ضوابط به اختصار باشد که  این ضوابط می 2نهاد مالی موضوع ماده  منظورصندوق زمین و ساختمان:  -1

 شود. صندوق نامیده می

  کوچكترین جزء سرمایه صندوق زمین و ساختمان است.گذاری:  واحد سرمایه -2

 باشد. قانون بازار اوراق بهادار می 1منظور سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده سازمان:  -3

 مجلس شورای اسالمی است.1384، مصوب آذرماه قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران منظورقانون:  -4

هیأت وزیران  21/6/1381نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب  منظور آیین نامه اجرایی قانون: آیین -1

 است.

گذاران  آوری وجوه از سرمایه صندوق، شخص حقوقی است که با اخذ مجوز از سازمان تأسیس و به جمع( 2ماده )

  پردازد. های ساختمانی می یا پروژه  و تخصیص آن به ساخت پروژهداخلی و خارجی 

( قانون، 1مادۀ ) 21نامة اجرایی قانون، صندوق از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند  آیین 4براساس ماده  (9ماده )

تولید و قانون ساماندهی و حمایت از  14( ماده 1گذاری مشترك موضوع بند ) های سرمایه شود. صندوق محسوب می

های زمین و ساختمان   ، با رعایت ضوابط حاضر و در قالب صندوق1387ماه سال  مسكن مصوب اردیبهشت  عرضة

  شوند. تأسیس می

گذار در صندوق است، به موجب  گذاری هر سرمایه گذاری که معرف تعداد واحدهای سرمایه گواهی سرمایه (4ماده )

( قانون، محسوب 1مادۀ ) 24ه مصادیق اوراق بهادار قابل معاملة موضوع بند نامة اجرایی قانون از جمل آیین 6  مادۀ

 شوند.  می

گذاری آنها در صندوق است. سایر  گذاری، محدود به مبلغ سرمایه های سرمایه مسئولیت دارندگان گواهی (5ماده )

  شود. بینی می گذاری صندوق در اساسنامه پیش های سرمایه حقوق و تكالیف دارندگان گواهی

ماه پس از دریافت مجوز تأسیس از سازمان، به عنوان مؤسسة غیرتجارتی نزد  3صندوق حداکثر ظرف  (6ماده )

ها و مؤسسات غیرتجارتی به ثبت رسیده و با ارائه مدارك ثبت به سازمان، با رعایت این ضوابط به  مرجع ثبت شرکت

ز تأسیس صندوق از درجه اعتبار ساقط صورت مجو رسد. در غیر این عنوان نهاد مالی نزد سازمان نیز به ثبت می

 شود.   می
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صندوق با رعایت قوانین مربوط به مؤسسات غیرتجارتی، تابع اساسنامة خود ( 7ماده )

بینی  سازمان رسیده است. پیش  ای باشد که به تصویب هیأت مدیرۀ ها باید مطابق نمونه است. اساسنامة این صندوق

 است: موارد زیر در اساسنامة صندوق ضروری

 در ابتدای آن تصریح شده باشد؛« صندوق زمین و ساختمان»نام صندوق که باید عبارت  -1

 ذکر مدت فعالیت صندوق؛  -2

 گذاران؛ های آنها در مقابل صندوق و سرمایه ارکان صندوق، شیوۀ انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت -3

 گذاران صندوق؛ حقوق و تعهدات سرمایه -4

 یری در صندوق؛گ شیوۀ تصمیم -1

 صاحبان امضای مجاز از طرف صندوق یا نحوۀ انتخاب آنها؛ -6

 نحوۀ تصفیة صندوق در صورت انحالل یا خاتمة فعالیت آن؛ -7

 های صندوق؛ ها و آگهی انتشار اطالعیه  نحوۀ-8

 های مالی صندوق و نحوۀ رسیدگی به آنها. ها و صورت گزارش نحوۀ تهیة -9

های خود را طبق اساسنامة  صندوق باید قبول سمت نموده و طی آن وظایف و مسئولیتارکان  کلیة  :0تبصره 

ای از آن به سازمان ارائه شود. هویت و اقامتگاه ارکان صندوق و صاحبان  صندوق و سایر مقررات بپذیرند و نسخه

 شود. میرسمی کشور منتشر  امضای مجاز و حدود اختیارات آنها براساس مقررات مربوطه در روزنامة

تواند در  ای، تخصصی و تجربی ارکان صندوق باید به تأیید سازمان برسد. سازمان می صالحیت حرفه :2تبصره 

هایی که توسط سایر مراجع ذیصالح نظیر سازمان  ای و تأییدیه های ارکان صندوق از مدارك حرفه تعیین صالحیت

ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صادر  مهنظام مهندسی کشور، جامعة حسابداران رسمی و معاونت برنا

 شود، استفاده نماید.  می

صندوق موظف است دفاتر ثبت وقایع مالی خود را وفق قوانین و مقررات، تنظیم و نگهداری کند و  :9تبصره 

 های مالی را با رعایت استانداردهای حسابداری، تهیه نماید.  صورت

های مصوب مربوط  ها ملزم به رعایت دستورالعمل فعالیت صندوق تحت نظارت سازمان است و این صندوق (8ماده )

باشد  باشند. سازمان مرجع رسیدگی به تخلف صندوق و ارکان آن از قوانین، مقررات و اساسنامة صندوق می سازمان می

 مل انضباطی وضع و اجرا نماید.ها دستورالع تواند در حدود اختیارات قانونی خود، برای صندوق و می

گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق  هرگونه اختالف ارکان صندوق با یكدیگر و با سرمایه (3ماده )

ای  شود و همچنین هرگونه اختالف صندوق با سایر اشخاص ذیربط که به تشخیص سازمان ناشی از فعالیت حرفه می

شود. سازمان مرجع تعیین کانون مربوطه برای  بوده و براساس این ماده رسیدگی میقانون  36آنها باشد، مشمول ماده 

های تشكیل شده، صالح به  کدام از کانون که به تشخیص سازمان، هیچ گونه اختالفات است. در صورتی سازش در این

آن کانون به عهده  سازش در مورد اختالفات موضوع این ماده نباشد، تا تشكیل کانون مربوطه، وظایف مربوط به

 سازمان است. 

های خود قصور، تقصیر تا  که هر یک از ارکان یا مدیران صندوق، در انجام وظایف و مسئولیت در صورتی (01ماده )

تخلف داشته باشند یا مفاد قوانین و مقررات مربوطه یا اساسنامة صندوق را نقض کنند، حسب مورد به صورت انفرادی 
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گذاران صندوق و اشخاص ثالث، مسئول جبران  صندوق، سرمایهیا تضامنی در مقابل 

که خسارت حاصله ناشی از عمل دو یا چند رکن یا مدیر صندوق باشد،  باشند. در صورتی خسارت ناشی از عمل خود می

 کند.  مرجع رسیدگی به تخلفات، حدود مسئولیت هر یک را در جبران خسارت تعیین می

جاد تعهد یا اقدام هر یک از ارکان و مدیران صندوق یا نمایندگان آنها که در حدود هرگونه تصمیم، ای( 00ماده )

که  گذاران صندوق و اشخاص ثالث معتبر است. در صورتی پذیرد، در مقابل سرمایه وظایف و مسئولیت خود صورت می

گذاران صندوق و  مقابل سرمایهگونه موارد خارج از حدود وظایف و مسئولیت آنها باشد، مسئولیت ایفای تعهدات در  این

ارکان یا مدیران مربوطه خواهد بود. در مورد جبران  اشخاص ثالث یا جبران خسارات وارده به آنها، متضامناً به عهدۀ 

خسارات موضوع این ماده، نمایندگان هر یک از ارکان یا مدیران صندوق، متضامناً با رکن یا مدیر مربوطه مسئولیت 

 خواهند داشت. 

گذاری صندوق پس از تأسیس و ارائة مدارك الزم، توسط سازمان  مجوز عرضة عمومی واحدهای سرمایه( 02ده )ما

 گردد.  صادر می

 پذیرد: فعالیت صندوق در شرایط زیر، خاتمه یافته و مراحل تصفیه وانحالل طبق اساسنامه انجام می( 09ماده )

 از انقضاء تمدید شده باشد؛که مدت قبل  انقضای مدت فعالیت صندوق مگر این -1

 که صندوق موضوعی را که برای آن تشكیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیر ممكن گردد؛ در صورتی -2

 گیری در مورد خاتمة فعالیت را دارند؛ با تصمیم رکن یا ارکانی که طبق اساسنامه اختیار تصمیم -3

 ة فعالیت یا انحالل؛در صورت صدور حكم قطعی دادگاه مبنی بر خاتم -4

 در صورت لغو مجوز صندوق توسط سازمان؛ -1

 بینی شده است. در صورت تحقق شرایطی که در اساسنامة صندوق پیش -6

 ماند. در صورت خاتمة فعالیت صندوق، شخصیت حقوقی آن تا اتمام مراحل تصفیه و انحالل باقی می :0تبصره 

 این ماده، منوط به تأیید سازمان است.  6و 3، 2، 1صندوق براساس بندهای  خاتمة فعالیت و تصفیة :2تبصره 

کند. کلیة ارکان صندوق موظفند  ناظر منتخب سازمان بر فرآیند تصفیه و انحالل صندوق نظارت می :9تبصره 

 اطالعات موردنظر ناظر سازمان را در اختیار وی قراردهند.

گذاران بر پرداخت مطالبات ارکانی که در تصفیة صندوق  ة صندوق، پرداخت حقوق سرمایهدر تصفی :4تبصره 

 مسئولیت اجرایی یا نظارتی دارند، مقدم است. 

 رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار می دستورالعمل اجرایی این ضوابط به تصویب( 04ماده )

به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار  28/1/1387تبصره در تاریخ  7ماده و  11این ضوابط در ( 05ماده )

 االجرا است. رسید و از تاریخ تصویب الزم
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شورای 1/5/1137)مصوب ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معامالت 

 و اوراق بهادار( عالی بورس

 

 الحاقی به مقررات معامالت بورس اوراق بهادار تهران:  

 خارج از ساعت معامالت ضوابط نقل و انتقال سهام

 

سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری یا سایر اشخاص، نهادها و سازمانهای مشابه که  – 0مادة 

های تحت  توانند با رعایت مقررات  بورس آن را به شرکت کنند می سهامی را بابت طلب خود از دولت دریافت می

ز سهام آنها را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند، خارج از درصد ا 91مالكیت و کنترل خود که حداقل 

 جلسة رسمی معامالت انتقال دهند.

روز پس از تاریخ  31ها یا نهادهای مذکور حداکثر  درخصوص معامالتی که قبالً انجام شده است، سازمان – 2مادة 

 یمت پایانی روزانه سهم در تاریخ انتقال، اقدام نمایند.الذکر و با ق توانند نسبت به انتقال فوق ابالغ این مصوبه می

 31الذکر حداکثر  درخصوص معامالتی که پس از تاریخ این مصوبه انجام شود، انجام معامله انتقالی فوق – 9مادة 

 باشد. پذیر می روز پس از انجام معامله انتقالی از دولت و با قیمت انتقال اولیه، امكان

ها و کارمزدهای معامالتی مانند معامالت  ت در نماد معامالتی اصلی سهم با پرداخت کلیه هزینهاین معامال – 4مادة 

 شود. عادی انجام می

 عالی بورس رسید.  به تصویب شورای 1/1/1387ماده در مورخ  1این ضوابط در  -5مادة 
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)مصوب  دهی دارندگان اطالعات نهانی دستورالعمل اجرايی نحوه گزارش

 (هیأت مديرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار11/11/1136

 

قانون بازار اوراق بهادار  46ماده  2دهی دارندگان اطالعات نهانی، در اجرای تبصره  دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش

 توسط هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید. 11/11/86در جلسه مورخ 

 در این دستورالعمل عبارتند از: اصطالحات بكار رفته( 0مادة 

قانون بازار اوراق بهادار  46مادۀ  1: عبارت است از هر یک از اشخاص موضوع تبصرۀ "دهنده شخص گزارش"الف( 

 باشد. دهی می همان ماده مكلف به گزارش 2که براساس تبصرۀ 

ود به عنوان دارندۀ اطالعات به منظور اعالم مشخصات خ "دهنده شخص گزارش"(: فرمی است که 1ب( فرم شماره )

 کند. نهانی تكمیل و به سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار تهران ارسال می

مكلف به تكمیل آن پس از انجام معامله، هرگونه تغییر در  "دهنده شخص گزارش"(: فرمی است که 2ج( فرم شماره )

 باشد. اشر اوراق بهادار میمالكیت اوراق بهادار و یا تغییر رابطة وی با ن

(: فرمی است که شرکت مكلف به تكمیل و ارائة آن به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس 3د( فرم شماره )

 باشد. اوراق بهادار تهران می

شوند  که نسبت به ناشر پذیرفته شده در بورس دارندۀ اطالعات نهانی محسوب می "دهنده اشخاص گزارش"( 2مادة 

 بارتند از:ع

 الف( مدیران شرکت شامل اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیرعامل و معاونان آنان،

 ب( بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکالی شرکت،

ج( سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تكفل خود، بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا 

 گان آنان،نمایند

های مادر )هلدینگ( که مالک حداقل ده  ربط یا نمایندگان شرکت د( مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ذی

 پذیر باشند، درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیئت مدیرۀ شرکت سرمایه

نهانی دسترسی دارند. سازمان بورس هـ( سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطالعات 

 تواند اشخاص مشمول این بند را حسب مورد تعیین نماید. و اوراق بهادار می

 باشند. دهی می اشخاص حقیقی موضوع بندهای این ماده، طبق این دستورالعمل مكلف به گزارشتبصره: 

ات معامالت اوراق بهادار به شرح مكلف است، اطالعات مورد نظر از جمله اطالع "دهنده شخص گزارش" (9مادة 

های مقرر در این ماده به اطالع سازمان بورس و اوراق بهادار  این دستورالعمل را ظرف مهلت "2و  1های شمارۀ  فرم"

 و شرکت بورس اوراق بهادار تهران برساند:

 عات نهانی شناخته شود.روز پس از اینكه به عنوان دارندۀ اطال 11حداکثر  "1فرم شمارۀ "تكمیل و ارائة  –الف 

 روز پس از: 11حداکثر  "2فرم شمارۀ "تكمیل و ارائة  –ب 
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 انجام معامله

 تغییر در مالكیت اوراق بهادار

 با ناشر. "دهنده شخص گزارش"تغییر رابطة 

فرم "شوند موظف است  مرتبط با ناشران اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته می "دهنده شخص گزارش" (4 مادة

 را پس از پذیرش در بورس و قبل از عرضة اولیة اوراق، تكمیل و ارائه نماید. "1شمارۀ 

ناشر دارندۀ  ای تغییر یابد که دیگر نسبت به در صورتیكه رابطه شخص گزارش دهنده با ناشر به گونه (5 مادة

به سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس  2اطالعات نهانی محسوب نشود موظف است مراتب را طبق فرم شمارۀ 

 اوراق بهادار تهران اعالم کند.

به سازمان بورس و اوراق  "3فرم شمارۀ "را مطابق  "دهنده اشخاص گزارش"شرکت مكلف است فهرست( 6مادة 

بهادار تهران گزارش دهد. هرگونه تغییر در فهرست مزبور باید ظرف یک هفته اطالع  بهادار و شرکت بورس اوراق

 داده شود.

است که ذیل فرمهای مربوطه را  "ای دهنده شخص گزارش"مسئولیت صحت اطالعات گزارش شده برعهده ( 7مادة 

 نماید. امضا می

شناسایی منحصر به فرد تخصیص داده شده  در صورت تكمیل فرم به صورت الكترونیكی، استفاده از عالیم تبصره:

از قبیل شناسة کاربری و رمز عبور و امضای الكترونیكی در حكم امضای نامبرده از تاریخ  "دهنده شخص گزارش"به 

 االجرا شدن این دستورالعمل بوده و قابلیت استناد قانونی خواهد داشت. الزم

شورای بورس( و  21/7/1378براساس اطالعات درونی )مصوب جلسة نامة اجرایی انتشار اخبار معامالت  آئین( 8مادة 

 گردد. سایر مقررات مغایر این دستورالعمل لغو می

 .باشد االجرا می الزم 1387تبصره به تصویب رسیده و از ابتدای سال  2ماده و  9( این دستورالعمل در 3مادة 
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درخصوص دستورالعمل وظايف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار 

 مديره سازمان بورس و اوراق بهادار( هیئت 1/5/36های عضو )مصوب  کارگزاری

 

و به منظور تعیین  1384( قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 31( و مادۀ )1مادۀ ) 6در جهت اجرای مفاد بند      

خود، این دستورالعمل در تاریخ  های عضو وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص کارگزاری

 به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. 3/1/1386

 ( 0ماده )

 شوند: اصطالحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می

 .1384:  قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال     قبا  -الف 

 :  سازمان بورس و اوراق بهادار.    سبا -ب   

 :  شرکت بورس اوراق بهادارتهران بورس -ج    

 : منظور کارگزار عضو بورس اوراق بهادار تهران است. کارگزار -د     

 ( 2ماده )

ها را مطابق  های ماهانه مطابق مقررات مربوطه، فرم کنترل مدارك ماهانة کارگزاری پس از دریافت گزارش بورس

نماید و درصورت مشاهده هرگونه نقص، موضوع را ظرف هفت روزکاری کتباً به  (، تكمیل می1ست شماره)پیو

های مذکور براساس این فرم، به منزلة عدم دریافت  دهد. وجود هر گونه نقص در گزارش کارگزاری مربوطه اطالع می

 باشد. می بورسگزارش توسط 

های موضوع این ماده،  بار در ارسال گزارش ک سال بیش از یککه کارگزار در طول ی در صورتی (:0تبصرة )

موظف است موضوع را به مرجع رسیدگی به  بورسهای تعیین شده در مقررات مربوطه را رعایت ننماید،  مهلت

 گزارش نماید.  سباها و مدیریت نظارت بر کارگزاران  تخلفات کارگزاری

 (  9ماده )

روز کاری پس  11حداکثر ظرف  بورس( دارای نقص نباشد، 2افتی موضوع مادۀ )های ماهانة دری که گزارش درصورتی

( تكمیل، و در 2ها را برای هر کارگزاری مطابق پیوست شمارۀ ) ها، فرم بررسی ماهانه کارگزاری از دریافت این گزارش

روزکاری پس از  11ف که پاسخ به هر یک از سؤاالت مذکور در این فرم منفی باشد، توضیح کارگزاری را ظر صورتی

کننده نبودن توضیحات کارگزاری، ظرف هفت روزکاری بعد به  اتمام مهلت تكمیل این فرم، دریافت و در صورت قانع

نماید. عدم   ارسال می سباو مدیریت نظارت بر کارگزاران  ها همراه نظرات خود به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری

 رگزاری مانع از ارسال این گزارش به مراجع مذکور نخواهد بود.دریافت یا عدم ارائه توضیحات کا

 (  4ماده )
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قبل از آغاز هر سال برنامه رسیدگی ساالنه خود را تهیه و به سازمان اطالع بورس 

  نماید. دهد. سازمان نظرات اصالحی خود را در مورد این برنامه به بورس اعالم می می

 (  5ماده )

ها که در برنامه ساالنه رسیدگی خود  های کارگزاری در هر بازدید از دفاتر مرکزی و شعب و نمایندگی بورس

که  نماید. درصورتی ( تكمیل می3بینی نموده است فرم گزارش بازدید از کارگزاری را مطابق نمونه پیوست شماره ) پیش

 11ید توضیحات کارگزاری مربوطه را ظرف با بورسپاسخ به هریک از سؤاالت مطرح در این فرم منفی باشد، 

ظرف  بورسکننده نبودن این توضیحات به همراه نظرات  روزکاری از تاریخ تكمیل این فرم دریافت و در صورت قانع

ها و مدیریت نظارت بر کارگزاران  کننده به تخلفات کارگزاری روزکاری از اتمام این مهلت به مرجع رسیدگی 11مدت 

د. عدم دریافت یا عدم ارائه توضیحات کارگزاری مانع از ارسال این گزارش به مراجع مذکور نخواهد ارسال نمای سبا

 بود.

بینی  چگونگی انتخاب دوره بررسی در فرم مذکور در این ماده در برنامه ساالنه رسیدگی شرکت پیش ( :0تبصرة )

 شود. می

باید  بورسای و تصادفی ذکر شده باشد،  هرگاه در فرم گزارش بازدید از کارگزاری، بررسی نمونه (:2تبصرة )

ها و نتایج رسیدگی به نحو کافی مستند  های رسیدگی شامل نمونه کاربرگی به همین منظور تهیه نماید که در آن روش

مورد به  تواند موارد مورد نظر خود را در این می سباشود وبه ضمیمة فرم مذکور در پروندۀ کارگزاری نگهداری گردد. 

 اعالم نماید.   بورس

 ( 6ماده )

که مصوب مجمع عمومی است، فرم بررسی   های مالی کارگزاری روزکاری پس از دریافت صورت 11حداکثر  بورس

ها و مدارك  های مالی حسابرسی شده و سایر گزارش ( براساس صورت4ها را مطابق پیوست شماره) ساالنه کارگزاری

نماید و گزارش حسابرس و بازرس قانونی آن کارگزاری را مورد بررسی قرار  دریافتی، برای هر کارگزاری تكمیل می

دهد. در صورتیكه جواب هر یک از سؤاالت مذکور در این فرم منفی باشد یا کارگزاری براساس گزارش حسابرس و  می

روزکاری پس از پایان این مهلت توضیح  11ظرف  بورسباشد،  بازرس قانونی از قوانین و مقررات تخلف نموده

کننده نبودن این توضیحات به همراه نظرات خود  کارگزاری را در خصوص هر یک از موارد دریافت و در صورت قانع

 ،سباها و مدیریت نظارت بر کارگزاران  حداکثر ظرف هفت روزکاری  بعد به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری

 نماید. ل میارسا

 ( 7ماده )

 دارای اختیارات زیر است: بورساالجرا شدن این دستورالعمل،  از تاریخ الزم

 های عضو خود؛ الف(  اعطای مجوز ایجاد شعبه یا نمایندگی به کارگزاری

 ب  (  اعطای مجوز ایجاد تاالر اختصاصی؛ 

 های عضو خود؛ کارگزاریج   (  اعطای حق دسترسی به سامانة معامالتی بورس به 
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های عضو جهت دسترسی به سامانة معامالتی و  د    (  صدور مجوز برای کارکنان کارگزاری

 های معامالت بورس؛ ورود به محل

 های عضو خود و مدیران و کارکنان آنها در راستای انجام وظایف محوله؛ هـ   (  دریافت اطالعات کارگزاری

نماید. مقررات موجود در رابطه با  رات موضوع این ماده مقررات را رعایت میدر اجرای اختیا تبصره : بورس

 اند. این دستورالعمل فهرست شده 1های عضو بورس اوراق بهادار در پیوست شمارۀ  کارگزاری

 ( 8ماده )

اوراق تا تصویب مقررات مربوط به پذیرش اعضاء توسط بورس، کارگزارانی که در حال حاضر مجوز فعالیت در بورس 

 شوند.   بهادار را دارند به عنوان  عضو بورس پذیرفته می

 (3ماده )

بورس موظف است بررسی الزم جهت اطمینان از رعایت قانون و مقررات توسط اعضای خود را انجام داده، و در 

 گزارش کند. سباصورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری ها و 

 (01) ماده

ها و همچنین هر سه ماه گزارشی از  بورس هر ماه گزارشی از وضعیت کارگزاران فعال و غیر فعال و شعبه های آن

 نماید. ها را تهیه و به سبا ارسال می بازرسی انجام شده از شرکت های کارگزاری و شعبه های آن

 (00ماده ) 

 عمل از خدمات حسابرسان معتمد سازمان استفاده نماید.تواند برای انجام موارد مذکور در این دستورال بورس می

 (02ماده )

 شود. ها و مدارك رسیدگی بورس، در پرونده مخصوصی نگهداری می یک نسخه از کلیه فرم

 (09ماده )

 تواند اصالحات الزم در این دستورالعمل را جهت تصویب به سبا پیشنهاد دهد.  بورس می

 ( 04ماده )

 دارد.  ها را بالفاصله به سبا ارسال می بورس یک نسخه از مصوبات خود درخصوص کارگزاری

 ( 05ماده )

به تصویب هیأت مدیره سبا رسید و از پانزدهم مردادماه  3/1/1386تبصره در تاریخ  4این دستورالعمل در پانزده ماده و 

 االجرا است. الزم 1386

 

  



 

 

   111   از   117صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 

 های عضو شرکت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص کارگزاریدستورالعمل وظایف و اختیارات 

 (1)پیوست  

 تاریخ تهیه :         نام شرکت کارگزاری :  

 صفحه :         ماه مورد گزارش :  

 ها فرم کنترل مدارك ماهانه کارگزاری

 خیر بلی سؤال ردیف
م/

 ن
 توضیحات

1 

کارگزاری طبق دستورالعمل مربوطه؛ به ترتیبی که های ماهانه دریافتی از  آیا تمام صفحات گزارش

شوند، امضاء شده و به ضمیمه نامه رسمی شرکت کارگزاری  مكاتبات عادی شرکت کارگزاری امضاء می

 ارسال شده است؟

    

2 

های کارگزاری در پایان هر ماه مورد گزارش با ذکر نام شرکت کارگزاری،   آیا فرم مانده برخی از حساب

تهیه گزارش، شماره آخرین سند، شماره صفحه و تعداد کل صفحات در باالی هر صفحه و امضای تاریخ 

 مقام مجاز در زیر کل صفحات ارسال شده است؟

   

فقط در صورت وجود نقص عمده به 

 2تشخیص بورس، مطابق ماده 

 دستورالعمل عمل شود.

3 

ذکر نام شرکت کارگزاری، تاریخ تهیه گزارش، آیا تراز آزمایشی کل به تاریخ پایان ماه مورد گزارش با 

شماره آخرین سند، شماره صفحه و تعداد کل صفحات در باالی هر صفحه، و امضای مقام مجاز در زیر 

 کل صفحات ارسال شده است؟

   

فقط در صورت وجود نقص عمده به 

 2تشخیص بورس، مطابق ماده 

 دستورالعمل عمل شود.

4 

تعدیل شده به تاریخ پایان ماه مورد گزارش با ذکر نام شرکت کارگزاری، تاریخ تهیه آیا تراز آزمایشی کل 

گزارش، شماره آخرین سند، شماره صفحه و تعداد کل صفحات در باالی هر صفحه و امضای مقام مجاز 

 در زیر کل صفحات ارسال شده است؟

   

فقط در صورت وجود نقص عمده به 

 2تشخیص بورس، مطابق ماده 

 دستورالعمل عمل شود.

1 
های بانكی و وجوه نقد با مانده  های بانكی و وجوه نقد در تراز تفصیلی حساب آیا مجموع مانده حساب

 حساب وجوه نقد در تراز کل مطابقت دارد؟
    

6 

های بانكی و وجوه نقد، صورت  های بانكی گزارش شده در تراز تفصیلی حساب آیا برای کلیه حساب

حساب بانک در تاریخ پایان ماه مورد  بانكی در تاریخ پایان ماه مورد گزارش به همراه صورتمغایرت 

 گزارش و روز بعد از آن، فهرست اقالم باز و گزارش توضیح اقالم باز در صورت لزوم، ارسال شده است؟

    

7 

 

 آیا جدول اطالعات اسناد در جریان وصول به طور کامل تكمیل و ارائه شده است؟

 

    

     است؟ شده ارائه آیا گزارش مانده حساب تعدیل شده مشتریان بدهكاروبستانكارکارگزاری 8

9 

در ماه مورد گزارش با ذکر نام شرکت کارگزاری، تاریخ  "حساب کنترل تهاتر وجوه مشتریان"آیا گردش 

صفحه و امضای مقام تهیه گزارش، شماره آخرین سند، شماره صفحه و تعداد کل صفحات در باالی هر 

 مجاز در زیر کل صفحات ارسال شده است؟

   

فقط در صورت وجود نقص عمده به 

 2تشخیص بورس، مطابق ماده 

 دستورالعمل عمل شود.

11 
در گزارش گردش این حساب با  "کنترل تهاتر وجوه مشتریان"آیا گردش بدهكار و بستانكار حساب 

 ، مطابقت دارد؟گردش بدهكار و بستانكار آن در تراز کل
    

11 
شده مشتریان بدهكار و  آیا تفاضل مانده حساب مشتریان بدهكار و بستانكار در گزارش مانده حساب تعدیل

 برابراست؟ شده تعدیل درترازکل مشتریان بستانكار کارگزاری با مانده حساب
    

12 

ماه مورد گزارش با ذکر نام شرکت  به تاریخ پایان " گذاری در سهام شرکت حساب سرمایه"آیا تراز معین 

کارگزاری، تاریخ تهیه گزارش، شماره آخرین سند، شماره صفحه و تعداد کل صفحات در باالی هر صفحه 

 و امضای مقام مجاز در زیر کل صفحات ارسال شده است؟

   

فقط در صورت وجود نقص عمده به 

 2تشخیص بورس، مطابق ماده 

 دستورالعمل عمل شود.

13 

به تفكیک مشتریان به تاریخ پایان ماه  "گزارش مانده سنی بستانكاران بیش از یک ماه کارگزاری "آیا 

مورد گزارش، با ذکر نام شرکت کارگزاری، تاریخ تهیه گزارش، شماره آخرین سند، شماره صفحه و تعداد 

 کل صفحات در باالی هر صفحه و امضای مقام مجاز در زیر کل صفحات ارسال شده است؟

   

فقط در صورت وجود نقص عمده به 

 2تشخیص بورس، مطابق ماده 

 دستورالعمل عمل شود.
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های عضو )پیوست  دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص کارگزاری

2) 

 

 به نام خدا

 

 تاریخ تهیه :         نام شرکت کارگزاری : 

 صفحه :         ماه مورد گزارش : 

 ها فرم بررسی گزارش ماهانه کارگزاری

 

ردی

 ف
 سؤال

بل

 ی

خ

 یر

 م/ن  
 توضیحات

     اند؟ آیا گزارش ماهانه مطابق دستورالعمل مربوطه به موقع ارسال شده 1

     آیا حساب اتاق پایاپای در تراز تعدیل شده بدون مانده است؟ 2

3 

در تراز تفصیلی  "حساب جاری معامالتی مشتریان"های بانكی که به عنوان  آیا کلیه حساب

معرفی  بورساند، قبل از تاریخ تهیه گزارش، رسماً به  های بانكی و وجوه نقد گزارش شده حساب

 اند؟ شده

 

  

 

4 
عنوان حساب جاری های بانكی و وجوه نقد به  های بانكی که در تراز تفصیلی حساب آیا کلیه حساب

 اند، از نوع حساب جاری بانكی هستند؟ معامالتی مشتریان گزارش شده
 

  
 

     های کل تعریف شده است؟ آیا حساب اسناد در جریان وصول در سطح حساب 1

6 

رسد که شرکت  های پیش، به نظر می در ماه "حساب اسناد در جریان وصول"آیا با توجه به مانده 

حساب اسناد در "صورت کامل اسناد تجاری دریافتنی خود را در موقع دریافت در کارگزاری به 

 کند؟ ثبت می "جریان وصول

 

  

 

7 
های کل  در سرفصل حساب "حساب کنترل تهاتر وجوه مشتریان"آیا براساس تراز آزمایشی ماهانه، 

 مطابق مقررات مربوطه ایجاد گردیده است؟
 

  
 

8 
ها، برابر یا کمتر از سرمایه  گذاری کارگزاری در سهام سایر شرکت سرمایهآیا مجموع مانده حساب 

 درصد حقوق صاحبان سهام کارگزاری است؟ 71پرداخت شده یا 
 

  
 

9 
آیا کارگزاری براساس اطالعات و مدارك ماهانه ارسالی، در پایان ماه مورد گزارش فاقد کسری وجوه 

 مطابق تعریف مقررات مربوطه است؟
 

  
 

11 
درصورتی که مانده حساب جاری شرکاء دارای مانده بدهكار باشد، آیا این مانده با توحه به سرمایه 

 رسد؟ کارگزاری معقول به نظر می
 

  
 

 

      نام و نام خانوادگی تأییدکننده :    کننده : خانوادگی تهیه نام و نام

 امضاء :            امضاء :  
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 های عضو اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص کارگزاریدستورالعمل وظایف و 

 (9)پیوست  

 

 به نام خدا

 

 دوره بررسی :         نام شرکت کارگزاری : 

 تاریخ تهیه :          محل بازدید : 

 0شماره صفحه :           نشانی محل بازدید : 

 فرم گزارش بازدید از کارگزاری

 

 توضیحات م/ن خیر بلی سؤال ردیف

1 
آیا محل مورد بازدید دارای تابلوی مناسب در رؤیت عمومی حاوی نام شرکت کارگزاری 

 باشد؟ و عنوان محل می
    

     با ذکر عنوان آن اعالم شده است؟  بورسو  سباآیا نشانی محل مورد بازدید قبالً به  2

     است؟آیا محل مورد بازدید، دارای کاربری اداری یا تجاری  3

4 
اعالم گردیده  بورسو  سباآیا فهرست اسامی شاغلین در محل مورد بازدید، قبالً به 

 است؟
    

     باشند؟ آیا کلیه کارکنان شاغل کارگزاری در محل مورد بازدید دارای مجوزهای الزم می 1

6 
مقررات ای و تصادفی، فرم مشخصات مشتریان کارگزاری مطابق  آیا با بررسی نمونه

 گردد؟ مربوطه تنظیم و مدارك مربوط به شكل صحیح دریافت و بایگانی می
    

7 
ای و تصادفی، اطالعات مشتریان کارگزاری و سفارشات خرید و  آیا با بررسی نمونه

 شود؟ ها مطابق مقررات مربوطه در سیستم کامپیوتری کارگزاری ثبت می فروش آن
    

8 

توانند از طریق سیستم حسابداری شرکت  کارکنان مسئول میآیا در مكان مورد بازدید، 

کارگزاری، هر آن به درخواست مشتری، اطالعات تفصیلی گردش حساب وی را به تاریخ 

 پایان روز قبل ارائه دهند؟

    

9 
آیا سیستم حسابداری شرکت کارگزاری در مكان مورد بازدید، قادر به ارائه تراز تعدیل 

 باشد؟ شده می
 برای شعبه و نمایندگی مورد  ندارد.   

11 
ای و تصادفی انتقال طلب مشتریان، مقررات مربوطه به طور کامل  آیا با بررسی نمونه

 شود؟ رعایت می
    

11 
های خرید، مقررات مربوطه به طور  ای و تصادفی، برای کلیه سفارش آیا با بررسی نمونه

 شود؟ کامل رعایت می
    

12 
ای و تصادفی، مقررات مربوطه در ارائه گواهی تجمعی سپرده سهام به  نمونهآیا با بررسی 

 شود؟ خریدار به طور کامل رعایت می
    

13 
ای و تصادفی، مقررات مربوطه در دریافت و اجرای سفارش فروش به  آیا با بررسی نمونه

 شود؟ طور کامل رعایت می
    

 

   و نام خانوادگی تأییدکننده :نام     کننده : خانوادگی تهیه نام و نام

 

 امضاء :             امضاء :  
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 های عضو دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص کارگزاری

 (4)پیوست  

 

 به نام خدا

 

 کننده : تهیه         نام شرکت کارگزاری : 

 :تاریخ تهیه گزارش          سال مالی منتهی به : 

 ها فرم بررسی ساالنه کارگزاری

ردی

 ف
 توضیحات م/ن خیر بلی سؤال

1 
های مالی حسابرسی شده کارگزاری و سایر مدارك و اطالعات مربوطه  آیا صورت

 مطابق مقررات به موقع ارسال شده است؟
    

2 

 آیا در انتخاب یا تغییر حسابرس کارگزاری، مقررات مربوطه رعایت شده است؟

   

که حسابرس شرکت تغییر یافته  درصورتی

و علل تغییر از نظر بورس منطقی نباشد، 

موضوع به مدیریت نظارت بر کارگزاران 

 گزارش شود. سبا

     آیا حسابرس در صدور گزارش خود مقررات مربوطه را رعایت نموده است؟ 3

     آیا کارگزار در تغییر سهامداران خود مقررات را رعایت نموده است؟ 4

1 
آیا اطالعات و مدارك تغییرات در سهامداران کارگزاری، به موقع به بورس ارسال 

 شده است؟
    

6 

های مالی به عنوان  های بانكی که در یادداشت پیوست صورت آیا کلیه حساب

اند، از نوع حساب جاری بانكی  حساب جاری معامالتی مشتریان گزارش شده

 هستند؟

    

7 
ها، برابر  گذاری کارگزاری در سهام سایر شرکت های سرمایه مانده حسابآیا مجموع 

 درصد حقوق صاحبان سهام کارگزاری است؟ 71شده یا  یا کمتر از سرمایه پرداخت
    

8 
که مانده حساب جاری شرکاء دارای مانده بدهكار باشد، آیا این مانده با  درصورتی

 رسد؟ میتوجه به سرمایه کارگزاری معقول به نظر 
    

9 

های مالی کارگزاری مقبول یا مشروط با  آیا اظهارنظر حسابرس در مورد صورت

    بندهای شرط قابل قبول است؟

در صورت مشروط بودن اظهارنظر 

حسابرس، )تشخیص قابل قبول بودن( 

 بندهای شرط، به عهده بورس است؟

 

 

          خانوادگی تأییدکننده :نام و نام     کننده : خانوادگی تهیه نام و نام

 

 امضاء :             امضاء :  
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شورای عالی بورس و اوراق  11/15/1132ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد )

 بهادار(

قانون  44( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 6موضوع ماده )

 اساسی

 

مجلس شورای اسالمی، ضوابط نحوه  21/19/1388قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب  6ماده  در اجرای

تبصره در تاریخ  4ماده و  1ها و بازارهای خارج از بورس در  شده در بورس محاسبه سهام شناور آزاد ناشران پذیرفته

 عالی بورس و اوراق بهادار رسید. به تصویب شورای 11/1/1389

مجلس  21/19/1388قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب  1هایی که در ماده اصالحات و واژه: 0ماده 

-های دیگر دارای معانی زیر میاند. واژهاند به همان مفاهیم در این ضوابط به کار رفتهشورای اسالمی تعریف شده

 باشند:

 ای خارج از بورس پذیرفته شده است.ها یا بازارهشخص حقوقی است که سهام آن در بورس  ناشر: -1

 هر سهامداری که یكی از شرایط زیر را داشته باشد سهامدار مدیریتی است: سهامداران مدیریتی: -2

الف( اشخاص حقیقی که به واسطة سهامداری خود، اقوام نسبی از طبقه اول و دوم و یا اشخاص حقوقی تحت کنترل 

 سهام ناشر را داشته باشند. درصد 1خود، مجموعاً  مساوی یا بیشتر از 

ب( اشخاص حقوقی که به واسطه سهامداری خود، اشخاص حقوقی تحت کنترل و یا اشخاص حقوقی با کنترل کننده 

 درصد سهام ناشر را داشته باشند. 1مشترك مجموعاً  مساوی یا بیشتر از 

 گردد.به آندسته از سهامداران ناشر که جزء سهامداران مدیریتی نباشند، اطالق می سهامداران غیرمدیریتی: -3

های مالی و اعتباری یک واحد  به تعریف استانداردهای حسابداری ملی عبارتست از توانایی هدایت سیاست کنترل: -4

 به منظور کسب منافع اقتصادی از آن

هایی از دوره مالی ناشر که طی آن معامالت سهم در عبارت است از حاصل تقسیم تعداد روز ضریب شناوری: -1

باشد بر نصف روزهای معامالتی آن دوره و حداکثر معادل یک  تعداد سهام ناشر می 1111/1بازار عادی بیش از 

 باشد. می

نحوه محاسبه سهام شناور آزاد عبارتست از حاصلضرب ضریب شناوری در مجموع سهام سهامداران  :2ماده  

 گردد. ناشر در پایان دوره مالی که سهام شناور آزاد برای آن دوره محاسبه می غیرمدیریتی

سازمان موظف است در پایان مقاطع سه ماهه منتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفند هر سال، نسبت به  :9ماده 

های فوق به اطالع  یان دورهمحاسبه سهام شناور آزاد ناشر اقدام نموده و نتایج محاسبات را حداکثر تا یک ماه پس از پا

 عموم برساند.
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اگر پایان دوره مالی ناشر منطبق با پایان یكی از مقاطع سه ماهه اشاره شده در  تبصره:

این ماده نباشد، سازمان حسب مورد سهام شناور آزاد را در پایان دوره مالی ناشر محاسبه خواهد نمود و این محاسبه 

 این ضوابط قرار خواهد گرفت. 4ماده  1 مبنای صدور تائیدیه موضوع تبصره

قانون توسعه ابزارها و نهادهای "  6تأییدیه مالیاتی جهت بهره مندی ناشر از معافیت مالیاتی موضوع ماده  :4ماده 

به ناشر و حوزه مالیاتی مربوطه توسط  "قانون اساسی 44مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 

 گردد.میسازمان اعالم 

این ضوابط محاسبه  2تاییدیه مالیاتی موضوع این ماده بر مبنای سهام شناور آزاد ناشر که طبق ماده  :0تبصره

 گردد.گردیده است صادر می

صدور تأییدیه موضوع این ماده منوط به ارائه اطالعات مورد نیاز سازمان جهت انجام محاسبات موضوع  :2تبصره

 باشد. های سازمان می ق فرماین ضوابط، توسط ناشر طب

اگر مدت پذیرش ناشر در بورس یا دوره مالی وی که برای آن صدور تائیدیه مالیاتی مورد درخواست  :9تبصره

باشد کمتر از یكسال تقویمی باشد، ضریب شناوری متناسب با حضور آن در بورس یا بازار خارج از بورس محاسبه  می

 خواهد شد. 

( روز کاری از صدور تائیدیه مالیاتی متوجه مغایرتی در محاسبات سهام 11که سازمان ظرف مدت ) در صورتی :5ماده 

شناور آزاد ناشر شود یا ناشر ظرف همان مدت نسبت به محاسبه میزان سهام شناور آزاد خود معترض گردد، سازمان 

ات جدید را بالفاصله به سازمان امور مالیاتی پس از بررسی موضوع درصورت تغییر میزان سهام شناور آزاد، محاسب

 نماید. جهت لحاظ نمودن در معافیت مالیاتی ناشر اعالم می
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)مصوب دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران 

 (هیأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار3/11/1133



 

 

   111   از   114صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 



 

 

   111   از   115صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 



 

 

   111   از   116صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 



 

 

   111   از   117صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 



 

 

   111   از   113صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 



 

 

   111   از   112صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 



 

 

   111   از   121صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 



 

 

   111   از   121صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 



 

 

   111   از   122صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 



 

 

   111   از   121صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 



 

 

   111   از   124صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 



 

 

   111   از   125صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 



 

 

   111   از   126صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 



 

 

   111   از   127صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 

 

 

  



 

 

   111   از   123صفحه   

 

 اوراق تامین مالیگری قوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 

 گری اوراق تأمین مالیمقررات معامله 

 سرمایه گذار خارجی راهبردی پس از خرید سهام شرکت بورس.......... .1

 ( نمی تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، اصل سهام خریداری شده را بفروشد.1
 نداشته باشد.( می تواند سهام خریداری شده را بفروشد، مشروط بر این که در هیئت مدیره نماینده 2
 ( می تواند بدون محدودیت زمان سهام خود در شرکت را با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بفروشد. 3
 ( نمی تواند تا پنج سال اصل سهام خریداری شده را بفروشد.4

 انتشار اطالعات مربوط به جزئیات نحوه ثبت سفارشات در سامانه معامالتی توسط بورس ............ .2

 ( در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز می باشد.1
 ( مجاز می باشد.2
 ( مجاز نمی باشد. 3
سفارش خرید و فروش ثبت شده در سامانه معامالتی به  3( جز در مورد انتشار قیمت و حجم تجمیعی بهترین 4

 تفكیک نماد معامالتی مجاز باشد.

دگان متعدد در یک کد معامالتی واحد تجمیع شده و به صورت یكجا جهت در کد مجازی تجمیعی، سهام فروشن .3
فروش عرضه می شود. استفاده از کد مجازی تجمیعی در معامالت ........... امكان پذیر بوده و تعداد سهام هر 

 .مشارکت کننده در کد تجمیعی باید در زمان ارایه درخواست حداقل ........... از کل سرمایه شرکت باشد
 ( عمده و خرد ـ نیم درصد1
 ( عمده ـ پنج درصد2
 ( عمده ـ نیم درصد3
 ( خرد ـ یک هزارم درصد4

کدام یک از موارد زیر از مصادیق نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار محسوب  .4
 ؟نمی شود

 آنها( انتقال اوراق بهادار از کد بازارگردانی به مالک 1
 ( انتقال اوراق بهادار متعلق به شرکت های زیر مجموعه به شرکت مادر )هلدینگ( آنها2
 ( انتقال اوراق بهادار از کد بازارسازی به مالک آنها3
 ( انتقال اوراق بهادار از کد سبد مشاع به سرمایه گذاران همان سبد.4

 ؟های سرمایه گذاری به چه میزان استدر صندوق های زمین و ساختمان مسئولیت دارندگان گواهی  .1
 ( به نسبت سرمایه گذاری آنها در صندوق نظیر آنچه در شرکت نسبی مقرر است؟1
 ( به میزان کلیه خسارات وارده به صورت تضامنی2
 ( تا دو برابر مبلغ سرمایه گذاری آنها در صندوق3
 ( تا مبلغ سرمایه گذاری آنها در صندوق4

فعالیت حرفه ای بین ارکان صندوق زمین و ساختمان با یكدیگر و با سرمایه گذاران صندوق در  به اختالف ناشی از .6
 مواردی که مربوط به صندوق می شود، در کدام مرجع رسیدگی می شود؟

 ( در هیئت مدیره بورس1
 ( مستقیماً در هیئت داوری2
 ( در کانون مربوطه و در صورت عدم سازش در هیئت داوری3
 یئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار( در ه4

اشخاص و سازمان هایی که سهامی را بابت طلب خود از دولت دریافت می کنند، می توانند با رعایت مقررات، آن را  .7
درصد از سهام آنها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم  91به شرکت های تحت مالكیت و کنترل خود ـ که حداقل 

 ارج از جلسه رسمی معامالت انتقال دهند. این قسم معامالت ........در اختیار دارند ـ خ
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( در نماد معامالتی اصلی سهم و با پرداخت کلیه هزینه ها و کارمزدهای معامالتی مانند معامالت عادی انجام می 1
 شود.

 ( در نماد معامالتی اصلی سهم و بدون پرداخت هر گونه هزینه یا کارمزد انجام می شود.2
( در نماد مجازی جدا از معامالت اصلی و با پرداخت کلیه هزینه ها و کارمزدهای معامالتی مانند معامالت عادی 3

 انجام می شود.
 ( در نماد مجازی جدا از معامالت اصلی و بدون پرداخت هرگونه هزینه یا کارمزد انجام می شود.4

زارش دهی دارندگان اطالعات نهانی، وکالی ناشر پذیرفته شده مطابق قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل نحوه گ .8
 در بورس نسبت به آن شرکت .........

 ( دارنده اطالعات نهانی محسوب می شوند.1
 ( درخصوص موضوعاتی که راجع به آنها وکالت ناشر را برعهده دارند، اطالعات نهانی محسوب می شوند.2
 شوند. ( دارنده اطالعات نهانی محسوب نمی3
( دارنده اطالعات نهانی محسوب می شوند، مشروط بر اینكه قرارداد استخدامی یا مشاوره نیز با شرکت منعقد 4

 کرده باشند.

 کدام یک از موارد زیر از اختیارات بورس در خصوص کارگزاری های عضو نمی باشد؟ .9
 ( اعطای مجوز ایجاد تاالر اختصاصی1
 نمایندگی به کارگزاری ها( اعطای مجوز ایجاد شعبه یا 2
 ( تصویب نرخ های خدمات کارگزاران3
 ( اعطای حق دسترسی به سامانه معامالتی بورس به کارگزاری ها4

نحوه محاسبه سهام شناور آزاد مطابق با ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار  .11
 چگونه است؟

% از سهام سهامداران ناشر در پایان دوره مالی که سهام شناور آزاد برای آن 91قل ( حاصل ضرب شناوری در حدا1
 دوره محاسبه می گردد.

( حاصل ضرب شناوری در مجموع سهام سهامداران مدیریتی ناشر در پایان دوره مالی که سهام شناور آزاد برای 2
 آن دوره محاسبه می گردد.

سهام سهامداران غیرمدیریتی ناشر در پایان دوره مالی که سهام شناور ( حاصل ضرب ضریب شناوری در مجموع 3
 آزاد برای آن دوره محاسبه می گردد.

شناوری در صد درصد سهام سهامداران ناشر در پایان دوره مالی که سهام شناور آزاد برای ( حاصل ضرب ضریب 4
 آن دوره محاسبه می گردد.  

 ست تا بازارگردان تعهدی به اجرای وظایف بازارگردانی نداشته باشد؟تحقق کدام یک از شرایط زیر کافی ا .11
درصد سهام شناور آزاد آن  11( هرگاه حجم معامالت بازارگردان بر روی ورقه بهادار در یک روز معامالتی به 1

 برسد.
 ( در صورتی که میزان سهام شناور آزاد شرکت تغییر کند.2
 ورقه بهادار بیشتر شود.( در صورتی که دامنه مجاز نوسان 3
برابر دامنه مجاز نوسان در یک جهت  3( در صورتی که قیمت ورقه بهادار در پنج جلسه معامالتی متوالی بیش از 4

 حرکت کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقه بهادار به تعادل نرسیده باشد.

 ؟صحیح نیستکدام گزینه در خصوص فعالیت بازارگردان  .12
 ارگردانی حداکثر برای دوره یک ساله اعطا می شود و قابل تمدید است.( مجوز باز1
( بورس برای بازارگردانی هر ورقه بهادار یک ایستگاه معامالتی جداگانه بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای از این 2

 بابت در اختیار بازارگردان خواهد گذاشت.
 ان، از نظر اولویت انجام با سایر مشتریان برابر است.( سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار بازارگرد3
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( در صورت لغو مجوز فعالیت کارگزاری یک بازارگردان، مجوز فعالیت یا بازارگردانی وی تا پایان مدت مذکور در 4
مجوز بازارگردانی اعتبار خواهد داشت، مگر اینكه مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزار در این خصوص تصمیم دیگری 

 رفته باشد.گ

 ؟مجاز نیست انجام کدام یک از معامالت زیر .13
 ( معامالت دو طرفه2 ( معامالت با اقربا1
 ( معامالت اعتباری4 ( معامالت چرخشی3

مطابق با آیین نامه معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار، در معامالت اوراق مشارکت، ضمانت اجرای عدم پرداخت  .14
   وجه حاصل از فروش چیست؟

 ( معامله قطعی شده لیكن کارگزار فروشنده می تواند مطالبه وجه نماید.1
 ( کارگزار فروشنده می تواند درخواست ابطال معامله یا اخذ جریمه به تناسب دیر کرد نماید.2
 ( بورس معامله را غیرقطعی اعالم می نماید.3
( شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعالم عدم تسویه و پایاپای معامله، معامله را 4

 غیرقطعی اعالم می کند. 

  در صورتی که معامالت اوراق بهادار در بورس مظنون به استفاده از اطالعات نهانی یا دستكاری قیمت باشد، ....... .11
 عامله وجود ندارد، اما به تخلف واقع شده در صورت وقوع رسیدگی خواهد شد.( امكان جلوگیری از انجام م1
 ( بورس می تواند رأساً یا به موجب اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار نماد معامالتی اوراق بهادار را متوقف نماید.2
 متوقف نماید.( صرفاً سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند نماد معامالتی اوراق بهادار را 3
 ( صرفاً بورس می تواند نماد معامالتی اوراق بهادار را متوقف نماید. 4

مطابق با دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت در بورس  اوراق بهادار تهران، منظور از سفارش به قیمت گشایش  .16
   کدام است؟

 ( سفارشی که با قیمت مشخص وارد سامانه معامالتی شده باشد.1
 ( سفارشی که پس از گشایش می تواند وارد سامانه معامالتی شود.2
 ( سفارشی که فقط در مرحله پیش گشایش می تواند وارد سامانه معامالتی شود. 3
 ( سفارشی که به صورت قیمت بازار وارد سامانه می شود. 4

   در صورتی که اجرای سفارش مشتری منجر به دستكاری بازار شود، ......... .17
 ( کارگزار مكلف به عدم اجرای دستور و اعالم مراتب به بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار است.1
 ( کارگزار در هر حال مكلف است سفارش مشتری را اجرا کند و مسئولیت دستكاری به عهده سفارش دهنده است.2
 به سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کند.( کارگزار می تواند سفارش را اجرا نكند، مشروط بر این که مراتب را 3
 ( کارگزار مكلف به عدم اجرای دستور و اعالم مراتب به سفارش دهنده است. 4

مطابق با دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار، اولویت سفارش ها در سامانه معامالت به  .18
  چه ترتیب است؟

 باز ـ محدود   ب ـ سفارش به قیمت باز    ج ـ سفارش محدود( الف ـ سفارش به قیمت 1
 ( الف ـ سفارش با قیمت باز و باز ـ محدود   ب ـ سفارش به قیمت گشایش    ج ـ سفارش محدود2
 ( الف ـ سفارش به قیمت باز  ب ـ سفارش محدود    ج ـ سفارش به قیمت گشایش3
 سفارش به قیمت گشایش   ج ـ سفارش با قیمت باز( الف ـ سفارش به قیمت باز ـ محدود   ب ـ 4

   در انجام معامالت عمده بورس، در صورت انصراف فروشنده از انجام معامله در بورس ......... .19
 ( عرضه مجدد سهم پس از مشخص شدن وضعیت معامله بالمانع است.1
 کند.( کارگزار فروشنده می تواند از عرضه سهم در جلسه معامالتی خودداری 2
 ( باید قبل از شروع جلسه معامالتی هر روز، انصراف خود را از طریق کارگزار خود در دبیرخانه بورس قیمت نماید.3
 ( وی متخلف محسوب می شود. لیكن مجاز به عرضه مجدد سهم پس از طی تشریفات است. 4
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   محدودیت حجم هر سفارش در چه صورتی در بورس اعمال نمی شود؟ .21
 صورتی که حجم معامالت در بازار عادی سهم مساوی با حجم مبنای شرکت باشد.( در 1
 ( در معامالت بیشتر از ده میلیون حق تقدم 2
 ( در عرضه های اولیه 3
 ( در معامالت بیشتر از یک میلیون سهم به درخواست کارگزار 4

ن، کدام گزینه وضعیت حقوقی حاکم بر خرید، آیین نامه معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهرا 31مطابق ماده  .21
   فروش سهام توسط مدیران شرکت های کارگزاری و نمایندگان ایشان را دقیق تر بیان می کند؟

میلیون ریال   211( تمامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هر شرکت کارگزاری می توانند مجموعاً تا سقف 1
 اقدام  به خرید اوراق بهادار نمایند.

 ( کارگزاران نمی توانند به خرید و فروش سهام برای خود مبادرت ورزند.2
( اعضای حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل می توانند هر یک به همراه افراد 3

 میلیون ریال اقدام به خرید سهام نمایند. 211تا سقف  تحت تكفل خویش مجموعاً
( اعضای حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل می توانند هر یک به تنهایی تا 4

 میلیون ریال اقدام به خرید سهام نمایند.  211سقف 

   ؟اعمال ننمود در چه مواردی می توان مقررات گره معامالتی را در بورس .22
 نزده میلیون ریال( در مورد سهام شرکت هایی با سرمایه کمتر از پا1
جلسه معامالتی متوالی در کف دامنه نوسان روزانه قیمت  1( در صورتی که کلیه معامالت یک نماد معامالتی در2

 باشد.
جلسه معامالتی متوالی درسقف دامنه نوسان روزانه قیمت 1( در صورتی که کلیه معامالت یک نماد معامالتی در3

 باشد.
 میلیون سهم. 111در مورد سهام شرکت هایی با سهام پایه کمتر از  ( با تشخیص مدیرعامل بورس4

   اعتبار مجوز معامله صادر شده برای سرمایه گذار خارجی ......... .23
 سال می باشد. 1( برای خرید و فروش اوراق بهادار حداکثر 1
 ( برای خرید و فروش اوراق بهادار نامحدود است.2
 سال می باشد. 1محدود و برای فروش حداکثر ( برای خرید اوراق بهادار نا3
 سال و برای فروش اوراق بهادار نامحدود است.  1( برای خرید اوراق بهادار حداکثر 4

   ؟صحیح نمی باشد مطابق با دستورالعمل اجرایی معامالت بر خط اوراق بهادار، کدام مورد .24
 معامله اوراق بهادار از شرایط مشتری است.( داشتن دانش الزم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با 1
( کارگزار می تواند بابت ارایه خدمات دسترسی بر خط بازار به مشتری، وجهی مطابق با مصوبه سازمان بورس و 2

 اوراق بهادار دریافت کند.
 ار است.( بهره برداری از زیرساخت دسترسی بر خط بازار نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهاد3
 ( مشتریان حقوقی نیز می توانند همچون مشتریان حقیقی از خدمات بر خط استفاده کنند.4

در صورتی که مشتری به هنگام ورود سفارش خرید اوراق بهادار از طریق زیرساخت دسترسی بر خط بازار، تأییدیه  .21
   ثبت سفارش را دریافت ننماید، .........

 اً به صورت کتبی به کارگزار مربوطه ارایه نماید.( باید همان سفارش را مجدد1
 ( باید مراتب را فوراً به صورت کتبی به کارگزار مربوطه اطالع دهد.2
 ( باید مراتب را فوراً به صورت الكترونیكی به کارگزار مربوطه اطالع دهد.3
 ( باید مراتب را فوراً به سازمان بورس و اوراق بهادار اطالع دهد.4

صورتی که سهامی به وثیقه گذارده شده باشد و به جهت افزایش سرمایه شرکت مربوطه، حق تقدمی به آن سهام در  .26
   تعلق گیرد، آیا حق تقدم مزبور نیز جزء وثیقه به شمار خواهد رفت؟
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 ( خیر، مگر اینكه در قرارداد وثیقه شرط شده باشد.1
 شرط شده باشد.( بله، مگر اینكه در قرارداد وثیقه، طور دیگری 2
 ( بله، در صورتی که مبلغ اسمی سهم توسط وثیقه گیرنده پرداخت شود.3
 ( بله.4

مطابق دستورالعمل نحوه انجام معامالت وکالتی اوراق بهادار، فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  .27
تأییدیه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی توسط شرکت های کارگزاری با استفاده از سند وکالت و بدون اخذ 

............. 
 ( تخلف محسوب شده و به منزله فروش بدون دستور می باشد.1
 ( مجاز است، اما مسئولیت هرگونه ادعا و خسارت راجع به این نوع معامله بر عهده کارگزار است.2
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، مجاز ( در صورتی که مبلغ معامله کمتر از سقف تعیین شده توسط هیئت 3

 است.
 ( تخلف محسوب شده و فروش آن اوراق نیز باطل و بالاثر است. 4

مطابق با دستورالعمل نحوه انجام معامالت وکالتی اوراق بهادار، وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار که به وسیله  .28
   وکیل سهامدار به فروش می رسد، .........

 باالتر از مبلغ پنج میلیون تومان به حساب و کمتر از آن نقدی یا به صورت چک پرداخت می شود.( 1
 ( الزاماً باید حسب مفاد تأییدیه صادره به حساب موکل یا وکیل واریز گردد.2
 ( کارگزار مختار است وجوه را به حساب وکیل یا موکل واریز کند یا به صورت نقدی یا چک پرداخت نماید.3
 ( کارگزار باید وجوه را به حساب سهامدار واریز نماید.4

  ؟به شمار نمی رودکدام یک از موارد زیر از شرایط ابطال معامالت در فرابورس توسط مدیرعامل فرابورس  .29
 ( خطای معامالتی متأثر از اشكال سامانه معامالت1
 عامل فرابورس ( اعالم کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیر2
 ( عدم پرداخت ثمن معامله توسط خریدار ظرف مهلت قانونی3
( عدم رعایت سهمیه اعالم شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار براساس مقررات که موجب ابطال کل خرید یا 4

 فروش کارگزار می شود.

   ؟نمی شود در بازار سوم فرابورس کدام مورد عرضه .31
 گواهی سپرده( پذیره نویسی 1
 ( عرضه یک جای اوراق بهادار2
 ( عرضه خرد اوراق بهادار3
 ( عرضه اولیه اوراق بهادار4

   معامالت بلوك فرابورس ......... .31
 ( در نماد معامالتی بازار عادی انجام می شود.1
 ( به روش حراج ناپیوسته برگزار می شود.2
 برگزار می شود.دقیقه یكبار  1( به روش حراج پیوسته و هر 3
 ( مشابه معامالت در نماد اصلی است.4

روز تسویه برای معامالت سهام ......... روز پس از انجام معامله و برای معامالت اوراق مشارکت ........... روز بعد از  .32
   انجام معامله خواهد بود.

 ( سه ـ یک2 یک ـ سه( 1
 ( سه ـ سه 4 ( یک ـ یک3

اوراق بهادار و تسویه وجوه ناشی از معامالت و انتقال مالكیت اوراق بهادار در فرابورس ایران به عملیات پایاپای  .33
  عهده ............ است.
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 ( شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه1
 ( شرکت فرابورس ایران2
 ( سازمان بورس و اوراق بهادار3
 ( کارگزار خریدار و فروشنده4

  سهام خریداری شده شرکت های بورسی .......سود  .34
 ( پس از انتقال مالكیت در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی به خریدار تعلق می گیرد.1
 ( سه روز بعد از انجام معامله و پس از تكمیل فرایند تسویه وجه، به خریدار تعلق خواهد گرفت.2
 رایند تسویه وجه، به خریدار تعلق خواهد گرفت. ( یک روز بعد از انجام معامله و پس از تكمیل ف3
 ( با قطعیت معامله به خریدار تعلق خواهد داشت.4

   معامالت اوراق بهادار در بورس در صورتی قطعیت می یابد که به تأیید ........... برسد. .31
 ( هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار1
 ( رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار2
 ( معامله به محض تحقق ایجاب و قبول قطعی است و نیاز به تأیید ندارد.3
 ( بورس4

 


