
 بورس اوراق بهادار تهران  معامالت در شرکت هنامينئآ

 . تعاريف1مادة 

ق نامه، سازمان بورس واوراق بهادارومنظور از "بورس"شرکت بورس اورامنظور از "سازمان،" در اين آيين

 بهادارتهران سهامی عام است.

د می ياب است.هرمعامله درصورتی قطعيت"معامالت،" خريد يا فروش اوراق بهاداري است كه در بورس پذيرفته شده 

 که به تاييد "بورس" برسد.

رود از قبيل تابلوي اصلي کار میبندی شدة اوراق بهادار به"تابلوي بورس" تابلويي است که برای ارائة اطالعات طبقه

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

 الم آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده."عرضه،" عبارت است از اع

 "تقاضا،" عبارت است از اعالم آمادگى برای خريد اوراق بهادار از طرف كارگزار خريدار.

ار يا تواند نمايندة قانونی خريد"مشتری،" شخصي است كه متقاضي خريد )يا فروش( اوراق بهادار است. "مشتري" می

 فروشنده باشد.

 شود."سفارش،" درخواست خريد و يا فروش اوراق بهادار است كه توسط "مشتري" به كارگزار ارائه می

 شود.ي"قيمت پيشنهادی،" نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزار وارد سامانة معامالت م

 شود.واگذار می"قيمت باز،" نرخی است که اختيار تعيين آن از طرف "مشتری" به کارگزار 

 شود."قيمت محدود،" نرخی است که حداكثر يا حداقل آن از طرف "مشتری" به کارگزار اعالم می

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

 شود.يمکه توسط "بورس"تعيين  "واحد پاية معامالتي متعارف،" حداقل ميزان اوراق بهادار در هر معامله است

 ."واحد پاية معامالتي نامتعارف،" ميزان اوراق بهاداری که از واحد پاية معامالتي متعارف كمتر است

 شود.الم مي"قيمت آغازين،" قيمتي است كه در شروع جلسة رسمي معامالتي براي هر ورقة بهادار در تابلو بورس اع

" "بورس دار در پايان هر جلسة رسمي معامالتي بورس است كه محاسبه و توسط"قيمت پاياني،" قيمت هر ورقة بها

 شود.اعالم می

ير آن صد تغي"حجم مبنا،" تعداد اوراق بهادار از يک نوع است كه هر روز بايد مورد دادوستد قرار گيرد تا كل در

 روز، در تعيين قيمت روز بعد مالك باشد.

باشند، مي سهام آن شركت است كه دارندگان آن آمادة عرضه و فروش آن سهام "سهم شناور آزاد" هر شركت، بخشي از

 شرکت مشارکت نمايند. قسمت از سهام، در مديريت و قصد ندارند با حفظ آن

معامالتي بورس،  ترين تا باالترين قيمتي است كه در آن دامنه، طي يك يا چند جلسة رسمينوسان قيمت،" پايين"دامنة 

 تواند نوسان داشته باشد.قيمت مي

 باشد."بستن نماد،" توقف معامالت هر يک از انواع اوراق بهادار طي دورة معين طبق دستورالعمل مربوطه مي



ت معامال "محدوديت حجمي،" حداكثر تعداد اوراق بهاداري است كه در هر نماد معامالتي طي هر سفارش در سامانة

 ت."واحد پاية معامالتي متعارف" اس شود. اين رقم مضرب صحيحي ازوارد مي

عامله پيدا گذاري،" عملياتي است كه طي آن اوراق بهاداري كه در سامانة معامالت به ثبت رسيده است، قابليت م"سپرده

 كند.مي

صل از جوه حا"تسويه و پاياپاي،" مرحلة پاياني انجام معامله است كه طي آن مالكيت اوراق بهادار به خريدار و و

 شود.مله به فروشنده منتقل ميمعا

فرد در سامانة معامالت تعريف صورت منحصر بهاي است كه براي هريك از اوراق بهادار به"نماد معامالتي،" شناسه

 صورت حروف، عدد و يا تركيبي از هر دو باشد.تواند بهشده است. اين شناسه مي

صورت به ق بهادار در سامانة معامالت است. اين شناسه"كد معامالتي،" شناسة "مشتري" جهت انجام معاملة اورا

 باشد.حروف، عدد، و يا تركيبي از هر دو مي

هاي خريد و يا فروش گروهي براي هر شركت اي است كه براي ورود سفارش"كد معامالتي گروهي،" شناسه

 باشد.ا تركيبي از هر دو ميي صورت حروف، عدد، وكارگزاري در سامانة معامالت تعريف شده است. اين شناسه به

ها و در نهايت انجام هاي خريد و فروش، تطبيق سفارشاي است كه دريافت سفارش"سامانة معامالتي،" سيستم رايانه

 شود.معامالت از طريق آن انجام مي

يستگاه باشد. هر "امي"ايستگاه معامالتي،" پايانة معامالتي كارگزار است كه با سامانة معامالتي بورس در ارتباط 

هاي معامالتي هر كارگزار با كدهاي شود كه به آن "كد ايستگاه معامالتي" گويند. ايستگاهمعامالتي" با كدي مشخص مي

 شود.جداگانه تعريف مي

 شود."معاملة بلوك،" معامالتي است كه در آن قواعد مربوط به محدوديت حجمي و محدوديت قيمتی رعايت نمي

سازي است هاي خصوصيمنظور اجراي برنامههاي دولتي به كاركنان واحدها بهرجيحي،" انتقال سهام شركت"معاملة ت

 شود.كه به نرخ معيني انجام مي

ز "معامالت اشخاص خارجي،" خريدوفروش اوراق بهادار اشخاص خارجي است كه حسب مورد، پس از اخذ مجوز ا

 كنند.دار ميربط، اقدام به معاملة اوراق بهامراجع ذي

 زمان نقش كارگزار خريدار و فروشنده را برعهده دارد."معامالت دوطرفه،" معامالتي است كه كارگزار هم

 شود.جا معامله ميطور يكاي از اوراق بهادار است كه بهاي،" خريد يا فروش مجموعه"معامالت خوشه

عامله ميك جلسة معامالتي، وضعيت مالكيت طرفين  "معامالت چرخشي،" معامالتي است كه با تكميل چرخة آن ظرف

 كند.تغييري نمي

ده عيين ش"معامالت مشروط،" معامالتي است كه براي انجام و يا نحوة تسوية آن، شرايطي برابر مقررات "بورس"ت

 باشد.

ن مدني( قانو ريف"معامالت با اقربا،" خريدوفروش اوراق بهادار با همسر و اقرباي درجة يك )طبقة اول نسبي طبق تع

 است.

مين مالي اري تأ"معامالت اعتباري،" معامالتي است كه درصدي از ثمن معامله از طريق بانك و يا مؤسسة مالي يا اعتب

 شده باشد.

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



عامالت حجم م معامالتي است كه تعداد سهام مورد معامله از درصد معيني از كل سهام آن شركت، يا "معامالت عمده،"

 آن طي دورة معين، و يا حجم معامالت كل بازار طي مدت معين، بيشتر باشد.

 "خريد گروهي،" خريد اوراق بهادار توسط كارگزار با كد معين، و تخصيص آن به مشتريان است.

 باشد.شدة تعدادي از مشتريان با كد معين كارگزار ميروش اوراق بهادار تجميع"فروش گروهي،" ف

 گيرد."انتقال قهري،" انتقال اوراق بهاداري است كه با فوت دارندة آن به وراث قانوني وي صورت مي

يگری شخص د "انتقال قانوني،" انتقال اوراق بهاداری است که به موجب قوانين خاص و يا با حكم دادگاه صالحه به

 گيرد.صورت می

 اي از اوراق بهادار را طي دورة زماني مشخص"شاخص،" نماگري است كه تغييرات قيمت يا بازدة يك يا مجموعه

 دهد.نشان مي

 ."پذيرش مضاعف،" پذيرش اوراق بهاداري است كه عالوه بر "بورس"در بورس ديگری نيز پذيرفته شده باشد

قاضای رضه وته گری است که با اخذمجوز الزم با تعهدبه افزايش نقدشوندگی وتنظيم ع"بازارگردان،" کارگزار/معامل

 اوراق بهادارمعين وتحديد دامنه نوسان قيمت آن،به دادوستدآن اوراق می پردازد.

 "عرضة اوليه،" منظور نخستين عرضة اوراق بهادار شرکت، پس از پذيرش آن در بورس است.

عهده در پذيرش اوراق بهادار نقش مشاور و كارشناس را برای عرضة اوليه بر "كارگزار معرف،" كارگزاري كه

 داشته باشد.

اولية اوراق بهادار به بورس، هماهنگي براي تأمين مالي  نويسي،" كارگزاري است كه در عرضة"كارگزار متعهد پذيره

 عمل آورده باشد.رسد، بهخريد بخشي از اوراق را كه به فروش نمي

 های خريدوفروش مشتريان با درنظرگرفتنسازوکاری برای دادوستد اوراق بهادار برپاية انطباق سفارش"حراج،" 

 اولويت قيمت و زمان است.

م ت انجا"جلسة رسمي معامالتي،" ساعاتي پيوسته از يك نشست كاري است كه معامالت اوراق بهادار در اين ساعا

 بيش از يك نشست رسمی معامالتي داشته باشد.روز تواند در يك شبانهپذيرد. "بورس" ميمي

های افزار تبصره :تعاريف و اصطالحات ديگری که برحسب ضرورت های کار با سامانه کامپيوترو يا پياده سازی نرم

 جديدمورد نياز باشد،توسط هيئت مديره"بورس" تعيين واعالم می شود.

توسط  ر در بورس، به استثناى روزهاى تعطيل رسمي. ساعت و روزهاي انجام معاملة انواع اوراق بهادا2مادة 

 شود.مديره"بورس" تعيين و اعالم ميهيئت

 سد.روز قبل از انجام بايستی به اطالع عموم بر 15تبصره: تغييرات ساعت و روزهای انجام معامله حداقل 

شود. كارگزاران اج انجام ميبه طريقة حر نامه آمده است،. معامالت بورس، مگر در مواردي كه در اين آيين3مادة 

ها را نآهاي خريداران و فروشندگان، تعداد اوراق بهادار و قيمت پيشنهادهاى خريدوفروش خود را با توجه به سفارش

 در سامانة معامالتی وارد خواهند نمود.

 حوةنشود. جزييات مي. معامالت بورس با رعايت اولويت قيمت و زمان ورود سفارش به سامانة معامالتي انجام 4مادة 

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



واهد خعامالت" م. حدود و شيوة عمليات کارگزاران در خريدوفروش اوراق بهادار تابع "دستورالعمل نحوة انجام 5مادة 

 بود.

اوراق بهادار  *ر قيمت پيشنهادى يا معامالتيتواند در مواردى كه نوسان غيرعادی دمديرة "بورس" مي. هيئت6مادة 

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

 مديرة بورس می تواند اختيارات موضوع اين ماده را به مديرعامل تفويض نمايد.آمد. هيئت 

ه ين مادتبصره: در صورتى كه كارگزار خريدار يا فروشنده نسبت به تصميم جلوگيرى از انجام معامله براساس ا

سيدگى به رايد. سليم نممعترض باشد، بايد اعتراض خود را با ذکر داليل، براى رسيدگى و تعيين تكليف، به "سازمان" ت

 آيد.ساعت، به عمل مي48اين اعتراض ظرف 

 .اوراق بهادار" خواهد بود . شرايط و چگونگی عرضة اولية اوراق بهادار تابع دستورالعمل "عرضة اولية7مادة 

بد، مراحل شار يابايد انت. انواع معامالت اوراق بهادار، شرايط معامله، ميزان اطالعاتي كه در زمان معامله مي8مادة 

وية وجوه مد. تسانجام سفارش خريدوفروش، و ساير شرايط انجام معامله در "دستورالعمل نحوة انجام معامالت" خواهد آ

و پاياپاي"  گذاري، تسويه،و پاياپاي اوراق بهادار و شرايط تسوية خارج از اتاق پاياپاي، بر طبق "دستورالعمل سپرده

 انجام خواهد شد.

ای به م معاملهعامالت بورس بايد در شرايط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود. در صورتی که انجا. م9مادة 

 ست.اصورت حراج ممکن نباشد، اين معامالت با مصوبة شورای بورس خارج از جلسة رسمی معامالت قابل انجام 

گزار متعهد "كارگزار معرف" يا "كارعنوان . در مواردى كه كارگزارى براي اوراق بهادار خاصي به10مادة 

 شود.تقدمى براى وى در نظر گرفته مياولية اوراق بهادار" حق نويسي،" عمل كند، برطبق دستورالعمل "عرضةپذيره

ا تنامة فروش سهام و اصل سهام بايد حداكثر شده در بورس همراه با وكالت. وجوه مربوط به سهام معامله11مادة 

فات ت تشريخ معامله بين كارگزاران خريدار و فروشنده ردوبدل گردد. كارگزار فروشنده، موظف اسساعت از تاري72

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

شده، وجود داشته باشد، مراتب هاى تعيينعد از مهلتحويل بكه علل يا توافقى ديگر در مورد تخريدار نمايد. در صورتى

املة رت، معبايد حداکثر تا پايان نشست رسمي معامالتی مربوط کتباً به اطالع مديرعامل "بورس" برسد. در هر صو

زمان مربوط به انتقال سهام، براساس "دستورالعمل رود. ساعات تسويه و يا مدتشده، قطعى به شمار ميانجام

 گذاري، تسويه و پاياپاي" انجام خواهد شد.سپرده

ای که فروشنده برای انجام معامله با شرايط اعالم آمادگی نمايد، صرفاً با کليۀ معامالت عمده [1]( 1مکرر ) 11ماده 

شود. بورس تسهيالت الزم را با رعايت موارد زير توسط کارگزاران برای انتقال سهام مديرعامل انجام میموافقت 

 آورد:فراهم می

شرايط فروشنده را منطبق با مقررات بورس و براساس دستورالعمل معامالت   شنده، مکلف استکارگزار فرو - 1

 دريافت و به بورس اعالم نمايد.

ا است سند تسويۀ خارج از پاياپای حصه غيرنقدی ر ، پس از مشخص شدن برندۀ رقابت، مکلفکارگزار فروشنده - 2

ست به سيده اكه پس از تأمين شرايط اعالمي معامله از سوي خريدار به امضاي طرفين معامله )خريدار و فروشنده( ر

ياپای، از پا ائۀ سند تسويه خارجبورس تسليم نمايد. قطعيت معامله منوط به پرداخت حصۀ نقدی از سوی خريدار و ار

ز مشخص روز کاری بعد ا 9باشد. مهلت ارايۀ سند تسويۀ خارج از پاياپای و قطعيت معامله حداکثر مطابق مقررات می

 باشد.شدن برندۀ رقابت می

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

روز کاری به درخواست آن سازمان و موافقت وزيرمحترم  30روز کاری به  9ايۀ سند تسويۀ خارج از پاياپای از ار

 [2]اموراقتصادی و دارايی به عنوان رئيس شورای عالی بورس و اوراق بهادار امکان پذير می باشد.
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ام حسب مورد خواهد بود. ساعت كاري در ايام ماه مبارك رمضان از خاتمة مهلت، آخرين ساعت كاري روز نهم يا سي

 .[3]باشدبعدازظهر مي 4صبح تا  8بعدازظهر و ساير ايام از ساعت  3صبح تا  8ساعت 

( اين ماده نسبت به تسويه 2های مقرر در بند )است از طريق كارگزار خود حداکثر تا پايان مهلت خريدار مکلف -3

 حصۀ نقدی معامله از طريق اتاق پاياپای اقدام نمايد.

گذاري ضه توسط كارگزار خريدار به حساب شركت سپردهر صورتي كه حصة نقدي مطابق با شرايط اطالعيۀ عرد - 4

اقی بمركزي در موعد مقرر واريز نشود معامله محقق نشده و سهام موضوع اطالعيه عرضه در مالکيت فروشنده 

ار درصد واريزی خريد 3گذاری مرکزی کليۀ کارمزدهای متعلقه را از محل خواهد ماند. در اين صورت شرکت سپرده

الضمان ناشی از عدم انجام تعهدات خريدار به حساب کارگزار فروشنده جهت آن را به عنوان وجهکسر و مابقی 

 نمايد.پرداخت آن به فروشنده واريز می

 درصد واريزي از سوي خريدار به کارگزار وی مسترد خواهد شد. 3وجوه مازاد بر  -تبصره

معامله به كد مخصوص كه براي انجام معامالت  ه محض درج اطالعيۀ عرضۀ سهام توسط بورس، سهام موضوعب - 5

توانند بدون موافقت بورس از عرضۀ يابد و فروشنده و كارگزار فروشنده نميشود انتقال ميعمده در نظر گرفته مي

 سهام خودداری نمايند.

 يۀ عرضه رار صورتی که خريدار مطابق مقررات، برندۀ رقابت بوده و شرايط قطعيت معامله مندرج در اطالعد - 6

 باشد. درفراهم نمايد، فروشنده مکلف به امضای سند تسويه خارج از پاياپای و ارائه آن به کارگزار خود می

ی اين اجراي غيراينصورت فروشنده مکلف است عالوه بر کارمزدهای معامله، به برندۀ رقابت که به موجب دستورالعمل

معادل مبلغ  درصد خسارت، 2ه اقدام کرده است از قرار هر ماه ناممقررات نسبت به واريز وجه يا ارايۀ ضمانت

گذاری مرکزی متوقف بوده نامۀ بانکی برای مدتی که وجه واريزی در حساب شرکت سپردهواريزی يا ارزش ضمانت

يت الکمنامۀ بانکی معتبر در اختيار آن شرکت بوده است پرداخت نمايد. انتقال سهام از کد مخصوص به کد يا ضمانت

 فروشنده منوط به پرداخت خسارت مندرج در اين بند خواهد بود.

( اين ماده 2های مقرر در بند )ز است حداکثر تا پنج درصد از حصۀ نقدی را در خارج از مهلتفروشنده مجا -7

 ارج ازدريافت نمايد. در اين صورت حصۀ مزبور نيز غيرنقدی تلقی خواهد شد و همزمان با ارايۀ سند تسويۀ خ

روشنده به گردد. در صورت عدم توافق خريدار و فپاياپای، آن بخش نيز خارج از پاياپای تسويه شده و معامله قطعی می

 ( اين ماده از طريق اتاق پاياپای تسويه شود.3شرح فوق، حصۀ نقدی بايد به ترتيب مندرج در بند )

عامله خريدار يا فروشنده يا عدم ارايۀ آن به بورس مر صورت عدم امضای سند تسويۀ خارج از پاياپای از سوی د - 8

سالمی ايران اقانون بازار اوراق بهادار جمهوری  36محقق نشده و به اختالف طرفين براساس ترتيبات مقرر در مادۀ 

آن  ذينفع رسيدگی خواهد شد. متخلف عالوه بر پرداخت خسارت طرف مقابل مکلف است کليه کارمزدهای معامله را به

 ده خواهد بود.( اين ما6( يا بند )4داخت نمايد. مبنای محاسبۀ خسارت قابل پرداخت حسب مورد براساس مفاد بند )پر

 % از قيمت پايه3معامله به هر دليل محقق نشود حصۀ نقدی واريزی از سوی خريدار )غير از  در صورتی که - 9

 جهت شرکت در رقابت( به کارگزار خريدار مسترد خواهد شد.

ت تواند از مهلکارگزار خريدار برای توزيع گستردۀ اوراق بهادار با موافقت مديرعامل بورس می( 2مکرر ) 11ده ما

 روز کاری برای تخصيص و ارايۀ فهرست نهايی خريداران استفاده نمايد. 3حداکثر 

ود. در شامله، واريز ساعت از تاريخ مع24هاى اوراق مشاركت بايد حداكثر ظرف . وجوه مربوط به معامله12مادة 

تواند درخواست ابطال معامله ساعت پرداخت نشود، كارگزار فروشنده مي24كه وجوه اوراق مشاركت پس از صورتى

تواند شود، اقدام نمايد. در هر صورت، كارگزار خريدار نمييا اخذ جريمة هر روزى كه وجه ديرتر پرداخته مي

پاي و ست. جزييات پايااايد و موظف به پرداخت خسارت به كارگزار فروشنده، شده را نمتقاضای ابطال معاملة انجام

 ياپاي" خواهد بود.تسويه، و پا گذاري،تسوية اوراق مشاركت براساس مفاد "دستورالعمل سپرده

لعمل ها به "بورس" و نيز نحوة تسوية وجه طبق دو دستورا. نحوة تکميل اسناد مربوط به معامالت و تحويل آن13مادة 

 شود.گذاری، تسويه و پاياپای" انجام می"نحوة انجام معامالت" و "سپرده
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هاي مقرر در . دستورهای خريد يا فروش اوراق مشاركت بانك مركزي و دولت بدون توجه به محدوديت14مادة 

 واهد بود.خهاي بورس در "بورس" قابل معامله ها و دستورالعملنامهآيين

اي، مشروط، با اقربا، اعتباري، تجديد ت قهري، قانوني، اشخاص خارجي، گروهي، خوشه. انجام معامال15مادة 

 گذاري، تسويه، و پاياپاي" انجام خواهد شد.هاي "نحوة انجام معامالت" و "سپردهساختار و ترجيحي طبق دستورالعمل

نوع معامالت را  كه سهواً اينتيت چرخشي اجتناب كنند، و در صوراند از انجام معامال. كارگزاران موظف16مادة 

ه زييات مربوطاطالع دهند. ج انجام داده، و بعداً به ماهيت معامله پي بردند، مراتب را بالفاصله به مديرعامل "بورس" 

 معامالت" خواهد آمد. در "دستورالعمل نحوة انجام

مايندة ورس" يا نترديد باشد، رأى مديرعامل "ب. در مواقعى كه اعالم خريد کارگزاران يا قطعيت معامله مورد 17مادة 

 باشد.االتباع میوی قطعى و الزم

 شود.. معامالت عمده براساس "دستورالعمل معامالت عمده" انجام مي18مادة 

 شود.گذاري اوراق بهادار بر طبق "دستورالعمل توثيق اوراق بهادار" انجام مي. نحوه و چگونگی وثيقه19مادة 

واعتبار در مورد وبانکی، مصوبات بانك مركزي و شوراي پول"بورس" موظف به رعايت قوانين پولی. 20مادة 

 ست.مديرة بورس به كارگزاران ا"معامالت اعتباري" و ابالغ اين مصوبات و مصوبات "شورا" ، "سازمان " و هيئت

" معامالت كه در دستورالعمل "توقف . پذيرش اشتباهات سهوی كارگزاران درمورد معامالت تاحدی مجاز است21مادة 

 تعيين شده است.

های خريدوفروش هايی برای پذيرش سفارشاند ضمن رعايت سفارش مشتريان از فرم. كارگزاران موظف22مادة 

 مشتريان استفاده كنند كه از طرف "بورس" طراحی شده است.

شود، بايد لكترونيك به كارگزار داده ميشكل اس، و يا بهصورت غيرحضوری از طريق تلفن، فاكسفارشي كه به

 ستورالعمل "نحوة انجام معامالت" تصريح شده است.دنحوي انجام شود كه در به

م حوة انجا. نحوة ادامة معامالت ناتمام اوراق بهادار در نشست معامالتي بعدی، بر طبق "دستورالعمل ن23مادة 

 شود.معامالت" انجام مي

م ها" انجاتن نمادهاي معامالتي و صدور مجوز توقف نماد براساس "دستورالعمل توقف نماد. بازكردن و بس24مادة 

 خواهد شد.

 آغازين و پاياني، شاخص و ميزان سهم شناور آزاد را . "بورس" موظف است اطالعات الزم از جمله قيمت25مادة 

 دهد. تيار بازار قرارنحو مقتضی در اخ وتقاضا بهبراي تحليل بازار و انجام معامالت عادالنه و مبتني بر عرضه

هر نوع  وتقدم سهام، اوراق مشاركت، سبد سهام، . نحوة انجام معامالت اوراق بهادار مختلف از جمله سهام، حق26مادة 

 ر بورس پذيرش می شوند، براساس "دستورالعمل نحوة انجام معامالت" خواهد بود.د  اوراق بهاداري كه

 گردد:د دريافتى كارگزاران از هر طرف معامله به شرح زير محاسبه می. ميزان كارمز27مادة 

عامله را از مدر هزار مبلغ معامله به كارگزارى كه  4در معامالت سهام هر يك از طرفين معامله كارمزدى از قرار 

ر د 0.75 قرارطرف آنها انجام داده پرداخت خواهد کرد. در معامالت اوراق مشاركت هر يك از طرفين كارمزدى از 

 هزار مبلغ معامله به كارگزار مربوط پرداخت خواهد کرد.

لایر است. ميليون100لایر است. حداکثر كارمزد كارگزاران در يك معامله  15.000تبصره: حداقل كارمزد معامالت 

 [4] است.ميليون لایر 30لایر و حداکثر آن  20ر000در معامالت اوراق مشارکت حداقل مبلغ کارمزد کارگزاران 
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درصد آن را  15/0لة سهام كه درصد از ارزش معام 3/0هاى گسترش بورس به ميزان منظور انجام پروژه. به28مادة 

 خاصى به نام ند، توسط سازمان وصول و مستقيماً به حساب بانكىكدرصد آن را فروشنده پرداخت مي 15/0خريدار و 

ها و شود. اين وجوه منحصراً با تصويب شوراى بورس به مصرف طرحسازمان كارگزاران بورس واريز مي

وتصرف در موجودى حساب بانكى مذكور توسط سازمان، بدون هاى توسعة بورس خواهد رسيد. هرگونه دخلپروژه

باشد. درصد يادشده از معامالت اوراق مشاركت دريافت نخواهد شد. درمورد ساير بورس ممنوع ميتصويب شوراى 

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

ه دريافت يك از طرفين معاملباشد كه از هرلایر ميميليون 500تبصره: حداكثر كارمزد موضوع اين ماده در هر معامله 

 شود.مي

هايى كه هاي مربوطه ثبت و از فرمهاي دريافتي خود را مطابق دستورالعملاند دفاتر سفارش. كارگزاران مكلف29مادة 

هاي سفارش مکتوب و الکترونيک و اطمينان از صحت دارد استفاده كنند. مسؤوليت حفظ فرمسازمان مقرر مي

 ه با كارگزاران است.شدهاي انجامسفارش

دارند، در پايان هر اند تمام وجوهى را كه از مشتريان خود براى انجام معامله دريافت مي. كارگزاران مكلف30مادة 

ها و تحت عنوان "حساب جارى معامالتي كارگزارى" به نام روز در حساب جارى مخصوصى كه نزد يكى از بانك

ود كه شكند، بايد ذكر ودن وجه تهيه ميبرگة مخصوصى كه سازمان براى منظورنمكنند، منظور نمايند. در خود باز مي

و  كر ناموجوه مزبور بابت فروش يا خريد چه تعداد سهام يا اوراق مشاركت متعلق به فروشنده يا خريدار )با ذ

اي مدتي خارج از ي را بروجه وجوه مشترباشد. كارگزاران مجاز نيستند به هيچمشخصات فروشنده يا خريدار( مي

ها، براي ساير مشتريان و يا شده در دستورالعمل نزد خود نگاه دارند، و يا هرگز از محل وجوه آنزمان تعيين

 نامة "نحوة نگهداري وجوه مشتريان" خواهد آمد.اي انجام دهند. جزييات امر در آيينكارگزاري خود، معامله

ن توانند تا ميزايمدر امور مربوط به خريدوفروش سهام فعاليت دارند ها كه . كارگزاران و نمايندگان آن31مادة 

 های مندرج در زير براى خود و افراد تحت تکفل خود، سهام به قيمت تابلو خريدارى نمايند:نصاب

های کارگزاری جمعاً مديره و مديرعامل و کارکنان شرکتالف( اعضای حقيقی و نمايندگان اشخاص حقوقی عضو هيئت

 لایر )به قيمت خريد(.ميليون 250سقف تا 

شده و يا هفتاد درصد ارزش ويژة حقوق صاحبان های کارگزاری تا سقف صددرصد سرماية ثبت و پرداخت( شرکتب 

 سهام شرکت کارگزاری هرکدام که کمتر باشد.

ن كارگزاران مايندگاهاى كارگزارى و نمديرة شركتهيئت اند از مديران عامل و اعضايتبصره: كارگزاران عبارت

 كنند.هاي حرفه ای كه در بورس فعاليت مياند از دارندگان گواهيعبارت

هاي ن شركته كاركنا. درمورد انتقال سهام به مديران و كاركنان واحدها، انتقال براساس مصوبة " انتقال سهام ب32مادة 

 شده در بورس" انجام خواهد شد.پذيرفته

ردي است كه در در خارج از اتاق پاياپاي و سيستم تسوية بورس فقط محدود به موا معامالت . تسوية33مادة 

 آيد.گذاري، تسويه، و پاياپاي" مي"دستورالعمل سپرده

رات رت عدم رعايت آن مشمول مقرنامه را رعايت و اجرا نمايند. درصواند مفاد اين آيين. كارگزاران موظف34مادة 

 شد. بينی شدة مربوطه خواهندپيش

مديرة "سازمان " و ابالغ آن معتبر و نامه پس از تصويب هيئتهاي اجرايي اين آيين. دستورالعمل35مادة 

 االجراست.الزم

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

 الحاقی :



 شورای بورس ( 30/6/83)مصوبه  

 از وقت قانونی به شرح ذيل موافقت می نمايد: با انجام برخی از معامالت در خارج

قی و اص حقوسهامی که به موجب قرادادهای منعقده مابين ارگانهای دولتی )مانند سازمان صنايع ملی ايران( و اشخ

قال بايد انتحقيقی که بنابر رای حکم تعيين شده توسط رياست جمهوری يا هيئت وزيران و تنفيذ رياست جمهوری می

 قيمت توافق شده انجام شود.يابد، به 

و  نشستگیسهامی که به موجب مقررات قانونی به منظور تأديه ديون دولت به سازمان تامين اجتماعی، سازمان باز

 يا قيمت تابلوی بورس انتقال يابد. شود، به قيمت تعيين شدهغيره منتقل می

گذاری خارجی رسيده است و از طريق آن مان سرمايهگذاری مربوط است که به تصويب سازسهامی که به سرمايه

 .اند به قيمت تعيين شده در مصوبه آن سازمان سهام را خريداری نمايندمصوبه سهامداران خارجی اجازه يافته

  

 


