
 دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران

  

نامة معامالت در شرکت آئين 26و  24، 23، 22، 18، 16، 15، 13، 8، 6، 5، 4اين دستورالعمل در اجراي مواد 

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

 مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.به تصويب هيأت  13/9/1389تاريخ 

  

           فصل اول: تعاريف و اصطالحات  

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه  1هايي که در ماده اصطالحات و واژه :1مادۀ 

اند، به همان مفاهيم امالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهران تعريف شدهنامة معاسالمي و آئين مجلس شورای1384

 باشند:هاي ديگر داراي معاني زير مياند. واژهدر اين دستورالعمل به کار رفته

 1. يکی از بازارهای سامانة معامالت است که در آن معامالت عادی اوراق بهادار براساس  :بازار عادی

 .شودیمقررات مربوط، انجام م

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

 .شودبراساس مقررات مربوط، انجام می

 3. بورس اوراق بهادار تهران )شرکت سهامي عام( است :بورس. 

 4. د استجلوگيري از انجام معاملة يک ورقة بهادار برای مدت محدو :توقف نماد. 

 5. جلوگيری از انجام معاملة يک ورقة بهادار تا رفع داليل تعليق است :تعلیق نماد. 

 6. شودتعداد ورقة بهاداری است که در قالب يک سفارش، وارد سامانة معامالتی می :حجم سفارش. 

 7. امانة های وارد شده به سسفارش ای است که براساس آن، به محض تطبيق قيمتشيوه :حراج پیوسته

 .شودمعامالتی، معامله انجام می

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

 .شودانجام می (TOP) معامله براساس قيمت نظری گشايش

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

 .ها در هر روز صرفاً در اين دامنة قيمت، مجاز استشود و ورود سفارشمرجع تعيين می

 10. دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب هيأت  :دستورالعمل پذيرش

 .مديرة سازمان است

 11. سفارش متوقف (Stop Order):  های خريد، است که فعال شدن آن در مورد سفارشسفارش غيرفعالی

زماني است که قيمت آخرين معاملة بازار با قيمت تعيين شده توسط مشتری مساوی يا از آن بيشتر شود و در 

، زمانی است که قيمت آخرين معاملة بازار با قيمت تعيين شده توسط مشتری مساوی های فروشمورد سفارش

 .يا از آن کمتر شود

 12. عبارت از مجموع تعداد سهام ثبت شده ناشر پذيرفته شده در بورس است. در محاسبه تعداد  :سهام پايه

 .نويسی يا ثبت قانونی قرار دارند نيز لحاظ می شوندسهام پايه، سهام جديدی که در مرحلة پذيره

 13. های متفرقه ر هزينهسود )زيان( خالص پس از کسر مازاد درآمدهای متفرقه ب :سود )زيان( قابل اعمال

درصد سود )زيان( خالص باشد،  20است. در صورتی که مازاد درآمد )هزينه( های متفرقه معادل يا بيشتر از 

 .شوددرصد ضرب و به سود )زيان( قابل اعمال اضافه می 20تغييرات آن در 

 14. وه )سهامی عام( گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسوية وجشرکت سپرده :گذاری مرکزیشرکت سپرده

 .است

 15. قيمت مشخص و بدون قيد و شرطی است که توسط فروشنده برای عرضة سهام در معامالت  :قیمت پايه

 .باشدشود و مبنای رقابت در معامالت عمده میعمده تعيين و از طريق کارگزار فروشنده به بورس اعالم می

 16. ايانی در روز معامالتی قبل، حسب مورد است که قيمت پايانی سهم يا قيمت تعديل شدة پ :قیمت مرجع

 .شودتوسط بورس محاسبه می

 17. قيمتی است که پس از اعمال اثر تغييرات سرمايه و يا تقسيم سود نقدی در قيمت  :قیمت تعديل شدة پايانی

 .شودپايانی محاسبه می



 18.  قیمت نظری گشايش(TOP): های ثبت شده با استفاده شقيمتی است که در مرحلة گشايش، براساس سفار

 .شوداز سازوکار حراج، توسط سامانة معامالتی محاسبه و معامالت مرحلة گشايش با آن قيمت انجام می

 19. هايی که سهام پاية آنها تقدم قابل معامله در آن در شرکتای است که تعداد سهام يا حقمعامله :معاملة عمده

هايی که سهام پاية آنها يا مساوی يک درصد سهام پايه و در شرکتبيش از سه ميليارد عدد است، بزرگتر 

  .درصد باشد 5کمتر يا مساوی سه ميليارد عدد است، بزرگتر يا مساوی 

 20. ای است که تسوية وجوه آن با شرايط اعالمی در اطالعية عرضه معاملة عمده :معامالت عمدة شرايطی

 .شودمل و مقررات مربوطه انجام میعمده براساس ضوابط مندرج در اين دستورالع

 21. تمام مصوباتی است که توسط مراجع ذيصالح از جمله مجلس شورای اسالمی، هيأت وزيران،  :مقررات

شورا، سازمان و امثال آن در چارچوب اختيارات آنها وضع شده و بورس، کارگزار، مشتريان و ساير 

 .اشخاص ذيربط موظف به رعايت آنها هستند

 22. ناشری است که اوراق بهادار آن در بورس پذيرفته شده است :ر پذيرفته شدهناش. 

 23.  واحد پاية سفارشLOT)): وارده به سامانة  تعداد مشخصی از اوراق بهادار است که حجم سفارش

 .معامالتی بايد مضرب صحيحی از آن باشد

  

        فصل دوم: ضوابط کلی انجام معامالت اوراق بهادار  

معامالت اوراق بهادار، طی يک جلسة معامالتی در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای ايام تعطيل  :2 مادۀ

شود، روز کاری شود. تمامی روزهايی که جلسة معامالتی در آن برگزار میانجام می 12صبح تا  9رسمی از ساعت 

 گردند.محسوب می

های معامالتی را در صورتی که امکانات فنی و شرايط مان و تعداد جلسهتواند زهيأت مديرة بورس می     تبصره:

 تسويه مهيا باشد، تغيير دهد.

تواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسة معامالتی را در صورت بروز اشکاالت فنی مدير عامل بورس می: 3مادة 

مقتضی به اطالع عموم برسد. بورس بايد مستندات  در سامانه معامالتی تغيير دهد. اين تغييرات بايد بالفاصله و به نحو

 مربوط به اشکاالت فنی سامانه معامالتی را در سوابق خود نگهداری و حسب درخواست سازمان، آن را ارايه نمايد.

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

ها و گذاري خارجي در بورسنامة سرمايهالت اشخاص خارجي با رعايت مقررات مندرج در آئينمعام: 5مادة 

هيأت وزيران، اصالحات بعدی آن و ساير مقررات مربوط صورت  29/01/89بازارهاي خارج از بورس مصوب 

 پذيرد.مي

  

           فصل سوم: مراحل انجام معامله  

هيأت مديرة بورس   شود.مبنای واحد پول رسمی جمهوری اسالمی ايران انجام می معامالت اوراق بهادار بر: 6مادة 

 تواند واحد پول ديگری را نيز با هماهنگی سازمان تعيين کند.مي

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

اوراق بهادار و بازارهای تعريف شده در سامانة معامالتی توسط بورس تعيين نماد معامالتی، به تفکيک  :8مادة 

 شود.می

 معامالت اوراق بهادار در يکی از بازارهای بورس انجام خواهد شد. مراحل انجام معامالت به شرح زير است:: 9مادۀ 



 1. ود، تغيير يا حذف دقيقه قبل از شروع معامالت است که در آن امکان ور 30اين مرحله  :گشايشپیش

 شود؛ای انجام نمیسفارش وجود دارد ليکن معامله

 2. هاي موجود در گشايش است و در آن، سفارشاين مرحله بالفاصله پس از مرحلۀ پيش :مرحلة گشايش

 شود؛سامانة معامالت براساس سازوکار حراج ناپيوسته و در دامنة نوسان روزانة قيمت، انجام می

 3. پس از انجام مرحلۀ گشايش شروع و در آن معامالت براساس حراج  اين مرحله :وستهمرحلة حراج پی

 شود؛پيوسته انجام مي

 4. دقيقه قبل از  15اين مرحله بالفاصله پس از خاتمۀ مرحلۀ حراج پيوسته و  :مرحلة حراج ناپیوسته پاياني

اين مرحله امکان ورود، تغيير يا حذف يابد. طی دقيقه ادامه می 15مرحلة معامالت پايانی شروع و به مدت 

های موجود شود. در پايان اين مرحله سفارشای انجام نمیسفارش توسط کارگزاران وجود دارد ليکن معامله

 شود؛در سامانة معامالت براساس سازوکار حراج ناپيوسته و در دامنة نوسان روزانة قيمت اجرا می

 5. يانی جلسۀ معامالتی است که طی آن ورود سفارش و انجام معامله با دقيقة پا 15 :مرحلة معامالت پايانی

 .پذير استقيمت پايانی امکان

 5و  4باشد. استفاده از مراحل فوق می 3تا  1معامالت بورس در هر جلسة معامالتی حداقل شامل مراحل     :1تبصرة 

 پذير است.عموم امکانرسانی به با تصويب هيأت مديرة بورس و سه روز کاری پس از اطالع

ها تواند زمانی خارج از جلسة معامالتی را برای ورود، تغيير يا حذف سفارشهيأت مديرة بورس می      :2تبصرة 

 تعيين نمايد.

  

 ها فصل چهارم: انواع سفارش  

 های وارد شده به سامانة معامالت، حداقل بايد حاوی موارد زير باشد:سفارش: 10مادة 

 1. عامالتی؛نماد م 

 2. تعيين خريد يا فروش؛ 

 3. نوع سفارش؛ 

 4. حجم سفارش؛ 

 5. شرايط قيمتی؛ 

 6. کد معامالتی؛ 

 7. اعتبار زمانی سفارش. 

 ها در سامانه معامالتي به شرح زير است:انواع سفارش :11مادۀ 

 1. سفارش محدود (Limit order): تري، يا سفارش خريد يا فروشي است که در قيمت تعيين شده توسط مش

 شود؛بهتر از آن انجام می

 2. سفارش با قیمت باز (Market order):  سفارشي است که بدون تعيين قيمت وارد سامانة معامالتی شده

شود. در صورت اجرا نشدن بخشي از سفارش، باقيمانده به و با قيمت بهترين سفارش طرف مقابل اجرا می

 ي خواهد ماند؛صورت يک سفارش با قيمت باز در سامانه باق

 3. محدود -سفارش باز (Market to limit order):  سفارشي است که فقط در مرحله حراج پيوسته

تواند وارد سامانة معامالتی شود. اين سفارش بدون تعيين قيمت وارد سامانة معامالتی شده و با قيمت می

سفارش، باقيمانده به صورت يک شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از بهترين سفارش طرف مقابل اجرا می

 ماند؛سفارش محدود به قيمت آخرين معامله انجام شده در سيستم باقي می

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

معامالتی شده و در تواند وارد سامانة معامالت شود. اين سفارش بدون تعيين قيمت وارد سامانة گشايش می

مرحلة گشايش با قيمت گشايش معامله خواهد شد. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقيمانده به 

 ماند؛صورت يک سفارش محدود با قيمت گشايش در سيستم باقی می

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

 شود؛ت باز تبديل میقيم



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

 .شودمحدود با قيمتی که از قبل در سفارش مشخص شده است، تبديل می

 باشند:ها به لحاظ نحوة اجرا به شرح زير میسفارش: 12مادۀ 

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

ورود همزمان سفارش خريد و فروش با حجم و قيمت يکسان نموده و معامله نمايد. قيمت وارده به سامانة 

مساوی  معامالتی و کمتر يا معامالتی بايد بيشتر يا مساوی قيمت بهترين سفارش خريد ثبت شده در سامانة

قيمت بهترين سفارش فروش ثبت شده در سامانة معامالتی باشد. اين سفارش فقط در مرحلة حراج پيوسته 

 تواند وارد سامانة معامالت شده و اجرا شود؛می

 2. سفارش دو بخشي (Iceberg order):  سفارش خريد يا فروشي است که داراي دو بخش پنهان و آشکار

باشد و بخش پنهان آن به ف خريد يا فروش قرار گرفته و قابل رويت میاست. بخش آشکار سفارش در ص

شود. در صورتی که کل صورت غيرفعال است. حجم قسمت آشکار و پنهان سفارش توسط کارگزار تعيين می

بخش آشکار سفارش معامله شود، به ميزان حجم قسمت آشکار، سفارش پنهان فعال شده و در نوبت قرار 

هاي دو بخشي، توسط بورس تعيين کل سفارش و حداقل حجم قسمت آشکار در سفارش گيرد. حداقلمی

 شود؛مي

 3. سفارش انجام و ابطال (fill & kill):  سفارش محدودي است که بالفاصله پس از ورود بايد اجرا شود و

خواهد شد. در صورت عدم اجراي تمام يا بخشي از آن، مقدار باقيمانده به صورت خودکار از سامانه حذف 

 امکان ورود اين سفارش در مرحلة پيش گشايش وجود ندارد؛

 4.  سفارش همه يا هیچ(All or Non):  سفارش محدودي است که اجراي آن منوط به معامله کل سفارش

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

 .ان ورود اين سفارش در مرحله پيش گشايش وجود نداردشود. امکحذف می

 باشد:ها به شرح ذيل میاعتبار زماني سفارش :13مادۀ 

 1. سفارش روز (Day): رسد و به صورت سفارشي است که اعتبار آن در پايان روز معامالتي به اتمام می

 شود؛خودکار از سامانة معامالت حذف می

 2. سفارش جلسه (Session): رسد و ارشي است که اعتبار آن در پايان جلسه رسمي معامالتي به اتمام میسف

 شود؛به صورت خودکار از سامانه معامالتي حذف می

 3. سفارش بدون محدوديت زماني (Good Till Cancel):  اين سفارش تا زماني که توسط کارگزار حذف

 باشد؛نشود در سامانه معامالتي باقي مانده و معتبر می

 4. دارسفارش مدت (Good Till Date):  سفارشی است که اعتبار آن در پايان تاريخی که در زمان ورود

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

 5. سفارش زماني (Sliding Validity): کارگزار در زمان ورود سفارش، تعداد روزهای مشخصی (T) 

کند. اين سفارش تا تاريخی که معادل تاريخ ورود سفارش به عالوة تعداد را جهت اعتبار سفارش مشخص می

 .شوداست، معتبر بوده و پس از آن به صورت خودکار از سامانة معامالت حذف می (T) روزهای تعيين شده

 باشد:ترتيب به شرح زير میها در سامانة معامالت بر حسب نوع سفارش، به اولويت سفارش :14مادۀ 

 محدود؛ -الف( سفارش با قيمت باز و باز 

 ب( سفارش به قيمت گشايش؛

 ج( سفارش محدود.

  

                      فصل پنجم: توقف نماد معامالتی  

 شود:نماد معامالتی اوراق بهادار پذيرش شده در بورس در موارد زير توسط بورس متوقف می :15مادۀ 



 1.  روز کاری قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام براساس اطالعية دعوت به مجمع منتشره يک

 توسط سازمان؛

 2. گيری در خصوص يک روز کاری قبل از برگزاری جلسة هيأت مديرة ناشر پذيرفته شده جهت تصميم

 تغيير سرمايه براساس اطالعية منتشره توسط سازمان؛

 3. الحساب اوراق بهادار در صورت تقاضای ناشر پذيرفته يد پرداخت سود علیيک روز کاری قبل از سررس

 .شده

بورس نماد معامالتی ناشران پذيرفته شده را بالفاصله پس از اعالم سازمان مبنی بر دريافت اطالعات با  :16مادة 

 کند:اهميت، در مواردزير متوقف می

 1. های ارايه شده نسبت به سود )زيان( قابل اعمال بينیدر صورتی که سود )زيان( قابل اعمال براساس پيش

 درصد تغيير داشته باشد؛ 20بينی افشا شدة سال مالی مربوطه، بيش از براساس آخرين پيش

 2.  زيان( قابل اعمال براساس )در صورتی که سود )زيان( قابل اعمال براساس عملکرد واقعی نسبت به سود

 درصد تغيير داشته باشد؛ 20مربوطه بيش از  بينی افشا شدة سال مالیآخرين پيش

 3. بينی ارايه شده نسبت به سود )زيان( قابل اعمال در صورتی که سود )زيان( قابل اعمال براساس اولين پيش

 درصد تغيير داشته باشد؛ 20بينی يا عملکرد واقعی سال مالی قبل بيش از براساس آخرين پيش

 4. درصد ارزش  20ابت و يا سهام به نحوی که قيمت تمام شدة آن بيش از در صورت خريد يا فروش دارايی ث

 .ها براساس آخرين اطالعات افشا شدة ناشر پذيرفته شده باشدمجموع دارايی

لایر باشد، منجر به توقف  50، فقط در صورتی که قدر مطلق آن بيش از 3الی  1تغييرات موضوع بندهای    تبصره:

 شود.نماد معامالتی می

گردد و رفع تعليق نماد معامالتی منوط به رفع داليل در موارد زير نماد معامالتی توسط بورس تعليق می: 17دة ما

 باشد:تعليق می

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

 موده باشد؛شده، "اظهارنظر مردود" يا "عدم اظهارنظر" ارايه ن

 2. در صورت تعليق پذيرش طبق دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران. 

گذاران، در شرايطي كه ابهام اساسي نسبت به شفافيت تواند جهت پيشگيري از تضييع حقوق سرمايهسازمان مي تبصره:

جود اطالعات مهم )با اهميت( نماد معامالتي ناشر اطالعات ناشر وجود داشته باشد يا حسب اطالع ناشر مبني بر و

 پذيرفته شده را تعليق نمايد.

نهانی يا دستکاری قيمت باشد، بورس  استفاده از اطالعاتکه معامالت اوراق بهادار مظنون به در صورتی :18مادة 

ايد. بازگشايی نماد معامالتی پس از تواند رأساً يا به موجب اعالم سازمان نماد معامالتی اوراق بهادار را متوقف نممی

 های الزم و حداکثر تا پايان روز معامالتی بعد حسب مورد به تشخيص بورس يا سازمان خواهد بود.بررسی

رسانی نمايد. بورس بايد دليل توقف نماد معامالتی را حداکثر تا پايان روز کاری توقف نماد معامالتی اطالع :19مادۀ 

 دقيقه قبل از بازگشايی نماد معامالتی مراتب را به اطالع عموم برساند. 15ت حداقل همچنين بورس مکلف اس

  

   فصل ششم: بازگشايی نماد معامالتی  

 شود:بازگشايی نمادهای معامالتی ورقه بهادار با اعالم سازمان و طبق شرايط زير انجام می :20مادۀ 

 1.  عادی ناشر پذيرفته شده که تصميمات آن تصويب حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی

 های مالی يا تقسيم سود باشد، بدون محدوديت دامنة نوسان؛صورت

 2.  1حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که موضوع آن ساير موارد غير از بند 

 باشد، با محدوديت دامنة نوسان؛



 3. ای که تصميمات آن منجر به تغيير سرماية العادهجمع عمومی فوقحداکثر دو روز کاری پس از برگزاری م

 ناشر پذيرفته شده نگردد، با اعمال محدوديت دامنة نوسان؛

 4.  حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی و يا جلسة هيأت مديره در خصوص تغيير سرمايه يا

، بازگشايي نماد طي مهلت مقرر در اين بند منوط به انتشار هرگونه اوراق بهادار ديگر به منظور تامين مالی

 بينی پس از اعمال اثرات تغيير سرمايه يا انتشار اوراق بهادار، بدون محدوديت دامنة نوسان؛افشای پيش

 5.  اند، در اولين جلسة معامالتی پس از افشای اطالعات، متوقف شده 16نمادهای معامالتی که به موجب مادة

 امنة نوسان؛بدون محدوديت د

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

 .در روز معامالتی پس از سررسيد بازگشايی خواهد شد

مواعد زمانی جهت بازگشايی نمادهای موضوع اين ماده، در شرايط خاص و با دستور مديرعامل بورس    تبصره:

 تواند حداکثر با يک روز تأخير اعمال گردد.می

در صورت رفع داليل تعليق نمادهای معلق، بازگشايی نماد با اعالم سازمان بوده و چگونگی اعمال محدوديت  :21مادۀ 

 شود.دامنة نوسان توسط سازمان تعيين می

گشايش شروع و با اجرای حراج له پيشبازگشايی نماد معامالتی از طريق حراج ناپيوسته با اعمال يک مرح :22مادۀ 

يابد. پس از اين مرحله، معامالت از طريق حراج پيوسته در زمان باقيمانده تا پايان جلسة معامالتی و ناپيوسته پايان می

شود. قيمت مرجع در دورة حراج پيوسته، قيمت کشف شده از طريق حراج در دامنة نوسان مجاز روزانه قيمت انجام می

 ه است.ناپيوست

ای صورت نپذيرد يا به دليل غير عادي بودن قيمت كشف در صورتی که در دورۀ حراج ناپيوسته معامله     تبصره:

شده يا حجم اوراق بهادار معامله شده، معامالت انجام شده در دوره حراج ناپيوسته توسط بورس تاييد نگردد، به 

موضوع اين ماده براي يكبار ديگر قابل تكرار است. به هر تشخيص بورس و پس از اطالع رسانی، حراج ناپيوسته 

 ترتيب در صورت عدم كشف قيمت، آخرين قيمت پايانی نماد معامالتی، قيمت مرجع در دورة حراج پيوسته خواهد بود.

  

      حجمی فصل هفتم: دامنۀ نوسان روزانة قیمت و محدوديت  

تقدم، حجم مبنای اوراق بهادار، محدوديت حجمی و واحد پاية دار و حقدامنة نوسان روزانة قيمت اوراق بها: 23مادۀ 

روز کاری قبل از اعمال  3سفارش با پيشنهاد هيأت مديرة بورس به تأييد هيأت مديرة سازمان خواهد رسيد. بورس بايد 

 رسانی نمايد.تغييرات موارد فوق، مراتب را اطالع

باشند، دامنة نوسان روزانه قيمت طبق مقررات بازارگردان می در مورد اوراق بهاداری که دارای :1تبصرة 

 بازارگردانی است.

تواند به درخواست كارگزار محدوديت حجم هر سفارش را جهت انجام معامالت بيشتر از يك بورس مي :2تبصرة 

 تقدم اعمال ننمايد.ميليون سهم يا حق

جم هر سفارش را براي كارگزاران خريدار و فروشنده هاي اوليه محدوديت حتواند در عرضهبورس مي :3تبصرة 

 متناسب با سهميه هر كارگزار تغيير دهد.

در صورتيکه حجم معامالت انجام شده در بازار عادی سهم مساوی يا بيشتر از حجم مبنای شرکت باشد،  :24مادۀ 

سة معامالتی در بازار عادی خواهدبود، قيمت پايانی سهم برابر با ميانگين موزون قيمت معامالت انجام شدة نماد طی جل

 گردد:در غير اين صورت، قيمت پايانی به شرح زير محاسبه می

)تفاوت ميانگين موزون قيمت سهام معامله شده نسبت به قيمت پايانی روز قبل * حجم معامالت انجام شده در بازار 

 عادی سهم تقسيم بر حجم مبنا( + قيمت پايانی روز قبل



تقدم سهام برابر با ميانگين موزون قيمت معامالت انجام مت پايانی نمادهای معامالتی اوراق مشارکت و حققي   تبصره:

 شدة نماد طی جلسة معامالتی در بازار عادی خواهد بود.

  

      فصل هشتم: گره معامالتی  

 گره معامالتی وضعيتی است که:: 25مادۀ 

 1.  برخورداری از صف سفارش خريد يا فروش در پايان جلسه معامالتي در آن يک نماد معامالتی به رغم

ميليارد سهم و بيشتر و دو برابر حجم مبنا برای ساير  3هايی با حداقل معادل يک برابر حجم مبنا برای شرکت

جلسة معامالتی متوالی  5های درخواست خريد و فروش، حداقل به مدت ها، به علت عدم تقارن قيمتشرکت

عامله قرار نگيرد يا متوسط معامالت روزانه آن در اين دوره )به استثنای معامالت در بازار معامالت مورد م

 درصد حجم مبنا باشد؛ 5عمده(، کمتر از 

 2.  جلسة معامالتی متوالی در سقف دامنة نوسان روزانة قيمت باشد؛ 5کلية معامالت يک نماد معامالتی در 

 3. جلسة معامالتی متوالی در کف دامنة نوسان روزانة قيمت باشد 5تی در کلية معامالت يک نماد معامال. 

های مشمول گرة معامالتی توسط بورس استخراج و حداکثر تا پيش از شروع روز معامالتی فهرست شرکت :26مادۀ 

 رسد.از طريق سامانة معامالت و همچنين سايت رسمی شرکت به اطالع عموم می

ميليون سهم با تشخيص  150هايی با سهام پايه کمتر از التی در مورد سهام شرکتمقررات گره معام :27مادۀ 

 تواند اعمال نشود.مديرعامل بورس می

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

دامنة نوسان روزانة قيمت عادی آن نماد انجام و سپس در حراج  برابر 2بعد و در مرحلة گشايش، با دامنة نوسان 

شود. قيمت مرجع در دورة حراج پيوسته، قيمت کشف شده از پيوستة معامالت در دامنة نوسان روزانة قيمت انجام می

 طريق حراج ناپيوسته است.

ت پايانی نماد معامالتی، قيمت مرجع در صورت عدم انجام معامله از طريق حراج ناپيوسته، آخرين قيم        تبصره:

 در دورة حراج پيوسته خواهد بود.

  

         فصل نهم: تأيید معامالت  

 يابد که به تأييد بورس برسد.تمامي معامالت اوراق بهادار در بورس، در صورتی قطعيت می: 29مادۀ 

معامالت اوراق بهادار را حداکثر تا پايان روز تواند بخشی از مديرعامل بورس صرفاً در شرايط زير، می: 30مادۀ 

 برگزاری جلسة معامالتی تأييد ننمايد:

 1.  براساس تقاضای کارگزار به دليل وقوع آن دسته از اشتباهاتی که طبق مقررات مصوب هيأت مديرة

 شود؛سازمان احصاء می

 2. خطای معامالتی متأثر از اشکال سامانة معامالت؛ 

 3. گردد، از تقدم سهام فروخته شده بيش از مقداری که مشمول تعريف معامالت عمده میقمازاد سهام يا ح

 .يک کد معامالتی و طی يک جلسة معامالتی

 4.  تمام معامالت يا صرفاً معامالت بيش از سهميه، در صورت عدم رعايت سهميۀ اعالم شده برای خريد يا

 فروش اوراق بهادار؛

 5. قرراتساير موارد طبق قوانين و م. 

 کلية مدارک و سوابق معامالت تأييد نشده بايد نگهداری شده و حسب درخواست به سازمان ارائه گردد.    :1تبصرة 



سازی و معاملة آخرين روز های دولتی در راستای خصوصیهای سهام شرکتهای اوليه و عرضهعرضه   :2تبصرة 

 باشند.نمی 3تقدم استفاده نشده، مشمول بند حق

تواند معامالتی در صورتی که ظن دستکاری قيمت يا استفاده از اطالعات نهانی وجود داشته باشد، بورس می :31 مادۀ

 را که با نوسان غيرعادی قيمت يا حجم غيرعادی انجام شود، تأييد ننمايد.

  

 فصل دهم: ضوابط کلی معامالت عمده   

شود. در اين منظور در سامانة معامالتی ايجاد شده انجام میمعامالت عمده در بازاری مجزا که به همين : 32مادۀ 

 شود.معامالت دامنة نوسان روزانة قيمت و محدوديت حجمی اعمال نمی

 برای انجام معامالت عمده، نماد سهم در بازار عادی بايد باز باشد.  تبصره:

 مالتی باشد.عرضة سهام در معامالت عمده بايد به صورت يکجا و از يک کد معا: 33مادۀ 

 تواند يک کد تجميعی با رعايت مقررات مصوب سازمان باشد.کد معامالتی موضوع اين ماده می  تبصره:

تقدم سهام را برای انجام معاملة عمده، کارگزار فروشنده بايد درخواست کتبی خود مبنی بر فروش سهام يا حق: 34مادۀ 

 اطالعية عرضة عمده مصوب بورس ارايه نمايد:همراه اطالعات و مستندات زير، در قالب فرمت به

 1. تقدم سهام قابل عرضه؛تعداد سهام يا حق 

 2. قيمت پايه؛ 

 3. تاريخ شروع رقابت؛ 

 4. کننده به همراه تصوير سفارش فروش؛نام عرضه 

 5.  شرايط فروش از جمله نقدی يا اقساطی بودن ثمن معامله و در صورت اقساطی بودن نحوة تقسيط و وثايق

 مورد نياز؛

 6. تقدم سهام؛کننده در انتقال حقوق مالی و غيرمالی سهام يا حقمدارکی دال بر مالکيت يا نمايندگی عرضه 

 7. قرارداد پيشنهادي فروش، درصورت وجود؛ 

 8. اعالم مهلت تسويه طبق مقررات؛ 

 9. ساير اطالعات به درخواست بورس. 

وسط فروشنده به کارگزار وی ارايه و پس از تأييد صحت مستندات اخذ اطالعات موضوع اين ماده کتباً ت      تبصره:

 گردد.شده توسط کارگزار فروشنده به بورس تحويل می

تقدم سهام کمتر از پنج درصد سهام پايه در بازار معامالت عمده، حداقل تا درخواست عرضة سهام يا حق: 35مادۀ 

رخانة بورس ثبت و در صورت تطبيق اطالعية عرضه عمده با صبح روز کاری قبل از عرضه بايد در دبي 10ساعت 

مقررات به تشخيص مديرعامل بورس، بايد حداکثر تا پايان ساعت کاری همان روز از طريق سايت رسمی بورس 

 رسانی شود.اطالع

تا چهار روز درصد آن، حداقل  50تقدم سهام به ميزان پنج درصد سهام پايه تا درخواست عرضة سهام يا حق: 36مادۀ 

روز کاری  7درصد يا بيشتر از آن نيز حداقل بايد  50تقدم سهام کاری قبل از عرضه و درخواست عرضة سهام يا حق

قبل از عرضه در دبيرخانة بورس ثبت و در صورت تطبيق اطالعية عرضه عمده با مقررات به تشخيص مديرعامل 

 بورس به اطالع عموم برسد.بورس، تا پايان همان روز کاری از طريق سايت رسمی 

کننده مغاير تواند از انتشار اطالعية عرضه عمده در صورتی که شرايط اعالمی توسط عرضهبورس می: 37مادۀ 

 اصل منصفانه بودن و شفافيت بازار باشد، خودداری نمايد.



هرگونه تغيير مفاد اطالعيه مندرجات اطالعية عرضه عمده پس از انتشار توسط بورس، قابل تغيير نيست. لذا : 38مادۀ 

 شود.عرضه عمده به منزله انصراف فروشنده تلقي مي

در صورت انتشار آگهی فروش در جرايد، توسط فروشنده، اطالعات مندرج در آن نبايد با اطالعات ارايه : 39مادۀ 

مبنای انجام  شده به بورس مغايرت داشته باشد. در صورت مغايرت، اطالعات منتشر شده در سايت رسمی بورس

 باشد.معامله می

يابد. در صورتی که به داليل نماد معاملة عمده، حداکثر قبل از يک ساعت پايانی جلسة معامالتی گشايش می: 40مادۀ 

 شود.فنی يا اجرايی، شرايط گشايش نماد در اين مهلت مهيا نگردد، رقابت به جلسۀ معامالتی بعد موکول می

ات مربوط به داليل موضوع اين ماده را در سوابق خود نگهداری نمايد و حسب مورد به بورس بايد مستند   تبصره:

 سازمان ارائه نمايد.

تواند حداقل تغيير قيمت مجاز هر سفارش در معامالت عمده مانند بازار عادی است. مديرعامل بورس می: 41مادۀ 

ر دهد، ليکن بايد قبل از شروع جلسة معامالتی بعد، حداقل تغيير قيمت مجاز هر سفارش را برای يک معاملة عمده تغيي

 مراتب را به اطالع عموم برساند.

تواند در قالب يک سفارش خريد رقابت نمايد و امکان شرکت در معامالت عمده، هر کارگزار خريدار تنها می: 42مادۀ 

 ندارد.های مختلف برای چند شخص يا گروه وجود در رقابت توسط يک کارگزار با سفارش

 تواند همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعاليت نمايد.هر کارگزار در يک معاملة عمده نمی: 43مادۀ 

تقدم سهام اعالم تقدم سهام هر سفارش خريد بايد برابر تعداد سهام يا حقدر معامالت عمده، تعداد سهام يا حق :44مادۀ 

 های خريد نبايد کمتر از قيمت پايه باشد.رششده در اطالعية عرضه عمده باشد. همچنين قيمت سفا

کاهش قيمت سفارش خريد ثبت شده در سامانة معامالتی يا ورود سفارش با قيمتی کمتر از باالترين سفارش : 45مادۀ 

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

 سامانة معامالتی مجاز است. قيمت باالتر در

عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی مجاز است که از زمان ثبت بهترين سفارش خريد در سامانة : 46مادۀ 

 معامالتی حداقل سه دقيقه گذشته باشد.

ت باالتر دقيقه گذشته باشد و سفارش خريدي با قيم 15در صورتی که از زمان ثبت بهترين سفارش خريد، : 47مادۀ 

طی اين مدت ثبت نشده باشد، و قيمت اين سفارش مساوي يا بيشتر از قيمت پايه باشد، عرضه به بهترين سفارش خريد، 

 15از طريق کارگزار فروشنده يا به صورت خودکار در سامانة معامالتی انجام خواهد شد. در هر حال بعد از گذشت 

 باشد.مجاز نمیدقيقه، ادامة رقابت توسط کارگزاران خريدار 

در صورتی که در پايان جلسة معامالتی، زمان ثبت بهترين سفارش خريد ثبت شده قبل از ده دقيقة پايانی بوده : 48مادۀ 

و قيمت اين سفارش مساوی يا بيشتر از قيمت پايه باشد عرضه به بهترين سفارش خريد، از طريق کارگزار فروشنده يا 

 التی انجام خواهد شد.به صورت خودکار در سامانة معام

شود. عدم اقدام کارگزار فروشنده در سامانة معامالتی توسط بورس تعيين می 48و  47نحوة اجرای فني مواد : 49مادۀ 

های اجرايی تعيين شده توسط بورس تخلف محسوب شده و موضوع جهت رسيدگی به مرجع رسيدگی به مطابق روش

 تخلفات ارجاع خواهد شد.

ورت ثبت سفارش خريد در ده دقيقة پايانی بازار، ادامة رقابت به جلسة معامالتی بعد موکول شده و در ص: 50مادۀ 

کارگزار دارای بهترين سفارش خريد موظف است سفارش خود را با بهترين قيمت روز قبل، در ابتدای جلسة معامالتی 

 بعد وارد سامانه نمايد.



از انجام معامله منصرف شود، بايد قبل از شروع جلسة رسمي معامالتي در صورتی که فروشنده به هر دليلی : 51مادۀ 

هر روز، انصراف خود را کتباً از طريق کارگزار فروشنده در دبيرخانة بورس ثبت نمايد. در اين صورت عرضه 

ي شود. در صورت اعالم انصراف پس از شروع جلسة معامالتي، به انصراف مذكور در آن جلسة معامالتانجام نمي

 گيری در اين خصوص، زمان ثبت انصراف در دبيرخانة بورس خواهد بود.ترتيب اثر داده نخواهد شد و مالک تصميم

تقدم سهامي كه اطالعية عرضة عمده آن توسط كننده از فروش سهام يا حقدر صورتي كه به هر دليلي عرضه :52مادۀ 

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

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

 بورس و طی تشريفات معاملة عمده حداقل دو ماه پس از انصراف از انجام معامله خواهد بود.

 شنده جهت رسيدگي بيشتر به مرجع رسيدگي به تخلفات ارجاع خواهد شد.موضوع انصراف فرو   تبصره:

در صورت تداوم معامالت عمده در چندين جلسة معامالتی، تعهدات فروشنده و خريدار و کارگزاران آنها، : 53مادۀ 

 موضوع اين دستورالعمل، در تمامی جلسات معامالتی مجرا است.

  

  فصل يازدهم: معامالت عمده شرايطی  

در معامالت عمدة شرايطی، کارگزار خريدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانة معامالتی است که : 54مادۀ 

نامة بانکی تقدم سهام موضوع معامله براساس قيمت پايه را به صورت نقد يا ضمانتدرصد ارزش سهام يا حق 3معادل 

گذاری مشتری دريافت و حسب مورد به حساب شرکت سپردهگذاری مركزي از بدون قيد و شرط به نفع شرکت سپرده

مرکزی واريز يا به اين شرکت تحويل دهد و تأييدية شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامين مربوطه به بورس ارايه 

 کند.

د يا در صورتی که کارگزار خريدار قبل از انجام معامله، انصراف کتبی خود را از ادامة رقابت اعالم نماي   تبصره:

چنانچه کارگزار خريدار موفق به انجام معامله نگردد، سپردة وی با تأييد بورس مبنی بر عدم مغايرت اقدامات کارگزار 

با مقررات در جريان معامله مذکور، حداکثر تا دو روز کاری پس از زمان انصراف يا انجام معامله، توسط شرکت 

 شود.گذاری مرکزی مسترد میسپرده

گذاری صورت پرداخت حصة نقدی از سوی خريدار و اراية سند تسوية خارج از پاياپای به شرکت سپرده در: 55مادۀ 

نامة معامالت اوراق بهادار در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و قطعيت معامله، ثبت معامله در مرکزی طبق آئين

 سيستم معامالتی حداکثر تا پايان روز کاری بعد انجام خواهد شد.

در صورت خودداری کارگزار فروشنده يا فروشنده از دريافت مستندات الزم جهت قطعی شدن معامله،    ره:تبص

که به امضای خريدار رسيده است را به همراه ساير وثايق و  34مادة  7تواند قرارداد موضوع بند کارگزار خريدار می

ابق به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارايه و رسيد مدارک الزم مورد اشاره در اطالعية عرضه عمده، جهت ثبت در سو

 دريافت نمايد.

در خصوص معاملة عمدة شرايطی، کارگزار خريدار بايد حداکثر تا پايان وقت اداری روز کاری بعد از : 56مادۀ 

 معامله، اسامی خريداران به همراه تعداد و درصد قابل تخصيص به آنان و همچنين دستور خريد دريافت شده را به

تواند پس از مشخص شدن برندة رقابت و قبل از تسويه، نسبت به تغيير اسامی بورس ارايه نمايد. کارگزار خريدار نمی

 خريداران اعالمی به بورس و درصد قابل تخصيص به آنها مبادرت نمايد.

و تأييد بورس  تغيير درصد سهام قابل تخصيص بين خريداران متعدد اعالمي با موافقت آنان و فروشنده  تبصره:

 پذير است.امكان

 باشد.االجرا میشرايطی نيز الزم ضوابط کلی معامالت عمده، در خصوص معامالت عمدة: 57مادۀ 

  



             تقدم خريد سهامفصل دوازدهم: معامالت حق  

هاي نويسي به شرکتپذيره باشد، در دورةتقدم خود میتقدم خريد سهام که مايل به فروش حقدارندة گواهي حق :58مادۀ 

تقدم خريد سهام به کارگزاري، اقدام کارگزاري مراجعه و نسبت به تکميل درخواست فروش و تحويل گواهي حق

 نمايد.می

تقدم" صادر خواهد شد و معامالت تقدم خريد سهام در بورس، "گواهينامة نقل و انتقال حقبراي خريدار حق :59مادۀ 

 شود.هينامة مذکور انجام میدست دوم بر مبناي گوا

هاي تحت تملک تقدمدهندة کل حقتقدم سهام در بورس، نشانگواهينامة نقل و انتقال صادره برای خريدار حق :60مادۀ 

تقدم خريد آن سهم نيز باشد، کارگزار مکلف است گواهی خريدار است. در صورتی که خريدار، دارای گواهی حق

 تقدم، از خريدار دريافت کند.هينامة نقل و انتقال حقمزبور را قبل از ارائه گوا

نويسی و طی نويسي سهام جديد باشد، با تأديه مبلغ پذيرهکه مايل به پذيرهتقدم خريد سهام در صورتيدارندة حق :61مادۀ 

نمايد و کارگزار مربوطه و بورس در اين خصوص مسئوليتی تقدم به سهم اقدام میآيند آن جهت تبديل حقکردن فر

 نخواهند داشت.

نويسي را در مهلت تعيين شده به حساب بانکي که در م خريد سهام، وجه پذيرهتقددر صورتی که دارندگان حق :62مادۀ 

تقدم استفاده نشده" تلقي تقدم آنها در حکم "حقنويسي ناشر پذيرفته شده قيد شده است، تأديه ننمايند، حقاعالمية پذيره

 خواهد شد.

تقدم تقدم، تعداد و مشخصات حقدارندگان حق نويسيناشر پذيرفته شده موظف است پس از پايان مهلت پذيره :63مادۀ 

گذاري مرکزی اعالم نمايد. در هر صورت مسئوليت اعالم مشخصات افرادي که از استفاده نشده را به شرکت سپرده

 اند و تعيين تعداد آن به عهدة ناشر پذيرفته شده است.تقدم خود استفاده نکردهحق

نمايد و تعداد و کد های استفاده نشده را به يک کد معامالتي منتقل میتقدمحقگذاری مرکزی تمام شرکت سپرده :64مادۀ 

 کند.معامالتي آن را به ناشر پذيرفته شده، سازمان و بورس اعالم می

تقدم استفاده نشده به بهترين هيأت مديرة ناشر پذيرفته شده بايد حداکثر تالش خود را در خصوص فروش حق :65مادۀ 

 د.قيمت انجام ده

در صورتی که به تشخيص مديرعامل بورس، مفاد اين ماده رعايت نشود، در جهت حمايت از حقوق    تبصره:

 تواند نسبت به عدم تأييد تمام يا قسمتی از معامالت مذکور اقدام نمايد.سهامداران ناشر پذيرفته شده، وی می

تقدم خريداري شده را همزمان با نويسي حقپذيرهتقدم استفاده نشده، موظف است وجه کارگزار خريدار حق :66مادۀ 

تقدم گذاری مرکزی، وجوه حقگذاری مرکزی واريز نمايد. شرکت سپردهتقدم به شرکت سپردهتسوية وجه معاملة حق

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

 شده واريز نمايد.پذيرفته 

 باشد.تقدم خريد سهام، مشابه ضوابط حاکم بر معامالت سهام میساير ضوابط مربوط به دادوستد حق :67مادۀ 

  

           فصل سیزدهم: معامالت اوراق مشارکت  

رش و عرضة اولية اوراق مشارکت در بورس، منوط به پـذيرش و درج اين اوراق براساس دستورالعمل پذي :68مادۀ 

 ساير مقررات مربوط به بورس است.

روز کاری قبل از آغاز دورة  5کننده بايد حداقل به منظور عرضة اولية اوراق مشارکت، کارگزار عرضه :69مادۀ 

ثبت سفارش، گزارشی حداقل شامل قيمت اوراق مشارکت، تعداد اوراق مشارکت، تاريخ شروع و پايان دورة ثبت 



کننده به بورس ارسال نمايد. بورس در س پس از تأييد ناشر پذيرفته شده و کارگزار عرضهرا مطابق فرم بور سفارش

روز  2صورت موافقت با عرضة اوليه، اين اطالعات را در اطالعية عرضة اولية اوراق مشارکت، قيد نموده و حداقل 

 نمايد.کاری قبل از دورة ثبت سفارش منتشر می

در بورس، از زمان عرضة اوليه تا سررسيد، منوط به داشتن حداقل يک معامالت اوراق مشارکت  :70مادۀ 

 شود.بازارگردان است. بازارگردانی اوراق مشارکت براساس دستورالعمل بازارگردانی انجام می

نمايد، مکلف است قبل از در صورتی که ناشر پذيرفته شده برای اولين بار اوراق مشارکت را عرضه می :71مادۀ 

 گذاری مرکزی و بورس تحويل دهد.گذاری اوراق مشارکت را تکميل و به شرکت سپردهدنامة سپردهعرضه، تعه

در اطالعية عرضة اولية اوراق مشارکت، نمايندگی بالعزل ناشر پذيرفته شده در سپرده کردن اوراق    تبصره:

 شود.مشارکت قيد می

عرضه شده باشد، هيأت پذيرش حداقل تعداد اوراق  در صورتی که اوراق مشارکت قبالً و از طرق ديگر: 72مادۀ 

نمايد. معاملة اوراق مشارکت در اين گذاری مرکزی را تعيين میمشارکت جهت سپرده شدن اوراق نزد شرکت سپرده

 حالت منوط به سپرده شدن حداقل تعيين شده طی مهلتی است که توسط هيأت پذيرش تعيين شده است.

 راق مشارکت، کارمزد خريد و فروش به عهدة ناشر پذيرفته شده است.در عرضة اولية او :73مادۀ 

التفاوت اوراق مشارکت ثبت شده و عرضه ناشر پذيرفته شده مکلف است با عقد قرارداد با متعهد خريد، مابه :74مادۀ 

ج از پاياپای شده در دورة ثبت سفارش را به متعهد خريد واگذار نمايد. تسوية اين بخش از معامالت، به شکل خار

 باشد.می

های دريافتی از مشتريان را روز کاری است. کارگزاران موظفند، سفارش 3دورة ثبت سفارش حداكثر  :75مادۀ 

براساس اولويت زماني دريافت سفارش در دورة ثبت سفارش و با قيمت اسمی اوراق مشارکت، وارد سامانة معامالتی 

 کنند.

 ها با کد گروهی مجاز نيست.با کد معامالتی مشتری ثبت شود و ثبت سفارش های خريد بايدسفارش   :1تبصرة 

های ثبت شده در دورة ثبت سفارش قابل اصالح يا حذف هستند، ليکن پس از پايان اين دوره، سفارش   :2تبصرة 

 ها مجاز نيست.ورود، حذف يا اصالح سفارش

ها در دورة ثبت سفارش برای سفارش و زمان ورود سفارشواحد پاية سفارش، حداقل و حداکثر حجم هر    :3تبصرة 

هر عرضه اوليه توسط بورس تعيين و قبل از شروع دورۀ ثبت سفارش از طريق سايت رسمی بورس و سامانۀ 

 معامالتی به اطالع عموم خواهد رسيد.

قابل عرضه در عرضة كه حجم كل سفارشات ثبت شده در هر زمان برابر با كل اوراق مشاركت در صورتي: 76مادة 

 يابد.اوليه باشد بورس نماد معامالتي اوراق مشاركت را متوقف نموده و اوراق مشاركت به خريداران تخصيص مي

اوراق مشاركت به ميزان  كارگزار فروشنده در پايان هر روز از دورة ثبت سفارش نسبت به عرضة :77مادة 

 ام خواهد نمود.سفارشات خريد ثبت شده در سامانه معامالتي اقد

های ثبت شده کمتر از اوراق مشارکت عرضه شده باشد، ثبت اگر در پايان دورة ثبت سفارش، سفارش :78مادۀ 

دستورالعمل ثبت و  17سفارش حداکثر يک دوره با درخواست ناشر پذيرفته شده و موافقت بورس و با رعايت مادة 

 شود.عرضة عمومی اوراق بهادار، تمديد می

های ثبت شده در پايان دورة ثبت سفارش کمتر از تعداد کل اوراق مشارکت در صورتی که حجم کل سفارش :79مادۀ 

 عرضه شده باشد، متعهد خريد مکلف به ورود سفارش خريد برای باقيماندة اوراق خواهد بود.



ن را به بورس ارايه گذاراروز فرصت دارد تا فهرست تخصيص اوراق مشارکت بين سرمايه 30متعهد خريد    تبصره:

 نمايد.

معاملة اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس، صرفاً در بورس قابل انجام است. مبنای پرداخت سود و اصل  :80مادۀ 

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

محدوديت دامنة نوسان روزانة قيمت از اولين روز کاری بعد از عرضة اوليه، روی نماد معامالتی اوراق  :81مادۀ 

 مشارکت اعمال خواهد شد.

های سفارش خريد يا فروش، خريداران و فروشندگان اوراق مشارکت، با مراجعه به کارگزاران و تکميل فرم :82مادۀ 

های دريافتی از طريق کارگزاران وارد سامانة معامالت کنند. سفارشام مینسبت به خريد و فروش اوراق مشارکت اقد

 شود.شود و براساس اولويت قيمت و زمان، معامالت آن انجام میمی

قيمت خريد و فروش اوراق مشارکت براساس عرضه و تقاضای بازار در بورس تعيين و به صورت  :83مادۀ 

 شود.احتساب دو رقم اعشار بر مبنای فرمول زير اعالم میدرصدی از ارزش اسمی اوراق مشارکت و با 

 ارزش پيشنهادی

 ×  100 =  قيمت پيشنهادی )درصد( 

 ارزش اسمی

  

  

خريدار اوراق مشارکت ملزم است عالوه بر قيمت خريد اوراق مشارکت، سود انباشته اوراق مزبور )سود  :84مادۀ 

 های معامالتی را نيز پرداخت نمايد.د شده است( و هزينهنامة اوراق قيبين دو موعد سررسيد که در اميد

تواند نماد در صورت وجود اطالعات مهم در بازار اوراق مشارکت، بورس يا سازمان حسب مورد می :85مادۀ 

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

 زانه قيمت در روز بازگشايی نماد اعمال نخواهد شد.رو

ضامن، بازارگردان يا بازار ساز مکلف است در راستای ايفای تعهدات خود مبنی بر خريد اوراق، به ترتيبی  :86مادۀ 

 های خريد الزم و حفظ آن طی دورة معامالتی اقدام نمايد.که در بيانية ثبت مشخص شده است نسبت به ورود سفارش

معاملة بيش از يک درصد از کل اوراق منتشره يك ناشر، در چهارچوب ضوابط معامالت عمده قابل انجام  :87ادۀ م

 است.

گذاری مرکزی و يک روز کاری بعد از انجام تسوية وجوه معامالت اوراق مشارکت توسط شرکت سپرده :88مادۀ 

ه گواهی نقل و انتقال اوراق مشارکت صادر گيرد. اين شرکت برای خريدار و فروشند( صورت میT+1معامله )

 نمايد.می

ساير مقررات مربوط به نحوه دريافت سفارش خريد و فروش اوراق و ساير مقررات مربوط از جمله احراز  :89مادۀ 

 باشد.هويت مشتری دريافت کد معامالتی و غيره مشابه ضوابط حاکم بر معامالت سهام در اين دستورالعمل می

  

    ها توسط کارگزارانفصل چهاردهم: شرايط دريافت و اجرای سفارش  



مسئوليت احراز هويت مشتری بر عهدۀ کارگزار است. کارگزار بايد جهت انجام معامالت اوراق بهادار در  :90مادۀ 

ت و شناسايی از جمله مقررات مبارزه با پولشويی و ساير مقررات مرتبط، نسبت به احراز هوي بورس، مطابق مقررات

 مشتريان به شرح زير اقدام نمايد:

  

 الف( احراز هويت و شناسايی شخص حقیقی:

 1-  اخذ اصل مدرک شناسايی مشتری شامل شناسنامه و کارت ملی و در مورد اشخاص خارجی، گذرنامة

 معتبر و نگهداری کپی مصدق تمامی صفحات مدارک مزبور؛

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

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

 4- اخذ اطالعات در مورد حجم معامالت قبلی مشتری؛ 

 5- اخذ اطالعات در مورد هدف از انجام معامالت اوراق بهادار. 

 ب( احراز هويت و شناسايی شخص حقوقی:

 1-  ،نامه، آگهی روزنامة رسمی در خصوص تأسيس و آخرين شرکتاخذ اطالعات در خصوص اساسنامه

تغييرات آن، آگهی آخرين تغييرات مديران و صاحبان امضای مجاز، ترکيب سهامداران، مالکان يا شرکاء 

 باالی ده درصد، مؤسسان، اعضای هيأت مديره و مدير عامل، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان؛

 2- ط به حساب بانکی مرتبط با معامالت اوراق بهادار؛اخذ اطالعات مربو 

 3- اخذ اطالعات در مورد حجم معامالت قبلی؛ 

 4-  اخذ اصل مدرک شناسايی صاحبان امضای مجاز شامل شناسنامه و کارت ملی و نگهداری کپی مصدق

 .تمامی صفحات مدارک مذکور

 کارگزار برابر با اصل شوند.کلية مستندات اخذ شدة موضوع اين ماده بايد توسط    :1تبصرة 

 های ابالغی بورس اخذ خواهد شد.کلية اطالعات موضوع اين ماده براساس فرمت   :2تبصرة 

کارگزاران مکلف به ثبت و نگهداری مدارک مربوط به سوابق شناسايی مشتريان و اطالعات، مستندات و  :91مادۀ 

 باشند.سوابق مربوط به معامالت می

ای ثبت و نگهداری شود که امکان اراية آن حسب درخواست سازمان و بورس مربوط بايد به گونه اسناد   :1تبصرة 

 وجود داشته باشد.

کارگزاران مکلفند عالوه بر مفاد اين ماده، الزامات مندرج در مقررات از جمله مقررات مبارزه با پولشويی    :2تبصرة 

 .در خصوص نگهداری و امحاء اسناد را رعايت نمايند

امتناع کند يا کارگزار  90در صورتی که مشتری از اراية اطالعات و مدارک مورد نظر موضوع مادة  :92مادۀ 

 اطالعاتی برخالف اطالعات ارايه شده توسط مشتری احراز نمايد، بايد از انجام معامله برای مشتری خودداری کند.

گذاری آنها به منظور خود و تعيين اهداف سرمايه کارگزاران بايد نسبت به نظارت مستمر بر مشتريان :93مادۀ 

 آوری شده اقدام نمايند.اطمينان از انطباق عمليات و معامالت آنها با اطالعات جمع

هاي کاغذی يا الکترونيک، طبق فرمت بورس کارگزار موظف است براي دريافت درخواست مشتريان از فرم :94مادۀ 

 استفاده کند.

ها بايد براساس است مشتريان به صورت الکترونيک اعم از تلفنی، فکس، اينترنت و ساير روشدريافت درخو   تبصره:

 مديره سازمان صورت گيرد.دستورالعمل مصوب هيئت



شود، خودداری های مشتريان که با رعايت مقررات ارايه میتوانند از دريافت درخواستکارگزاران نمی :95مادۀ 

 نمايند.

های مشتريان به ترتيب مکلفند از دفاتر ثبت سفارش مورد تأييد سازمان استفاده نمايند. سفارشکارگزاران  :96مادۀ 

شود. در اين دفتر بايد استانداردهاي وضع شده توسط سازمان در خصوص ثبت و زمان دريافت، در اين دفاتر ثبت می

های کد معامالت گروهی و ثبت سفارشهای مشتريان رعايت شود. کارگزارانی مجاز به استفاده از اجراي درخواست

 گروهی هستند که مقررات موضوع اين ماده را رعايت نمايند.

ها از وکيل يا نمايندة قانونی مشتريان بايد مقررات دستورالعمل انجام معامالت کارگزاران در دريافت سفارش :97مادة 

 وکالتی را رعايت نمايند.

 باشند.کارگزاران مجاز به تغيير کد معامالتی سفارشات ثبت شده در سامانة معامالتی نمی :98مادة 

 باشد.ورود سفارش با اعتبار زمانی پايان روز، پس از پايان آخرين جلسة رسمی معامالتی روزانه مجاز نمی: 99مادۀ 

 صالح ايشان اجرا نمايند.كارگزاران موظفند سفارش مشتريان را همواره با رعايت صرفه و  :100مادة 

كه اجراي سفارشات مشتريان منجر به نقض مقررات، دستكاري بازار يا معامالت متكي به در صورتي :101مادة 

اطالعات نهاني گردد كارگزار مكلف است از اجراي سفارش مشتريان خودداري نموده و مراتب را به سازمان و بورس 

 گزارش دهد.

  

            ها در عرضه اولیهفصل پانزدهم: ضوابط انتقال سهام به كاركنان شركت  

هاي اوليه كه مشمول معامالت ترجيحي نباشد بنابر مفاد انتقال سهام به کارکنان ناشر پذيرفته شده در عرضه :102مادۀ 

 پذيرد.اين فصل صورت مي

مل ناشر پذيرفته شده موضوع انتقال، حداقل اطالعات زير را كارگزار مكلف است بر اساس نامه مدير عا :103مادۀ 

 دريافت نمايد:

 1- نام شركت و تعداد سهام موضوع انتقال؛ 

 2- مصوبه هيأت مديره ناشر پذيرفته شده؛ 

 3- ليست كامل اسامي و مشخصات كاركنان ناشر پذيرفته شده که قرار است به ايشان سهام تخصيص يابد؛ 

 4- کنندهار يا سهامداران عرضهسفارش فروش سهامد. 

كارگزار طی يک روز معامالتی و حداکثر تا پايان روز کاری پنجمين جلسه رسمي معامالتی پس از  :104مادۀ 

كند. انتقال سهام از كد واسط به كد مالکيت هر يك از كاركنان عرضه اوليه اقدام به تخصيص سهام به يک كد واسط مي

باشد، روز كاري پس از تخصيص به كد واسط می 30شود و حداكثر ل بورس تعيين میظرف مهلتی که توسط مدير عام

 پذير است.امكان

در صورتي كه به هر دليل امكان انتقال سهام به كد معامالتي برخي از كاركنان ناشر پذيرفته شده در مهلت  :105مادۀ 

 شود.مقرر وجود نداشته باشد، سهام به کد فروشنده بازگردانده می

قيمت تخصيص سهام به كد واسط معادل قيمت ميانگين وزنی معامالت روزانة سهام ناشر پذيرفته شده طی  :106مادۀ 

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

د. چنانچه % كل سهام ناشر پذيرفته شده خواهد بو5تعداد سهام قابل واگذاري به كاركنان، حداكثر معادل  :107مادۀ 

افزايش سرمايه ناشر پذيرفته شده در جريان ثبت باشد، مجموع سرمايه ثبت شده و افزايش سرمايه در جريان ثبت، 

 % فوق قرار خواهد گرفت.5مبناي تعيين 



تعداد سهام تعيين شده جهت واگذاري به اشخاص موضوع اين دستورالعمل جزء سهميه خريد كارگزار  :108مادۀ 

 باشد.ه اوليه نميخريدار در عرض

  

           فصل شانزدهم: ضوابط معامله ترجیحي  

هاي دولتي به كاركنان همان شركت يا ساير اشخاص حقوقي به منظور معامله ترجيحي، انتقال سهام شركت :109مادۀ 

گيري هاي خصوصي سازي است و با نرخ و شرايط تعيين شده در مصوبه مرجع ذيصالح جهت تصميماجراي برنامه

 شود.در اين خصوص انجام مي

كارگزار جهت انجام معامالت ترجيحی بايد درخواست انجام معامله ترجيحی را به همراه نامه سازمان  :110مادۀ 

 سازی که حاوی حداقل اطالعات زير است به بورس ارائه نمايد:خصوصی

 1- نام ناشر پذيرفته شده و تعداد سهام موضوع انتقال؛ 

 2- قال؛قيمت انت 

 3- کننده و کد معامالتی وی؛نام عرضه 

 4- اسامي كاركنان يا اشخاص حقوقي. 

مسئوليت صحت و سقم اطالعات ارائه شده يا ميزان سهام قابل تخصيص به هر يك از اشخاص بر عهده    تبصره:

 باشد.بورس يا كارگزار نمي

كارگزار اقدام به انتقال سهام به كد ترجيحي در خارج از جلسه رسمي معامالتی و در بازار عادی سامانه  :111مادۀ 

روز كاري پس  30كند. انتقال سهام از كد ترجيحي به كد معامالتي هر يك از كاركنان ظرف مدت حداكثر معامالتی مي

 پذير است.از انتقال به كد ترجيحي، امكان

  

           وابط معامالت چرخشیفصل هفدهم: ض  

انجام معامالت چرخشی به نحوي كه تا پايان جلسه رسمي معامالتي، وضعيت مالكيت طرفين معامله در  :112مادۀ 

خصوص تمام يا بخشي از اوراق بهادار موضوع معامله تغيير ننمايد در بورس ممنوع است و بورس معامله مذکور را 

 تاييد نخواهد کرد.

در صورتي كه اين معامالت سهواً انجام شوند، كارگزار مكلف است مراتب را بالفاصله به مدير عامل  :113مادۀ 

 بورس اطالع دهد؛ به هر ترتيب بورس اين معامالت را تأييد نخواهد كرد.

هد، چنانچه كارگزار از اعالم مراتب به بورس خودداري نمايد يا بورس انجام معامله را سهوي تشخيص ند :114مادۀ 

 شود.پرونده كارگزار متخلف براي رسيدگي به مراجع رسيدگي به تخلفات ارجاع مي

كه بورس تشخيص دهد انجام يك معامله بصورت مستقيم يا غيرمستقيم طي يك دورة زماني در صورتي :115مادة 

ف است از تأييد آن منجر به تغيير مالكيت نشود و اين معامله با هدف شناسايي سود )زيان( انجام شده باشد موظ

 خودداري نمايد.

  

     فصل هجدهم: ساير مقررات  

محاسبة کارمزدهای معامالت برمبنای معامالت، به ترتيبی که در سامانة معامالتی ثبت شده است، صورت  :116مادۀ 

 گيرد.می



هادار در بورس در خصوص معامالت برخط اوراق بهادار مفاد "دستورالعمل معامالت برخط اوراق ب :117مادة 

 اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران " نيز، عالوه بر مفاد اين دستورالعمل الزم االجراست.

های مصوب هيأت های خدمات و کارمزدهای بورس از معامالت و نحوۀ وصول آن با رعايت سقفنرخ :118مادۀ 

 گردد.مديرۀ سازمان، توسط هيأت مديرۀ بورس تصويب و اعمال می

ای هايی که در خصوص مالکيت سهام آن، محدوديت مقرراتی يا اساسنامهدر صورت پذيرش سهام شرکت :119 مادۀ

های مذکور را براساس مقررات و در چارچوب امکانات عملياتی خود کنترل وجود دارد، بورس موظف است محدوديت

 نمايد.

رسانی که مطابق رس اعالم شود و کلية موارد اطالعکلية مواردی که مطابق اين دستورالعمل بايد توسط بو :120مادۀ 

 باشد از طريق سايت رسمی بورس انجام خواهد گرفت.اين دستورالعمل الزامی می

گذاری مرکزی سپرده شده و گواهی نقل و فقط اوراقی در بورس قابل معامله هستند که نزد شرکت سپرده: 121مادۀ 

 انتقال برای آن صادر شده باشد.

هاي پاياني و هاي تعريف شده در سامانه معامالت، محاسبه قيمتبورس مكلف است بر محاسبات شاخص :122مادة 

تنظيمات سامانه معامالت بصورت مستمر نظارت نمايد و در صورت لزوم موارد را از مديريت سامانه معامالت 

 پيگيري نمايد.

ات مشروحة زير و کلية مقررات و ضوابط مغاير با اين االجرا شدن اين دستورالعمل، مقرراز تاريخ الزم :123مادۀ 

 شود:دستورالعمل لغو می

 1-  هيأت مديرة سازمان  25/11/1382دستورالعمل اجرايی معامالت عمده نوع اول و دوم مصوب

 کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران؛

 2- اق بهادار مصوب دستورالعمل عرضة اوليه و دادوستد دست دوم اوراق مشارکت در بورس اور

 هيأت مديرة سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران؛ 12/6/1384

 3- نويسی در بورس اوراق بهادار دستورالعمل اجرايی دادوستد گواهينامة حق تقدم خريد سهام در دورة پذيره

 هيأت مديرة سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران؛ 12/6/1384مصوب 

 4-  هيأت مديرة سازمان  16/7/1384دستورالعمل اجرايی توقف نماد معامالتی اوراق بهادار مصوب

 کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران؛

 5- های اجرايی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به بورس چارچوب انتقال عمليات و فعاليت

هيأت مديرة سازمان کارگزاران بورس  29/11/1385اوراق بهادار تهران )شرکت سهامی عام( مصوب 

 اوراق بهادار تهران؛

 6- هاي سهام توسط آن سازي در كلية واگذاريمصوبة مربوط به نحوة انجام معامالت عمدة سازمان خصوصي

 مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار؛هيأت  3/5/1386سازمان در معامالت عمدة مصوب 

 7- هيأت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار؛ 14/6/1386معامالتی مصوب های دستورالعمل رفع گره 

 8-  هيأت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار 9/10/1386مصوبة اخذ تضمين در معامالت عمدة مصوب. 

 9- شوراي 11/3/1383شده در بورس مصوب دستورالعمل انتقال سهام به كاركنان شركت تازه پذيرفته 

 .بورس

 


