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     ه  عا ی
  
  
  

  تهران اوراق بهادار در بورس انجام معامالت ةنحو دستورالعمل اجرایی
  
  
  

ـ  26و  24، 23، 22، 18، 16، 15، 13، 8، 6، 5، 4 مـواد  يدر اجـرا ن دستورالعمل یا  ۀنامـ  نیآئ
فصـل،   18در  )مصوب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار(ن امعامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهر

سـازمان بـورس و اوراق بهـادار     ةمـدیر   هیأتب یبه تصو 13/9/1389 خیدر تار هتبصر 34ماده و  123
  .دیرس
  

    اصطالحات و فیتعار :اول فصل  
ران مصـوب  یـ ا یاسـالم  يقانون بازار اوراق بهادار جمهور 1که در ماده  ییها اصطالحات و واژه :1مادة 

تعریـف  عامالت در شرکت بورس اوراق بهـادار تهـران   م ۀنام ینئآ و یاسالم  يمجلس شورا1384آذرماه 
  :باشند یر میز یمعان يگر داراید يها واژه. اند ن دستورالعمل به کار رفتهیدر ا می، به همان مفاهاند شده

از بازارهاي سامانۀ معامالت است کـه در آن معـامالت عـادي اوراق بهـادار     یکی  :بازار عادي .1
 .شود انجام میمربوط، براساس مقررات 

از بازارهاي سامانۀ معامالت است که در آن معـامالت عمـده اوراق   یکی  :بازار معامالت عمده .2
 .شود انجام می مربوط، بهادار براساس مقررات

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

 .است حدودبراي مدت مبهادار لۀ یک ورقۀ جلوگیري از انجام معام :توقف نماد .4

 .است معاملۀ یک ورقۀ بهادار تا رفع دالیل تعلیقجلوگیري از انجام  :ق نمادتعلی .5

تعداد ورقۀ بهاداري است که در قالب یـک سـفارش، وارد سـامانۀ معـامالتی      :حجم سفارش .6
 .شود می
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هاي وارد شده  سفارش  اي است که براساس آن، به محض تطبیق قیمت شیوه :حراج پیوسته .7
 .شود له انجام میبه سامانۀ معامالتی، معام

ها به سامانۀ  اي است که براساس آن، پس از ورود سفارش شیوه :(Auction)حراج ناپیوسته  .8
 .شود انجام می (TOP)معامالت، معامله براساس قیمت نظري گشایش 

اسـت کـه    بورسدامنۀ نوسان قیمت اوراق بهادار قابل معامله در  :دامنۀ نوسان روزانۀ قیمت .9
هـا در هـر روز صـرفاً در ایـن دامنـۀ       شود و ورود سـفارش  تعیین می نسبت به قیمت مرجع

 .قیمت، مجاز است

دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصـوب  : دستورالعمل پذیرش .10
 .هیأت مدیرة سازمان است

مـورد  در فعـال شـدن آن   اسـت کـه   غیرفعـالی   سـفارش  ):Stop Order(سفارش متوقـف   .11
بازار با قیمت تعیین شـده توسـط    ۀقیمت آخرین معاملاست که خرید، زمانی هاي  سفارش

قیمـت  است کـه  ، زمانی  هاي فروش سفارشمورد مشتري مساوي یا از آن بیشتر شود و در 
 .بازار با قیمت تعیین شده توسط مشتري مساوي یا از آن کمتر شود ۀآخرین معامل

در . ناشر پذیرفته شـده در بـورس اسـت   شده ثبت  عبارت از مجموع تعداد سهام :سهام پایه .12
نویسـی یـا ثبـت قـانونی قـرار       که در مرحلۀ پذیره يسهام جدید محاسبه تعداد سهام پایه،

 .نیز لحاظ می شوند دندار

خـالص پـس از کسـر مـازاد درآمـدهاي متفرقـه بـر        ) زیـان ( سـود  :قابل اعمـال ) زیان(سود  .13
هاي متفرقه معادل یا بیشـتر از   )هزینه(مد در صورتی که مازاد درآ. هاي متفرقه است هزینه

قابـل  ) زیان(درصد ضرب و به سود  20خالص باشد، تغییرات آن در ) زیان(درصد سود  20
  .شود اعمال اضافه می

گـذاري مرکـزي اوراق بهـادار و تسـویۀ وجـوه       سـپرده شـرکت   :گذاري مرکزي شرکت سپرده .14
 .است) سهامی عام(

براي عرضۀ سهام ید و شرطی است که توسط فروشنده بدون قو مشخص قیمت  :قیمت پایه .15
شـود و مبنـاي    بـه بـورس اعـالم مـی    و از طریق کارگزار فروشنده تعیین در معامالت عمده 

 .باشد رقابت در معامالت عمده می
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قیمت پایانی سهم یا قیمت تعدیل شدة پایانی در روز معـامالتی قبـل، حسـب     :قیمت مرجع .16
 .شود به میکه توسط بورس محاس استمورد 

قیمتی است که پس از اعمال اثر تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود  :ة پایانیتعدیل شدقیمت  .17
 .شود نقدي در قیمت پایانی محاسبه می

هاي ثبت  سفارش قیمتی است که در مرحلۀ گشایش، براساس :(TOP) گشایشنظري قیمت  .18
اسـبه و معـامالت مرحلـۀ    شده با استفاده از سـازوکار حـراج، توسـط سـامانۀ معـامالتی مح     

 .شود گشایش با آن قیمت انجام می

هـایی   قابل معامله در آن در شرکت تقدم حقکه تعداد سهام یا است اي  معامله :معاملۀ عمده .19
پایـه و  سـهام  درصد یک  میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوي سه آنها بیش از ۀپایسهام که 

میلیارد عدد است، بزرگتر یا مسـاوي  سه  ساويآنها کمتر یا م ۀپایهام هایی که س در شرکت
  .درصد باشد 5

اي اسـت کـه تسـویۀ وجـوه آن بـا شـرایط اعالمـی در         معاملۀ عمده :شرایطی ةمعامالت عمد .20
انجـام   و مقـررات مربوطـه   براساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل عمده اطالعیۀ عرضه

 .شود می

از جملـه مجلـس شـوراي اسـالمی،     یصـالح  است که توسط مراجع ذتمام مصوباتی  :مقررات .21
، بـورس در چارچوب اختیـارات آنهـا وضـع شـده و     امثال آن هیأت وزیران، شورا، سازمان و 

 .کارگزار، مشتریان و سایر اشخاص ذیربط موظف به رعایت آنها هستند

 .آن در بورس پذیرفته شده استاوراق بهادار ناشري است که  :پذیرفته شده ناشر .22

وارده بـه    سـفارش حجم تعداد مشخصی از اوراق بهادار است که  ):(LOTارش واحد پایۀ سف .23
 .از آن باشدمضرب صحیحی سامانۀ معامالتی باید 

 

    بهادار اوراق معامالت انجام کلی ضوابط :دوم فصل  
معامالت اوراق بهادار، طی یک جلسۀ معامالتی در روزهاي شنبه تا چهارشـنبه هـر هفتـه بـه      :2مادة 

تمامی روزهایی که جلسۀ معامالتی  .شود انجام می 12تا صبح  9ایام تعطیل رسمی از ساعت استثناي 
  .گردند شود، روز کاري محسوب می در آن برگزار می
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در صـورتی کـه   هـاي معـامالتی را    تواند زمان و تعداد جلسه هیأت مدیرة بورس می  :هتبصر
  .تغییر دهدامکانات فنی و شرایط تسویه مهیا باشد، 

صـورت بـروز   معـامالتی را در   ۀتواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلس میبورس دیر عامل م: 3ة ماد
بـه اطـالع    به نحـو مقتضـی  بالفاصله و این تغییرات باید . تغییر دهددر سامانه معامالتی اشکاالت فنی 

د نگهـداري  مستندات مربوط به اشکاالت فنی سامانه معامالتی را در سوابق خوباید  بورس .عموم برسد
  .نمایدآن را ارایه و حسب درخواست سازمان، 

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

گـذاري خـارجی در    سـرمایه  ۀنامـ  معامالت اشخاص خارجی با رعایت مقررات مندرج در آئـین  :5مادة 
اصـالحات بعـدي آن و سـایر     ،هیـأت وزیـران   29/01/89از بـورس مصـوب    ها و بازارهاي خـارج  بورس

  .پذیرد صورت میمربوط مقررات 
  

    معامله انجام مراحل :سوم فصل  
هیأت   .شود ایران انجام میواحد پول رسمی جمهوري اسالمی معامالت اوراق بهادار بر مبناي : 6مادة 

  .تعیین کندهماهنگی سازمان با نیز واحد پول دیگري را  تواند می مدیرة بورس
  .شود انجام میکارگزاران عضو بورس توسط معامالت اوراق بهادار از طریق سامانۀ معامالت و  :7مادة 

نماد معامالتی، به تفکیک اوراق بهادار و بازارهاي تعریـف شـده در سـامانۀ معـامالتی توسـط       :8مادة 
  .شود بورس تعیین می

بـه  انجـام معـامالت   مراحـل   .انجام خواهد شدبورس یکی از بازارهاي در اوراق بهادار عامالت م: 9مادة 
  :استر یزشرح 

امکـان  اسـت کـه در آن   دقیقه قبل از شروع معـامالت   30این مرحله  :شیگشا شیپ .1
  ؛شود انجام نمیاي  معاملهلیکن  وجود داردسفارش  حذفا ی تغییرورود، 

اسـت و در آن،   گشـایش  شبالفاصله پـس از مرحلـۀ پـی   این مرحله  :گشایش ۀمرحل .2
و در دامنۀ  وستهیحراج ناپسازوکار براساس  معامالت ۀموجود در سامان يها سفارش

  ؛شود انجام مینوسان روزانۀ قیمت، 
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 آنشـروع و در   گشـایش پـس از انجـام مرحلـۀ      مرحلـه ایـن   :وستهیحراج پ ۀمرحل .3
  ؛شود یموسته انجام یحراج پبراساس معامالت 

پـس از خاتمـۀ مرحلـۀ حـراج     بالفاصـله  ایـن مرحلـه    :یانیپا وستهیحراج ناپ ۀمرحل .4
ادامه دقیقه  15به مدت شروع و دقیقه قبل از مرحلۀ معامالت پایانی  15پیوسته و 

سفارش توسط کارگزاران وجود  حذفیا  تغییرطی این مرحله امکان ورود، . یابد می
هـاي موجـود در    شدر پایان این مرحلـه سـفار   .شود اي انجام نمی دارد لیکن معامله

و در دامنۀ نوسـان روزانـۀ قیمـت     هحراج ناپیوست سازوکاربراساس معامالت  ۀسامان
  ؛شود اجرا می

طـی آن ورود  اسـت کـه   پایـانی جلسـۀ معـامالتی     ۀدقیق 15 :معامالت پایانی ۀمرحل .5
  .استپذیر  سفارش و انجام معامله با قیمت پایانی امکان

فوق  3تا  1معامالتی حداقل شامل مراحل معامالت بورس در هر جلسۀ   :1ة تبصر
با تصویب هیأت مدیرة بـورس و سـه    5و  4استفاده از مراحل . باشد می

  .پذیر است رسانی به عموم امکان روز کاري پس از اطالع
خـارج از جلسـۀ معـامالتی را بـراي     زمـانی  تواند  هیأت مدیرة بورس می  :2تبصرة 

  .ایدها تعیین نم سفارش ، تغییر یا حذفورود
 

     اه سفارش انواع :چهارم فصل  
  :هاي وارد شده به سامانۀ معامالت، حداقل باید حاوي موارد زیر باشد سفارش: 10مادة 

  ؛نماد معامالتی .1
 ؛تعیین خرید یا فروش .2

 ؛نوع سفارش .3

 ؛حجم سفارش .4

 ؛شرایط قیمتی .5
 ؛کد معامالتی .6

  .اعتبار زمانی سفارش .7
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  :استر یبه شرح ز یالتها در سامانه معام سفارشانواع  :11مادة 
ن ییتع قیمتاست که در  یا فروشید یسفارش خر :)Limit order( سفارش محدود .1

  ؛شود میانجام یا بهتر از آن ، يشده توسط مشتر
وارد  قیمـت تعیـین  بدون  کهاست  یسفارش :)Market order( با قیمت بازسفارش  .2

در  .شـود  جـرا مـی  و با قیمت بهترین سفارش طـرف مقابـل ا   شدهمعامالتی  ۀسامان
بـاز  مـت  یک سفارش با قیمانده به صورت یسفارش، باقاز  یصورت اجرا نشدن بخش

  ؛خواهد ماند یدر سامانه باق
مرحله در که فقط است  یسفارش :)Market to limit order( محدود -سفارش باز .3

قیمـت  تعیـین  این سفارش بدون . تواند وارد سامانۀ معامالتی شود میوسته یحراج پ
در . شـود  د سامانۀ معامالتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا میوار

ک سـفارش محـدود بـه    یبه صورت  هماندیباقبخشی از سفارش، صورت اجرا نشدن 
  ؛ماند می یستم باقیمعامله انجام شده در س آخرینمت یق

سفارشی است که فقط  :)Market on opening order(ش یمت گشایسفارش به ق .4
ایـن سـفارش بـدون    . تواند وارد سامانۀ معـامالت شـود   مرحلۀ پیش گشایش میدر 

قیمت وارد سامانۀ معامالتی شده و در مرحلـۀ گشـایش بـا قیمـت گشـایش      تعیین 
در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک . معامله خواهد شد

 ماند؛ یمت گشایش در سیستم باقی میسفارش محدود با ق

سفارش متوقفی است کـه پـس از فعـال     :)Stop loss order( متوقف به بازش سفار .5
 شود؛ سفارش با قیمت باز تبدیل می به ،شدن

سفارش متوقفی اسـت کـه پـس از     :)stop limit order(متوقف به محدود سفارش  .6
 ،که از قبل در سفارش مشخص شده اسـت با قیمتی فعال شدن به سفارش محدود 

  .شود تبدیل می
  :باشند ها به لحاظ نحوة اجرا به شرح زیر می سفارش: 12 مادة

سفارشی است که با استفاده از آن، کـارگزار   :)Cross order( ۀ سفارشدو طرفاجراي  .1
نموده سفارش خرید و فروش با حجم و قیمت یکسان همزمان تواند اقدام به ورود  می
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تر یا مساوي قیمـت بهتـرین   باید بیشوارده به سامانۀ معامالتی قیمت . و معامله نماید
معامالتی و کمتر یا مساوي قیمت بهترین سفارش   سفارش خرید ثبت شده در سامانۀ

وسته یحراج پ ۀدر مرحلفقط ن سفارش یا .ۀ معامالتی باشدفروش ثبت شده در سامان
  شود؛شده و اجرا تواند وارد سامانۀ معامالت  یم

دو  ياسـت کـه دارا   یفروشـ  یـا  دیسفارش خر :)Iceberg order( یسفارش دو بخش .2
در صف خرید یا فروش قرار گرفته و بخش آشکار سفارش . بخش پنهان و آشکار است

حجم قسمت آشکار و . به صورت غیرفعال است و بخش پنهان آنباشد  قابل رویت می
کل بخش آشکار سـفارش  در صورتی که . شود پنهان سفارش توسط کارگزار تعیین می

قـرار   نوبـت و در شده فعال  ان حجم قسمت آشکار، سفارش پنهانبه میزمعامله شود، 
دو  يهـا  در سـفارش  قسـمت آشـکار  سـفارش و حـداقل حجـم     لحداقل کـ  .گیرد می

  ؛شود ین مییتع بورس، توسط یبخش
بالفاصله پـس از ورود  است که  يسفارش محدود :)fill & kill(سفارش انجام و ابطال  .3

به صورت مانده یاز آن، مقدار باق یبخشتمام یا  ياجراعدم در صورت باید اجرا شود و 
ش یش گشـا یپ ۀن سفارش در مرحلیامکان ورود ا. از سامانه حذف خواهد شدخودکار 

  ؛وجود ندارد
آن منـوط بـه    ياست که اجـرا  يسفارش محدود :(All or Non)همه یا هیچ  سفارش .4

صـله بعـد از   در صورت عدم امکان معاملۀ کل سـفارش بالفا . سفارش استمعامله کل 
ن سـفارش در  یامکان ورود ا. شود میاز سامانه حذف به صورت خودکار سفارش ورود، 

  .ش وجود نداردیش گشایمرحله پ
  :باشد میل یبه شرح ذ ها سفارش یاعتبار زمان :13مادة 

بـه اتمـام    یان روز معـامالت یـ اسـت کـه اعتبـار آن در پا    یسفارش :)Day(سفارش روز  .1
  ؛شود میمعامالت حذف  ۀر از ساماناصورت خودکه رسد و ب می

جلسـه رسـمی   ان یـ اسـت کـه اعتبـار آن در پا    یسفارشـ  :)Session(سفارش جلسـه     .2
  ؛شود میحذف  یصورت خودکار از سامانه معامالته و برسد  میبه اتمام  معامالتی

که توسط  ین سفارش تا زمانیا :)Good Till Cancel( یت زمانیسفارش بدون محدود .3
  باشد؛ مانده و معتبر می یباق ینشود در سامانه معامالتکارگزار حذف 
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سفارشی است که اعتبار آن در پایـان تـاریخی    :)Good Till Date(دار  سفارش مدت .4
بـه صـورت   پـس از آن  و  رسـد  مـی بـه اتمـام    شدهکه در زمان ورود سفارش مشخص 

 د؛شو از سامانۀ معامالت حذف میخودکار 

کارگزار در زمـان ورود سـفارش، تعـداد روزهـاي      :)Sliding Validity( یسفارش زمان .5
سـفارش تـا تـاریخی کـه     این . کند را جهت اعتبار سفارش مشخص می (T)مشخصی 

است، معتبر بـوده   (T)معادل تاریخ ورود سفارش به عالوة تعداد روزهاي تعیین شده 
  .شود سامانۀ معامالت حذف میبه صورت خودکار از و پس از آن 

  :باشد شرح زیر میترتیب به ها در سامانۀ معامالت بر حسب نوع سفارش، به  سفارش اولویت :14مادة 
  ؛محدود – سفارش با قیمت باز و باز) الف

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

  

      معامالتی نماد توقف :پنجم فصل  
  :شود سط بورس متوقف مینماد معامالتی اوراق بهادار پذیرش شده در بورس در موارد زیر تو :15مادة 

دعـوت   ۀبراسـاس اطالعیـ  صاحبان سهام یک روز کاري قبل از برگزاري مجامع عمومی  .1
 ؛منتشره توسط سازمان به مجمع

جهــت پذیرفتــه شــده ناشــر  ةت مــدیرأهیــ ۀیــک روز کــاري قبــل از برگــزاري جلســ .2
 ؛منتشره توسط سازمان ۀدر خصوص تغییر سرمایه براساس اطالعیگیري  تصمیم

الحسـاب اوراق بهـادار در صـورت     وز کاري قبل از سررسـید پرداخـت سـود علـی    یک ر .3
 .پذیرفته شده ناشرتقاضاي 

مبنی بر دریافـت  بالفاصله پس از اعالم سازمان را پذیرفته شده بورس نماد معامالتی ناشران  :16 ةماد
  :دکن متوقف میدر مواردزیر  اطالعات با اهمیت،

سـود  نسبت به هاي ارایه شده  بینی براساس پیشعمال قابل ا )زیان(در صورتی که سود  .1
 20بیش از  ،بینی افشا شدة سال مالی مربوطه آخرین پیشقابل اعمال براساس ) زیان(

 درصد تغییر داشته باشد؛
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) زیـان (سـود  عملکرد واقعی نسـبت بـه   براساس قابل اعمال ) زیان(در صورتی که سود  .2
درصـد   20شدة سال مالی مربوطه بـیش از   بینی افشا آخرین پیشقابل اعمال براساس 
 تغییر داشته باشد؛

بینی ارایـه شـده نسـبت بـه      اولین پیشبراساس قابل اعمال ) زیان(در صورتی که سود  .3
واقعـی سـال مـالی قبـل     عملکرد بینی یا  آخرین پیشقابل اعمال براساس ) زیان(سود 

 داشته باشد؛ تغییردرصد  20بیش از 

ارایی ثابت و یا سهام به نحـوي کـه قیمـت تمـام شـدة آن      دیا فروش در صورت خرید  .4
ها براساس آخـرین اطالعـات افشـا شـدة ناشـر       درصد ارزش مجموع دارایی 20بیش از 

 .باشدپذیرفته شده 

، فقط در صورتی که قـدر مطلـق آن بـیش از    3الی  1تغییرات موضوع بندهاي   :تبصره
  .دشو ریال باشد، منجر به توقف نماد معامالتی می 50

گردد و رفع تعلیق نماد معـامالتی منـوط    تعلیق میتوسط بورس در موارد زیر نماد معامالتی  :17دة ما
  :باشد به رفع دالیل تعلیق می

هاي مالی  حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورتبنا به اعالم سازمان در صورتی که  .1
  ؛نموده باشد ارایه "عدم اظهارنظر"یا  "اظهارنظر مردود"ناشر پذیرفته شده، 

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

گـذاران، در شـرایطی    تواند جهت پیشگیري از تضییع حقوق سرمایه سازمان می :تبصره
که ابهام اساسی نسبت به شفافیت اطالعات ناشر وجود داشته باشد یـا حسـب   

نمـاد معـامالتی ناشـر    ) بـا اهمیـت  (ود اطالعـات مهـم   اطالع ناشر مبنی بر وج
  .پذیرفته شده را تعلیق نماید

ري قیمـت  نهانی یا دسـتکا   استفاده از اطالعات که معامالت اوراق بهادار مظنون به  در صورتی :18مادة 
 .یـد انمـاد معـامالتی اوراق بهـادار را متوقـف نم    یا به موجب اعـالم سـازمان    ساًأرند توا بورس میباشد، 

حسـب مـورد بـه    حداکثر تا پایان روز معامالتی بعد  و هاي الزم پس از بررسیبازگشایی نماد معامالتی 
  .تشخیص بورس یا سازمان خواهد بود
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بورس باید دلیل توقف نماد معامالتی را حداکثر تـا پایـان روز کـاري توقـف نمـاد معـامالتی        :19مادة 
دقیقـه قبـل از بازگشـایی نمـاد معـامالتی       15حداقل  است همچنین بورس مکلف. رسانی نماید اطالع

  .مراتب را به اطالع عموم برساند
  

    معامالتی نماد بازگشایی :ششم فصل  
  :شود شرایط زیر انجام میطبق و  با اعالم سازمانبازگشایی نمادهاي معامالتی ورقه بهادار  :20مادة 

کـه   پذیرفتـه شـده   اشـر نحداکثر دو روز کاري پس از برگزاري مجمع عمومی عـادي   .1
دامنـۀ  محـدودیت  ، بدون هاي مالی یا تقسیم سود باشد آن تصویب صورت تصمیمات

 ؛نوسان

ایر مـوارد  که موضوع آن سعادي مجمع عمومی برگزاري حداکثر دو روز کاري پس از  .2
 ؛، با محدودیت دامنۀ نوسانباشد 1غیر از بند 

اي کـه تصـمیمات آن    العـاده  قحداکثر دو روز کاري پس از برگزاري مجمع عمومی فو .3
 ؛د، با اعمال محدودیت دامنۀ نوساننگردپذیرفته شده منجر به تغییر سرمایۀ ناشر 

یـا جلسـۀ هیـأت مـدیره در     و حداکثر دو روز کاري پس از برگزاري مجمـع عمـومی    .4
، یا انتشار هرگونه اوراق بهادار دیگـر بـه منظـور تـامین مـالی      سرمایهتغییر خصوص 

بینی پـس از اعمـال    منوط به افشاي پیشطی مهلت مقرر در این بند  بازگشایی نماد
 ؛بدون محدودیت دامنۀ نوسان ،یا انتشار اوراق بهادار سرمایهتغییر اثرات 

معـامالتی   ۀجلسـ اند، در اولین  متوقف شده 16مادة  دهاي معامالتی که به موجبنما .5
 پس از افشاي اطالعات، بدون محدودیت دامنۀ نوسان؛

الحسـاب   تی که نماد معامالتی اوراق بهادار قبل از سررسید پرداخت سود علیدر صور .6
 .متوقف شده باشد، در روز معامالتی پس از سررسید بازگشایی خواهد شد

مواعد زمانی جهت بازگشایی نمادهاي موضوع این ماده، در شرایط خـاص و    :تبصره
  .یر اعمال گرددخأتواند حداکثر با یک روز ت با دستور مدیرعامل بورس می

رفع دالیل تعلیق نمادهاي معلق، بازگشایی نماد با اعالم سازمان بـوده و چگـونگی   در صورت  :21مادة 
  .شود اعمال محدودیت دامنۀ نوسان توسط سازمان تعیین می
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شـروع و  گشایش  از طریق حراج ناپیوسته با اعمال یک مرحله پیشنماد معامالتی بازگشایی  :22مادة 
معامالت از طریـق حـراج پیوسـته در زمـان      ،پس از این مرحله. یابد پایان می حراج ناپیوستهبا اجراي 

قیمت مرجع در  .شود قیمت انجام میروزانه باقیمانده تا پایان جلسۀ معامالتی و در دامنۀ نوسان مجاز 
  .دورة حراج پیوسته، قیمت کشف شده از طریق حراج ناپیوسته است

غیـر  بـه دلیـل   یـا  اي صورت نپـذیرد   معامله حراج ناپیوستهدورة  که در یدر صورت  :تبصره
، معـامالت انجـام   عادي بودن قیمت کشف شده یا حجم اوراق بهادار معاملـه شـده  

به تشخیص بـورس و پـس    ،توسط بورس تایید نگردد حراج ناپیوستهشده در دوره 
. بل تکرار استقادیگر براي یکبار حراج ناپیوسته موضوع این ماده از اطالع رسانی، 

 ،آخرین قیمـت پایـانی نمـاد معـامالتی     ،در صورت عدم کشف قیمتبه هر ترتیب 
  .قیمت مرجع در دورة حراج پیوسته خواهد بود

  

   حجمی  محدودیت و قیمت روزانۀ نوسان دامنۀ :هفتم فصل  

محـدودیت   ، حجـم مبنـاي اوراق بهـادار،   تقـدم  حقدامنۀ نوسان روزانۀ قیمت اوراق بهادار و  :23مادة 
. حجمی و واحد پایۀ سفارش با پیشنهاد هیأت مدیرة بورس به تأیید هیأت مدیرة سازمان خواهد رسید

  .رسانی نماید روز کاري قبل از اعمال تغییرات موارد فوق، مراتب را اطالع 3بورس باید 
قیمـت  انـه  روزباشند، دامنۀ نوسـان   در مورد اوراق بهاداري که داراي بازارگردان می   :1تبصرة 

  .بازارگردانی استمقررات طبق 
تواند به درخواست کارگزار محدودیت حجم هـر سـفارش را جهـت انجـام      بورس می :2تبصرة 

  . تقدم اعمال ننماید معامالت بیشتر از یک میلیون سهم یا حق
هاي اولیه محدودیت حجم هر سفارش را بـراي کـارگزاران    تواند در عرضه بورس می :3تبصرة 

  .و فروشنده متناسب با سهمیه هر کارگزار تغییر دهد خریدار
در صورتیکه حجم معامالت انجام شده در بازار عادي سهم مساوي یا بیشتر از حجـم مبنـاي    :24مادة 

معامالت انجام شـدة نمـاد طـی جلسـۀ     قیمت برابر با میانگین موزون سهم  قیمت پایانی ،شرکت باشد
  :گردد ایانی به شرح زیر محاسبه میقیمت پ غیر این صورت،در معامالتی در بازار عادي خواهدبود، 

  قیمت پایانی روز قبل) + ت انجام شده در بازار عادي سهم تقسیم بر حجم مبناالحجم معام*  نسبت به قیمت پایانی روز قبلتفاوت میانگین موزون قیمت سهام معامله شده (
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میـانگین  بـا  برابـر  سـهام   تقدم حقو  تاوراق مشارکقیمت پایانی نمادهاي معامالتی   :هتبصر
خواهـد   طی جلسۀ معامالتی در بـازار عـادي  نماد  ةمعامالت انجام شدقیمت موزون 

  .بود
  

   معامالتی گره :تمشه فصل  

  :امالتی وضعیتی است کهگره مع: 25مادة 
در پایـان  در آن یک نماد معامالتی به رغم برخورداري از صف سفارش خرید یا فـروش   .1

میلیارد سهم  3با  یهای حداقل معادل یک برابر حجم مبنا براي شرکتمالتی جلسه معا
هـاي   هـا، بـه علـت عـدم تقـارن قیمـت       و بیشتر و دو برابر حجم مبنا براي سایر شرکت

معامالتی متوالی مورد معامله قـرار   ۀجلس 5درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت 
بـازار  بـه اسـتثناي معـامالت در    (وره روزانـه آن در ایـن د  نگیرد یـا متوسـط معـامالت    

 درصد حجم مبنا باشد؛ 5، کمتر از )عمدهمعامالت 

نوسـان   ۀمتوالی در سقف دامنـ جلسۀ معامالتی  5یک نماد معامالتی در معامالت  ۀکلی .2
 ؛باشدقیمت  ۀروزان

نوسـان   ۀمتـوالی در کـف دامنـ   جلسۀ معامالتی  5یک نماد معامالتی در معامالت  ۀکلی .3
 .باشد قیمت ۀروزان

پیش از شروع معامالتی توسط بورس استخراج و حداکثر تا  ةهاي مشمول گر فهرست شرکت :26مادة 
  .رسد شرکت به اطالع عموم میرسمی معامالت و همچنین سایت  ۀاز طریق سامانمعامالتی  روز

ن سهم بـا  میلیو 150کمتر از هام پایه هایی با س مقررات گره معامالتی در مورد سهام شرکت :27مادة 
  .تواند اعمال نشود تشخیص مدیرعامل بورس می

در ابتداي ، شوند می گره معامالتینمادهاي معامالتی که بر اساس اعالم بورس مشمول براي  :28مادة 
عادي آن نماد قیمت  ۀنوسان روزان ۀبرابر دامن 2نوسان  ۀبا دامن ،گشایش مرحلۀروز معامالتی بعد و در 

قیمت مرجـع در   .شود قیمت انجام میروزانۀ معامالت در دامنۀ نوسان  ۀپیوستانجام و سپس در حراج 
  .دورة حراج پیوسته، قیمت کشف شده از طریق حراج ناپیوسته است
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آخرین قیمت پایـانی نمـاد    ،در صورت عدم انجام معامله از طریق حراج ناپیوسته  :هتبصر
  .معامالتی، قیمت مرجع در دورة حراج پیوسته خواهد بود

  

   معامالت تأیید :نهم فصل  

  .یابد که به تأیید بورس برسد معامالت اوراق بهادار در بورس، در صورتی قطعیت می تمامی: 29مادة 

حـداکثر تـا   را اوراق بهادار ت معامالبخشی از تواند  می، ریط زیدر شرا صرفاًبورس مدیرعامل : 30مادة 
  :تأیید ننمایدمعامالتی  ۀبرگزاري جلسروز پایان 

هاتی کـه طبـق مقـررات    اشـتبا آن دسـته از  وقـوع  کارگزار به دلیل تقاضاي براساس  .1
  شود؛ مصوب هیأت مدیرة سازمان احصاء می

 ؛معامالت ۀسامان اشکالتی متأثر از معامال خطاي .2
مقـداري کـه مشـمول تعریـف     فروختـه شـده بـیش از    سهام  تقدم حقیا مازاد سهام  .3

 .التی و طی یک جلسۀ معامالتیمعاماز یک کد گردد،  معامالت عمده می

 عدم رعایت سـهمیۀ اعـالم  صورت  در ،تمام معامالت یا صرفاً معامالت بیش از سهمیه .4
 ش اوراق بهادار؛شده براي خرید یا فرو

  .قوانین و مقرراتر موارد طبق یسا .5
و حسـب   هدبایـد نگهـداري شـ   تأیید نشده عامالت مدارك و سوابق م ۀکلی  :1ة تبصر

  .ن ارائه گردددرخواست به سازما
هـاي دولتــی در راســتاي   هــاي سـهام شــرکت  هــاي اولیـه و عرضــه  رضـه ع  :2 ةتبصر

تقدم استفاده نشده، مشـمول بنـد    سازي و معاملۀ آخرین روز حق خصوصی
 .باشند نمی 3

در صورتی که ظن دستکاري قیمت یا استفاده از اطالعات نهانی وجود داشـته باشـد، بـورس     :31مادة 
  .تی را که با نوسان غیرعادي قیمت یا حجم غیرعادي انجام شود، تأیید ننمایدتواند معامال می
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    عمده معامالت کلی ضوابط :مهد فصل  

انجـام  معامالت عمده در بازاري مجزا که به همین منظور در سامانۀ معـامالتی ایجـاد شـده    : 32مادة 
  .شود ی اعمال نمیو محدودیت حجمروزانۀ قیمت در این معامالت دامنۀ نوسان . دشو می

  .باز باشد باید در بازار عاديبراي انجام معامالت عمده، نماد سهم   :هتبصر
  .باشدبه صورت یکجا و از یک کد معامالتی باید در معامالت عمده ۀ سهام عرض: 33مادة 

تواند یک کد تجمیعی بـا رعایـت مقـررات مصـوب      کد معامالتی موضوع این ماده می  :تبصره
  .سازمان باشد

سـهام  براي انجام معاملۀ عمده، کارگزار فروشنده باید درخواست کتبی خود مبنی بر فروش : 34مادة 
مصـوب  ه عمـد  ۀدر قالب فرمـت اطالعیـۀ عرضـ   ، زیرهمراه اطالعات و مستندات  بهرا سهام  تقدم حقیا 

  :ارایه نماید بورس
  ؛سهام قابل عرضه تقدم حقتعداد سهام یا  .1
 ؛قیمت پایه .2

 ؛ابترقشروع تاریخ  .3

 ؛سفارش فروش تصویرکننده به همراه  نام عرضه .4

شرایط فروش از جمله نقدي یا اقساطی بودن ثمن معامله و در صـورت اقسـاطی بـودن     .5
 ؛نحوة تقسیط و وثایق مورد نیاز

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

 ؛وجوددرصورت  ،وشفرنهادي پیشقرارداد  .7

 ؛اعالم مهلت تسویه طبق مقررات .8

 .بورسسایر اطالعات به درخواست  .9

اطالعات موضوع این ماده کتباً توسط فروشنده به کارگزار وي ارایه و پس از   :هتبصر
به بـورس تحویـل    فروشنده تأیید صحت مستندات اخذ شده توسط کارگزار

  .گردد می
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در بـازار معـامالت    پایـه سـهام   کمتر از پنج درصدسهام  تقدم حقم یا سهادرخواست عرضۀ : 35مادة 
ثبـت و در صـورت   بـورس  روز کاري قبل از عرضه بایـد در دبیرخانـۀ   صبح  10حداقل تا ساعت عمده، 
پایان ساعت کاري حداکثر تا  باید ،بورسمدیرعامل  به تشخیصبا مقررات  عمده اطالعیۀ عرضه تطبیق

 .رسانی شود اطالعرسمی بورس  از طریق سایتهمان روز 

، درصـد آن  50تـا  پایـه  سهام به میزان پنج درصد سهام  تقدم حقسهام یا درخواست عرضۀ : 36مادة 
درصد یا بیشـتر   50سهام  تقدم حقسهام یا حداقل تا چهار روز کاري قبل از عرضه و درخواست عرضۀ 

و در صـورت تطبیـق اطالعیـۀ    ثبت بورس ۀ روز کاري قبل از عرضه در دبیرخان 7از آن نیز حداقل باید 
تا پایان همان روز کاري از طریـق سـایت رسـمی     ،بورسمدیرعامل  به تشخیصبا مقررات  عمده عرضه

  .به اطالع عموم برسدبورس 
در صـورتی کـه شـرایط اعالمـی توسـط       عمـده  اطالعیـۀ عرضـه  از انتشـار  توانـد   بورس مـی : 37مادة 
  .ودن و شفافیت بازار باشد، خودداري نمایدکننده مغایر اصل منصفانه ب عرضه
لـذا هرگونـه    .قابل تغییر نیسـت بورس، پس از انتشار توسط  عمده مندرجات اطالعیۀ عرضه: 38مادة 
  .شود به منزله انصراف فروشنده تلقی می عمده مفاد اطالعیه عرضهتغییر 
ات منـدرج در آن نبایـد بـا    ، اطالعـ ، توسط فروشندهدر صورت انتشار آگهی فروش در جراید: 39مادة 

در صورت مغایرت، اطالعات منتشـر شـده در سـایت    . مغایرت داشته باشدبورس اطالعات ارایه شده به 
  .باشد میمبناي انجام معامله بورس رسمی 

 در. یابـد  گشـایش مـی  جلسۀ معـامالتی  پایانی یک ساعت قبل از حداکثر  ،نماد معاملۀ عمده :40مادة 
 ۀرقابـت بـه جلسـ   شرایط گشایش نماد در این مهلت مهیا نگـردد،   ،نی یا اجراییدالیل فبه صورتی که 

  .شود معامالتی بعد موکول می
بورس باید مستندات مربوط به دالیل موضوع این ماده را در سوابق خود نگهـداري    :تبصره

  .نماید و حسب مورد به سازمان ارائه نماید
مـدیرعامل   .ر معامالت عمده مانند بازار عـادي اسـت  حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش د: 41مادة 

 تغییر دهد، لـیکن بایـد  معاملۀ عمده  یکتواند حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش را براي  میبورس 
  .قبل از شروع جلسۀ معامالتی بعد، مراتب را به اطالع عموم برساند
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 نمایـد خرید رقابت یک سفارش در قالب تواند  تنها میخریدار هر کارگزار در معامالت عمده، : 42مادة 
هاي مختلف براي چند شخص یـا گـروه وجـود     و امکان شرکت در رقابت توسط یک کارگزار با سفارش

  .ندارد
  .تواند همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعالیت نماید کارگزار در یک معاملۀ عمده نمی هر: 43مادة 

سهام یـا  هر سفارش خرید باید برابر تعداد سهام  تقدم حقسهام یا در معامالت عمده، تعداد  :44مادة 
هـاي خریـد نبایـد     همچنین قیمـت سـفارش  . باشد عمده اعالم شده در اطالعیۀ عرضهسهام  تقدم حق

  .کمتر از قیمت پایه باشد
کاهش قیمت سفارش خرید ثبت شده در سامانۀ معامالتی یا ورود سفارش با قیمتـی کمتـر   : 45مادة 

 ، صـرفاً باشد و حذف سفارش خریـد  نمیمجاز سفارش خرید ثبت شده در سامانۀ معامالتی، از باالترین 
  .است مجازدر صورت ثبت سفارش خرید با قیمت باالتر در سامانۀ معامالتی 

است که از زمان ثبت بهتـرین سـفارش   مجاز عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی : 46مادة 
  .اقل سه دقیقه گذشته باشدخرید در سامانۀ معامالتی حد

دقیقـه گذشـته باشـد و سـفارش      15در صورتی که از زمان ثبـت بهتـرین سـفارش خریـد،     : 47مادة 
و قیمت این سفارش مساوي یا بیشتر از قیمـت   با قیمت باالتر طی این مدت ثبت نشده باشد، يخرید

به صـورت خودکـار در سـامانۀ     ، از طریق کارگزار فروشنده یاعرضه به بهترین سفارش خریدپایه باشد، 
دقیقه، ادامۀ رقابت توسط کارگزاران خریـدار   15در هر حال بعد از گذشت . معامالتی انجام خواهد شد

  .باشد مجاز نمی
 در صورتی که در پایان جلسۀ معامالتی، زمان ثبت بهترین سفارش خرید ثبت شده قبـل از : 48مادة 

عرضـه بـه بهتـرین     مساوي یـا بیشـتر از قیمـت پایـه باشـد      دقیقۀ پایانی بوده و قیمت این سفارش ده
  .، از طریق کارگزار فروشنده یا به صورت خودکار در سامانۀ معامالتی انجام خواهد شدسفارش خرید

عدم اقدام  .شود توسط بورس تعیین میمعامالتی  ۀدر سامان 48و  47مواد فنی  ياجرانحوة : 49مادة 
موضـوع   وتخلـف محسـوب شـده     تعیین شده توسط بورسي اجرایی ها کارگزار فروشنده مطابق روش

  .شدجهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد 
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دقیقۀ پایانی بازار، ادامۀ رقابت به جلسۀ معـامالتی بعـد    دهدر صورت ثبت سفارش خرید در : 50مادة 
روز قیمـت   بهتـرین د را با خو سفارشخرید موظف است  سفارش بهترینموکول شده و کارگزار داراي 

  .در ابتداي جلسۀ معامالتی بعد وارد سامانه نمایدقبل، 
شـروع جلسـۀ   ، باید قبل از از انجام معامله منصرف شودی که فروشنده به هر دلیلی صورت در: 51مادة 

. یددبیرخانۀ بورس ثبت نما انصراف خود را کتباً از طریق کارگزار فروشنده در ،روز رسمی معامالتی هر
معامالتی، به انصـراف   در صورت اعالم انصراف پس از شروع جلسۀ .شود در این صورت عرضه انجام نمی

گیري در این خصوص، زمـان   مذکور در آن جلسۀ معامالتی ترتیب اثر داده نخواهد شد و مالك تصمیم
  .ثبت انصراف در دبیرخانۀ بورس خواهد بود

تقـدم سـهامی کـه اطالعیـۀ      کننده از فروش سهام یـا حـق   که به هر دلیلی عرضه در صورتی :52مادة 
از نمـاد   سـهم  عمـده هرتعـداد   ۀعرضـ آن توسط بورس منتشر شده است منصـرف شـود،    عمده عرضۀ

، مسـتلزم  توسـط همـان فروشـنده   معامالتی که فروشنده از انجام معامله عمدة آن انصراف داده است، 
مذکور به بورس و طی تشـریفات معاملـۀ عمـده    مجدد کارگزار فروشنده جهت عرضۀ سهام  درخواست
  .خواهد بودماه پس از انصراف از انجام معامله حداقل دو 

سـیدگی بـه تخلفـات    موضوع انصراف فروشنده جهت رسیدگی بیشتر بـه مرجـع ر    :تبصره
  .ارجاع خواهد شد

ریـدار و  در صورت تداوم معامالت عمده در چندین جلسۀ معامالتی، تعهـدات فروشـنده و خ   :53مادة 
  .کارگزاران آنها، موضوع این دستورالعمل، در تمامی جلسات معامالتی مجرا است

  

    شرایطی عمده معامالت :مدهیاز فصل  
در معامالت عمدة شرایطی، کارگزار خریدار در صـورتی مجـاز بـه ورود سـفارش بـه سـامانۀ       : 54مادة 

موضوع معامله براساس قیمت پایـه را   سهام تقدم حقدرصد ارزش سهام یا  3ی است که معادل معامالت
از مشـتري   مرکـزي  گـذاري  به نفع شرکت سپرده نامۀ بانکی بدون قید و شرط به صورت نقد یا ضمانت

گذاري مرکزي واریز یا بـه ایـن شـرکت تحویـل دهـد و       دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده
  .ارایه کندس بورتأییدیۀ شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به 
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در صورتی که کارگزار خریدار قبل از انجام معاملـه، انصـراف کتبـی خـود را از ادامـۀ        :هتبصر
رقابت اعالم نماید یا چنانچه کارگزار خریدار موفق به انجام معامله نگردد، سپردة وي 

مبنی بر عدم مغایرت اقدامات کـارگزار بـا مقـررات در جریـان معاملـه      بورس یید أبا ت
توسـط شـرکت    ،، حداکثر تا دو روز کاري پس از زمان انصراف یا انجام معاملـه مذکور
  .شود مسترد میمرکزي گذاري  سپرده

در صورت پرداخت حصۀ نقدي از سوي خریـدار و ارایـۀ سـند تسـویۀ خـارج از پایاپـاي بـه        : 55مادة 
اوراق بهـادار تهـران   نامۀ معامالت اوراق بهادار در شرکت بورس  گذاري مرکزي طبق آئین شرکت سپرده

  .و قطعیت معامله، ثبت معامله در سیستم معامالتی حداکثر تا پایان روز کاري بعد انجام خواهد شد
الزم جهـت  در صورت خودداري کارگزار فروشنده یا فروشـنده از دریافـت مسـتندات      :هتبصر

ه بـه  کـ  34 ةمـاد  7قرارداد موضوع بند تواند  ، کارگزار خریدار میقطعی شدن معامله
به همراه سـایر وثـایق و مـدارك الزم مـورد اشـاره در      را  امضاي خریدار رسیده است

ارایـه و  مرکـزي   سپرده گذاريشرکت جهت ثبت در سوابق به  ،عمده عرضه ۀاطالعی
  .رسید دریافت نماید

در خصوص معاملۀ عمدة شرایطی، کارگزار خریدار بایـد حـداکثر تـا پایـان وقـت اداري روز      : 56مادة 
آنان و همچنین دستور  قابل تخصیص بهري بعد از معامله، اسامی خریداران به همراه تعداد و درصد کا

تواند پس از مشخص شدن برندة رقابت  کارگزار خریدار نمی. ارایه نمایدبورس خرید دریافت شده را به 
یص بـه آنهـا   و درصـد قابـل تخصـ   و قبل از تسویه، نسبت به تغییر اسامی خریداران اعالمی به بـورس  

  .مبادرت نماید
تغییر درصد سهام قابل تخصیص بین خریـداران متعـدد اعالمـی بـا موافقـت آنـان و         :تبصره

  .پذیر است امکان ورسفروشنده و تأیید ب
  .باشد االجرا می شرایطی نیز الزم  ضوابط کلی معامالت عمده، در خصوص معامالت عمدة: 57مادة 

  
   سهام خرید دمتق حق معامالت :دوازدهم فصل  

 ةدر دور ،باشـد  مـی خـود   تقـدم  حـق ل به فـروش  یکه ما سهام دیخر تقدم حق یگواه ةدارند :58مادة 
 یل گـواه یـ ل درخواسـت فـروش و تحو  یمراجعه و نسبت به تکم يکارگزار يها به شرکت یسینو رهیپذ

  .دینما می ، اقداميد سهام به کارگزاریخر تقدم حق
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صـادر   "تقـدم  حـق نقـل و انتقـال    ۀنامـ یگواه" ،بورسدر د سهام یخر متقد حقدار یخر يبرا :59مادة 
  .شود میمذکور انجام  ۀنامیگواه يو معامالت دست دوم بر مبناخواهد شد 

کـل   ةدهنـد  ، نشـان بـورس سـهام در   تقـدم  حـق دار یخربراي نقل و انتقال صادره  ۀنامیگواه :60مادة 
خریـد آن سـهم    تقدم حقخریدار، داراي گواهی در صورتی که  .استدار یخرتحت تملک  يها تقدم حق

از خریـدار   ،تقدم قبل از ارائه گواهینامۀ نقل و انتقال حقنیز باشد، کارگزار مکلف است گواهی مزبور را 
  .دریافت کند

بـا تأدیـه   د باشـد،  یسهام جد یسینو رهیل به پذیکه ما یسهام در صورتخرید  تقدم حقدارندة  :61مادة 
نمایـد و کـارگزار    به سـهم اقـدام مـی    تقدم حقیند آن جهت تبدیل آ و طی کردن فر نویسی مبلغ پذیره
  .این خصوص مسئولیتی نخواهند داشتدر بورس مربوطه و 

ن شـده بـه   ییرا در مهلت تع یسینو رهی، وجه پذسهامخرید  تقدم حقدارندگان در صورتی که  :62مادة 
 تقـدم  حـق  ،نـد ینمانتأدیه د شده است، یق فته شدهناشر پذیر یسینو رهیپذ ۀیکه در اعالم یحساب بانک

  .خواهد شد یتلق "استفاده نشده تقدم حق"آنها در حکم 
تعداد و  ،تقدم حقدارندگان  یسینو رهیان مهلت پذیموظف است پس از پا شده ناشر پذیرفته :63مادة 

هـر صـورت    در .دیـ اعـالم نما مرکـزي  گـذاري   سـپرده شـرکت  استفاده نشده را به  تقدم حقمشخصات 
 ةبـه عهـد  و تعیـین تعـداد آن   اند  کردهخود استفاده ن تقدم حقکه از  يت اعالم مشخصات افرادیمسئول

  .است شده ناشر پذیرفته
منتقل  یک کد معامالتی استفاده نشده را به هاي تقدم حق تمامگذاري مرکزي  سپردهشرکت  :64مادة 

  .کند میاعالم بورس  وسازمان  ،شده یرفتهناشر پذبه آن را  ید و تعداد و کد معامالتینما می
تقـدم   باید حداکثر تـالش خـود را در خصـوص فـروش حـق      شده ناشر پذیرفتههیأت مدیرة  :65مادة 

  .نشده به بهترین قیمت انجام دهد استفاده
در جهـت  ، مفاد این ماده رعایـت نشـود،   بورسمدیرعامل در صورتی که به تشخیص   :هتبصر

 عـدم تأییـد  تواند نسـبت بـه    می وي، پذیرفته شدهناشر ران حمایت از حقوق سهامدا
  .تمام یا قسمتی از معامالت مذکور اقدام نماید

 يداریـ خر تقـدم  حق یسینو رهیوجه پذاست موظف  ،استفاده نشده تقدم حقار دیکارگزار خر :66مادة 
شـرکت   .نمایـد  گذاري مرکـزي واریـز   به شرکت سپرده تقدم حقهمزمان با تسویۀ وجه معاملۀ را شده 
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استفاده نشده را به کارگزار فروشنده پرداخـت نمـوده و کـارگزار     تقدم حقوجوه  ،گذاري مرکزي سپرده
  .واریز نماید ناشر پذیرفته شدهفروشنده مکلف است وجوه مذکور را به حساب 

سهام  ، مشابه ضوابط حاکم بر معامالتخرید سهام تقدم حقر ضوابط مربوط به دادوستد یسا :67مادة 
  .باشد می
  

    مشارکت اوراق معامالت :سیزدهم فصل  

 ذیرش و درج ایــن اوراق براســاسـعرضــۀ اولیــۀ اوراق مشــارکت در بــورس، منــوط بــه پــ :68ادة مــ
  .دستورالعمل پذیرش و سایر مقررات مربوط به بورس است

 قبـل از کـاري  روز  5باید حـداقل  کننده  به منظور عرضۀ اولیۀ اوراق مشارکت، کارگزار عرضه :69مادة 
ثبت سفارش، گزارشی حداقل شامل قیمـت اوراق مشـارکت، تعـداد اوراق مشـارکت، تـاریخ      دورة آغاز 

و کـارگزار   شـده  ناشـر پذیرفتـه  را مطابق فـرم بـورس پـس از تأییـد       ثبت سفارش دورة شروع و پایان
اطالعات را در اطالعیـۀ   موافقت با عرضۀ اولیه، این در صورتبورس . به بورس ارسال نماید کننده عرضه

ثبـت سـفارش منتشـر     دورة قبـل از کـاري  روز  2قیـد نمـوده و حـداقل     اوراق مشـارکت،  ۀاولی ۀعرض
  .نماید می

منوط به داشـتن حـداقل   از زمان عرضۀ اولیه تا سررسید، معامالت اوراق مشارکت در بورس،  :70مادة 
  .شود العمل بازارگردانی انجام میستوربازارگردانی اوراق مشارکت براساس د. یک بازارگردان است

مکلـف  نمایـد،   براي اولین بار اوراق مشارکت را عرضـه مـی   شده ناشر پذیرفتهدر صورتی که  :71مادة 
گذاري مرکـزي   گذاري اوراق مشارکت را تکمیل و به شرکت سپرده است قبل از عرضه، تعهدنامۀ سپرده

  .و بورس تحویل دهد
در  شـده  ناشـر پذیرفتـه  ، نماینـدگی بالعـزل   اوراق مشـارکت  ۀلیاو ۀدر اطالعیۀ عرض  :تبصره

  .شود سپرده کردن اوراق مشارکت قید می
در صورتی که اوراق مشارکت قبالً و از طرق دیگر عرضه شده باشد، هیـأت پـذیرش حـداقل    : 72مادة 

. ایـد نم تعیـین مـی  را گذاري مرکـزي   جهت سپرده شدن اوراق نزد شرکت سپردهتعداد اوراق مشارکت 
معاملۀ اوراق مشارکت در این حالت منوط به سپرده شدن حداقل تعیین شده طـی مهلتـی اسـت کـه     

  .شده استتعیین پذیرش هیأت توسط 
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  .است شده ناشر پذیرفتهاوراق مشارکت، کارمزد خرید و فروش به عهدة عرضۀ اولیۀ در  :73مادة 

التفـاوت اوراق مشـارکت    متعهد خرید، مابـه  مکلف است با عقد قرارداد با شده ناشر پذیرفته :74ة ماد
تسـویۀ ایـن بخـش از    . ثبت شده و عرضه شده در دورة ثبت سفارش را به متعهد خریـد واگـذار نمایـد   

  .باشد معامالت، به شکل خارج از پایاپاي می
هـاي دریـافتی از    موظفنـد، سـفارش  کارگزاران . روز کاري است 3 حداکثر دورة ثبت سفارش :75ة ماد

در دورة ثبـت سـفارش و بـا قیمـت اسـمی اوراق       دریافـت سـفارش  اولویت زمانی ان را براساس مشتری
  .کنند یمعامالت ۀوارد سامانمشارکت، 

بـا کـد   هـا   ثبت شود و ثبت سفارشهاي خرید باید با کد معامالتی مشتري  سفارش  :1ة تبصر
  .گروهی مجاز نیست

، لـیکن  بل اصالح یـا حـذف هسـتند   قاثبت سفارش  ةر دوردشده  ثبتهاي  سفارش  :2 ةتبصر
  .ها مجاز نیست پس از پایان این دوره، ورود، حذف یا اصالح سفارش

هـا در   واحد پایۀ سفارش، حداقل و حداکثر حجم هر سفارش و زمان ورود سـفارش   :3 ةتبصر
دورة ثبت سفارش براي هر عرضه اولیه توسط بورس تعیـین و قبـل از شـروع دورة    

یت رسـمی بـورس و سـامانۀ معـامالتی بـه اطـالع عمـوم        ثبت سفارش از طریق سا
  .خواهد رسید

کل سفارشات ثبت شده در هر زمان برابر بـا کـل اوراق مشـارکت قابـل     که حجم  در صورتی: 76مادة 
عرضه در عرضۀ اولیه باشد بورس نماد معامالتی اوراق مشارکت را متوقف نمـوده و اوراق مشـارکت بـه    

  . یابد خریداران تخصیص می
اوراق مشـارکت بـه     کارگزار فروشنده در پایان هر روز از دورة ثبت سفارش نسبت به عرضـۀ  :77مادة 

  . میزان سفارشات خرید ثبت شده در سامانه معامالتی اقدام خواهد نمود
هاي ثبت شده کمتر از اوراق مشارکت عرضـه شـده    دورة ثبت سفارش، سفارشپایان اگر در  :78ة ماد

و موافقت بورس و با رعایت مـادة   شده ناشر پذیرفتهحداکثر یک دوره با درخواست باشد، ثبت سفارش 
  .شود دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار، تمدید می 17
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کمتـر از تعـداد   در پایان دورة ثبت سـفارش  هاي ثبت شده  در صورتی که حجم کل سفارش :79ة ماد
د مکلف به ورود سفارش خرید بـراي باقیمانـدة اوراق   کل اوراق مشارکت عرضه شده باشد، متعهد خری

  .خواهد بود
ــد    :هتبصر ــد خری ــین     30متعه ــارکت ب ــیص اوراق مش ــت تخص ــا فهرس ــت دارد ت روز فرص

  .گذاران را به بورس ارایه نماید سرمایه

مبنـاي  . اسـت انجـام  قابـل  پذیرفته شده در بـورس، صـرفاً در بـورس    اوراق مشارکت  ۀمعامل :80ة ماد
در سررسید، فهرست دارندگان اوراق مشـارکت نـزد شـرکت    سود و اصل مبلغ اوراق مشارکت پرداخت 

  .گذاري مرکزي است سپرده
ـ نوسان محدودیت دامنۀ  :81ة ماد بعـد از عرضـۀ اولیـه، روي نمـاد      کـاري از اولـین روز  قیمـت   ۀروزان

  .معامالتی اوراق مشارکت اعمال خواهد شد
هـاي سـفارش    راق مشارکت، با مراجعه به کارگزاران و تکمیل فرمخریداران و فروشندگان او :82ة ماد

هاي دریافتی از طریـق   سفارش. کنند خرید یا فروش، نسبت به خرید و فروش اوراق مشارکت اقدام می
  .شود شود و براساس اولویت قیمت و زمان، معامالت آن انجام می کارگزاران وارد سامانۀ معامالت می

فروش اوراق مشارکت براساس عرضه و تقاضاي بـازار در بـورس تعیـین و بـه      قیمت خرید و :83ة ماد
صورت درصدي از ارزش اسمی اوراق مشارکت و با احتساب دو رقم اعشار بر مبناي فرمـول زیـر اعـالم    

  .شود می
  ارزش پیشنهادي

  ×  100  =  )درصد(قیمت پیشنهادي 
  ارزش اسمی

  
  

قیمت خرید اوراق مشارکت، سـود انباشـته اوراق   عالوه بر  خریدار اوراق مشارکت ملزم است :84مادة 
را نیـز  هاي معـامالتی   و هزینه) نامۀ اوراق قید شده است سود بین دو موعد سررسید که در امید(مزبور 

  .پرداخت نماید
یـا سـازمان حسـب مـورد     بـورس  ، در بـازار اوراق مشـارکت  مهـم  در صورت وجود اطالعات  :85مادة 

متوقف و پس از انتشار اطالعات نسـبت بـه بازگشـایی     طبق مقرراترا مربوطه امالتی تواند نماد مع می
  .قیمت در روز بازگشایی نماد اعمال نخواهد شدروزانه دامنۀ نوسان . نماد اقدام نماید
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مکلف است در راستاي ایفاي تعهـدات خـود مبنـی بـر خریـد       ، بازارگردان یا بازار سازضامن :86مادة 
هاي خریـد الزم و حفـظ    بی که در بیانیۀ ثبت مشخص شده است نسبت به ورود سفارشاوراق، به ترتی

  .آن طی دورة معامالتی اقدام نماید
در چهـارچوب ضـوابط معـامالت     ،یـک ناشـر   درصد از کل اوراق منتشرهیک بیش از معاملۀ  :87مادة 
  .قابل انجام استعمده 
کـاري  گذاري مرکـزي و یـک روز    شرکت سپردهسویۀ وجوه معامالت اوراق مشارکت توسط ت :88مادة 

این شرکت براي خریدار و فروشنده گواهی نقـل و انتقـال   . گیرد صورت می (T+1)بعد از انجام معامله 
  .نماید اوراق مشارکت صادر می

سایر مقررات مربوط به نحوه دریافت سفارش خرید و فروش اوراق و سایر مقررات مربـوط از   :89مادة 
در ایـن  سـهام  معامالت ویت مشتري دریافت کد معامالتی و غیره مشابه ضوابط حاکم بر جمله احراز ه
  .باشد میدستورالعمل 

  

    کارگزاران توسط ها سفارش اجراي و دریافت طیشرا :چهاردهم فصل  
ام معـامالت  جهـت انجـ   کـارگزار بایـد  . مسئولیت احراز هویت مشتري بر عهدة کارگزار اسـت  :90مادة 

، و سـایر مقـررات مـرتبط    مبـارزه بـا پولشـویی    از جمله مقـررات   مطابق مقرراتدر بورس،  اوراق بهادار
  :اقدام نمایدبه شرح زیر نسبت به احراز هویت و شناسایی مشتریان 

  
  :احراز هویت و شناسایی شخص حقیقی )الف

و در مـورد  اصل مدرك شناسـایی مشـتري شـامل شناسـنامه و کـارت ملـی       اخذ  - 1
و نگهداري کپی مصدق تمـامی صـفحات مـدارك     امۀ معتبراشخاص خارجی، گذرن

  ؛مزبور
  ؛آدرس محل سکونت و کاراخذ اطالعات در مورد  - 2
 ؛مشتريمرتبط با معامالت اوراق بهادار حساب بانکی اخذ اطالعات در مورد  - 3

 مشتري؛معامالت قبلی اخذ اطالعات در مورد حجم  - 4

  .هاداراخذ اطالعات در مورد هدف از انجام معامالت اوراق ب - 5
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  :احراز هویت و شناسایی شخص حقوقی )ب
آگهی روزنامۀ رسمی در خصـوص  نامه،  اخذ اطالعات در خصوص اساسنامه، شرکت - 1

تأسیس و آخرین تغییرات آن، آگهی آخرین تغییرات مـدیران و صـاحبان امضـاي    
اعضاي هیأت مؤسسان، درصد،  دهمالکان یا شرکاء باالي سهامداران، مجاز، ترکیب 

 ؛، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنانمدیر عامل مدیره و

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

 اخذ اطالعات در مورد حجم معامالت قبلی؛ - 3

اخذ اصل مدرك شناسایی صاحبان امضاي مجاز شامل شناسنامه و کـارت ملـی و    - 4
 .ذکورنگهداري کپی مصدق تمامی صفحات مدارك م

  .کلیۀ مستندات اخذ شدة موضوع این ماده باید توسط کارگزار برابر با اصل شوند  :1ة تبصر
  .هاي ابالغی بورس اخذ خواهد شد کلیۀ اطالعات موضوع این ماده براساس فرمت  :2ة تبصر

کارگزاران مکلف به ثبت و نگهداري مدارك مربوط به سوابق شناسایی مشتریان و اطالعـات،   :91مادة 
  .باشند مستندات و سوابق مربوط به معامالت می

اي ثبـت و نگهـداري شـود کـه امکـان ارایـۀ آن حسـب         اسناد مربوط باید به گونـه   :1ة تبصر
  .درخواست سازمان و بورس وجود داشته باشد

از جملـه  عالوه بر مفاد ایـن مـاده، الزامـات منـدرج در مقـررات      کارگزاران مکلفند   :2ة تبصر
  .را رعایت نمایندا پولشویی در خصوص نگهداري و امحاء اسناد مبارزه بمقررات 

امتنـاع کنـد یـا     90در صورتی که مشتري از ارایۀ اطالعات و مدارك مورد نظر موضوع مادة  :92مادة 
کارگزار اطالعاتی برخالف اطالعات ارایه شده توسط مشتري احراز نماید، بایـد از انجـام معاملـه بـراي     

  .مشتري خودداري کند
گذاري آنهـا   کارگزاران باید نسبت به نظارت مستمر بر مشتریان خود و تعیین اهداف سرمایه :93مادة 

  .آوري شده اقدام نمایند به منظور اطمینان از انطباق عملیات و معامالت آنها با اطالعات جمع
 ،کیـ ترونالککاغـذي یـا    يهـا  ان از فـرم یمشتردرخواست افت یدر يکارگزار موظف است برا :94مادة 

  .استفاده کند بورسطبق فرمت 
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دریافت درخواست مشتریان به صورت الکترونیـک اعـم از تلفنـی، فکـس، اینترنـت و        :هتبصر
  .صورت گیرد مدیره سازمان مصوب هیئتها باید براساس دستورالعمل  سایر روش

شـود،   ت ارایه مـی راهاي مشتریان که با رعایت مقر توانند از دریافت درخواست نمیکارگزاران  :95مادة 
  .خودداري نمایند

هـاي   سـفارش . نـد یاسـتفاده نما  سـازمان د ییأتمکلفند از دفاتر ثبت سفارش مورد  ارگزارانک :96مادة 
وضع شده  ياستانداردها بایدن دفتر یدر ا. شود مشتریان به ترتیب زمان دریافت، در این دفاتر ثبت می

کـارگزارانی مجـاز بـه     .ت شـود یـ رعا انیمشترهاي  درخواست ياجراثبت و در خصوص سازمان توسط 
هاي گروهی هسـتند کـه مقـررات موضـوع ایـن مـاده را        استفاده از کد معامالت گروهی و ثبت سفارش

  .رعایت نمایند
بایـد مقــررات  هـا از وکیـل یـا نماینــدة قـانونی مشـتریان       ســفارشکـارگزاران در دریافـت    :97 ةمـاد 

  .را رعایت نماینددستورالعمل انجام معامالت وکالتی 
  .باشند معامالتی نمی ۀکارگزاران مجاز به تغییر کد معامالتی سفارشات ثبت شده در سامان :98 ةماد

رسـمی معـامالتی روزانـه     ۀورود سفارش با اعتبار زمانی پایان روز، پس از پایان آخرین جلس: 99مادة 
  .باشد مجاز نمی

  .ا همواره با رعایت صرفه و صالح ایشان اجرا نمایندکارگزاران موظفند سفارش مشتریان ر :100مادة 

که اجراي سفارشات مشتریان منجر به نقض مقررات، دستکاري بازار یـا معـامالت    در صورتی :101مادة 
متکی به اطالعات نهانی گردد کارگزار مکلـف اسـت از اجـراي سـفارش مشـتریان خـودداري نمـوده و        

  . مراتب را به سازمان و بورس گزارش دهد
  

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

مشـمول معـامالت   هـاي اولیـه کـه     در عرضـه پذیرفتـه شـده    ناشـر  کارکنان انتقال سهام به :102مادة 
  .پذیرد ترجیحی نباشد بنابر مفاد این فصل صورت می

حـداقل   ،موضـوع انتقـال  پذیرفته شـده   رمدیر عامل ناشکارگزار مکلف است بر اساس نامه  :103مادة 
  :نماید دریافتاطالعات زیر را 

 عداد سهام موضوع انتقال؛شرکت و تنام  - 1
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 ؛پذیرفته شده مصوبه هیأت مدیره ناشر - 2

که قرار است بـه ایشـان   پذیرفته شده ناشر  یست کامل اسامی و مشخصات کارکنانل - 3
 ؛سهام تخصیص یابد

 .کننده ضهعریا سهامداران سفارش فروش سهامدار  - 4

معامالتی رسمی یک روز معامالتی و حداکثر تا پایان روز کاري پنجمین جلسه طی کارگزار  :104مادة 
بـه کـد    واسـط انتقال سهام از کد . کند می واسطکد  یک سهام به تخصیصاقدام به عرضه اولیه  پس از

روز  30حـداکثر   د وشو مهلتی که توسط مدیر عامل بورس تعیین می هر یک از کارکنان ظرف مالکیت
  .پذیر است امکان ،باشد میبه کد واسط تخصیص کاري پس از 

 ناشـر سـهام بـه کـد معـامالتی برخـی از کارکنـان        انتقالدر صورتی که به هر دلیل امکان  :105مادة 
  .شود سهام به کد فروشنده بازگردانده میمهلت مقرر وجود نداشته باشد،  در پذیرفته شده

 سـهام ناشـر  ۀ وزنی معامالت روزانقیمت میانگین  معادل واسطسهام به کد  صیصتخقیمت  :106مادة 
  .در آن روز انجام شده است به کد واسطسهام تخصیص که  ي استروزطی پذیرفته شده 

 پذیرفتـه شـده   ناشـر کـل سـهام   % 5، حداکثر معادل قابل واگذاري به کارکنان تعداد سهام :107مادة 
در جریان ثبت باشد، مجموع سرمایه ثبت شده  پذیرفته شده ناشررمایه چنانچه افزایش س. خواهد بود

  .فوق قرار خواهد گرفت% 5و افزایش سرمایه در جریان ثبت، مبناي تعیین 
تعداد سهام تعیین شده جهت واگذاري به اشخاص موضوع این دسـتورالعمل جـزء سـهمیه     :108مادة 

  .باشد خرید کارگزار خریدار در عرضه اولیه نمی
  

    ترجیحی معامله ضوابط :شانزدهم فصل  

هاي دولتی به کارکنان همان شرکت یا سایر اشـخاص   انتقال سهام شرکتمعامله ترجیحی،  :109مادة 
تعیـین شـده در مصـوبه     و شـرایط  نـرخ  بـا هاي خصوصی سازي است و  حقوقی به منظور اجراي برنامه

  . ودش گیري در این خصوص انجام می مرجع ذیصالح جهت تصمیم
جهت انجام معامالت ترجیحی باید درخواست انجام معاملـه ترجیحـی را بـه همـراه     کارگزار  :110مادة 

  :سازي که حاوي حداقل اطالعات زیر است به بورس ارائه نماید نامه سازمان خصوصی
 تعداد سهام موضوع انتقال؛ وپذیرفته شده  ناشرنام  - 1
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 ؛انتقالقیمت  - 2

 ؛وي کننده و کد معامالتی نام عرضه - 3

 .اسامی کارکنان یا اشخاص حقوقی - 4

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

معـامالتی و در بـازار   رسمی در خارج از جلسه  کارگزار اقدام به انتقال سهام به کد ترجیحی :111مادة 
انتقال سهام از کد ترجیحی به کد معامالتی هر یک از کارکنـان ظـرف   . کند می انه معامالتیعادي سام

  .پذیر است امکانبه کد ترجیحی،  روز کاري پس از انتقال 30حداکثر مدت 
  

    چرخشی معامالت ضوابط :هفدهم فصل  

یت مالکیـت  ، وضـع جلسـه رسـمی معـامالتی   انجام معامالت چرخشی به نحوي که تا پایان  :112مادة 
طرفین معامله در خصوص تمام یا بخشی از اوراق بهادار موضوع معامله تغییر ننماید در بـورس ممنـوع   

  .و بورس معامله مذکور را تایید نخواهد کرد است
در صورتی که این معامالت سهواً انجام شوند، کارگزار مکلـف اسـت مراتـب را بالفاصـله بـه       :113مادة 

  .را تأیید نخواهد کرد این معامالتبورس به هر ترتیب دهد؛ مدیر عامل بورس اطالع 
چنانچه کارگزار از اعالم مراتب به بورس خودداري نماید یا بـورس انجـام معاملـه را سـهوي      :114مادة 

  .شود تشخیص ندهد، پرونده کارگزار متخلف براي رسیدگی به مراجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می
س تشخیص دهد انجام یک معامله بصورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم طـی     که بور در صورتی :115مادة 

انجـام شـده   ) زیـان (یک دورة زمانی منجر به تغییر مالکیت نشود و این معامله با هدف شناسایی سود 
  . باشد موظف است از تأیید آن خودداري نماید

  

    مقررات سایر :هجدهم فصل  

کـه در سـامانۀ معـامالتی ثبـت     رتیبـی  ي معامالت، به تمحاسبۀ کارمزدهاي معامالت برمبنا :116مادة 
  .گیرد شده است، صورت می
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دستورالعمل معامالت برخط اوراق بهـادار در  "در خصوص معامالت برخط اوراق بهادار مفاد  :117 ةماد
  .نیز، عالوه بر مفاد این دستورالعمل الزم االجراست "ایران  و فرابورساوراق بهادار تهران بورس 
هـاي   سـقف بـا رعایـت   و نحـوة وصـول آن   از معامالت هاي خدمات و کارمزدهاي بورس  نرخ :118مادة 

  .گردد مصوب هیأت مدیرة سازمان، توسط هیأت مدیرة بورس تصویب و اعمال می
هایی که در خصوص مالکیت سهام آن، محـدودیت مقرراتـی    در صورت پذیرش سهام شرکت :119مادة 

هاي مذکور را براساس مقررات و در چـارچوب   ورس موظف است محدودیتاي وجود دارد، ب یا اساسنامه
  .امکانات عملیاتی خود کنترل نماید

مواردي که مطابق ایـن دسـتورالعمل بایـد توسـط بـورس اعـالم شـود و کلیـۀ مـوارد           ۀکلی :120مادة 
خواهـد   باشد از طریق سـایت رسـمی بـورس انجـام     رسانی که مطابق این دستورالعمل الزامی می اطالع
  .گرفت
گذاري مرکزي سـپرده شـده    فقط اوراقی در بورس قابل معامله هستند که نزد شرکت سپرده: 121مادة 

  .و گواهی نقل و انتقال براي آن صادر شده باشد
هـاي تعریـف شـده در سـامانه معـامالت، محاسـبه        بورس مکلف است بر محاسبات شاخص :122مادة 
معامالت بصورت مستمر نظارت نماید و در صورت لزوم موارد را از  هاي پایانی و تنظیمات سامانه قیمت

  . مدیریت سامانه معامالت پیگیري نماید
االجرا شدن این دستورالعمل، مقررات مشروحۀ زیر و کلیـۀ مقـررات و ضـوابط     از تاریخ الزم :123مادة 

  :شود مغایر با این دستورالعمل لغو می
هیأت مـدیرة   25/11/1382وع اول و دوم مصوب دستورالعمل اجرایی معامالت عمده ن - 1

 رگزاران بورس اوراق بهادار تهران؛سازمان کا

دستورالعمل عرضۀ اولیه و دادوستد دست دوم اوراق مشـارکت در بـورس اوراق بهـادار     - 2
  هیأت مدیرة سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران؛ 12/6/1384مصوب 

نویسی در  امۀ حق تقدم خرید سهام در دورة پذیرهدستورالعمل اجرایی دادوستد گواهین - 3
هیأت مـدیرة سـازمان کـارگزاران بـورس اوراق      12/6/1384بورس اوراق بهادار مصوب 

  بهادار تهران؛
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هیأت مدیرة  16/7/1384دستورالعمل اجرایی توقف نماد معامالتی اوراق بهادار مصوب  - 4
  سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران؛

هاي اجرایی سـازمان کـارگزاران بـورس اوراق بهـادار      انتقال عملیات و فعالیتچارچوب  - 5
هیـأت   29/11/1385مصـوب  ) شرکت سهامی عام(تهران به بورس اوراق بهادار تهران 

  مدیرة سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران؛
 ۀســازي در کلیــ مربــوط بــه نحــوة انجــام معــامالت عمــدة ســازمان خصوصــی ۀمصــوب - 6

 هیـأت  3/5/1386مصـوب   ةهاي سهام توسـط آن سـازمان در معـامالت عمـد     ذاريواگ
  سازمان بورس و اوراق بهادار؛ ةدیرم 

هیأت مدیرة سازمان بـورس و   14/6/1386هاي معامالتی مصوب  دستورالعمل رفع گره - 7
  اوراق بهادار؛

هیأت مدیرة سازمان بورس  9/10/1386اخذ تضمین در معامالت عمدة مصوب مصوبۀ  - 8
 .اوراق بهادار و

شـده در بـورس مصـوب     دستورالعمل انتقال سهام بـه کارکنـان شـرکت تـازه پذیرفتـه      - 9
  .بورس  شوراي 11/3/1383

  
  
  


