 Online Tradingدر بورستهران

Start with an Online Leader

”“Online Trading
in TSE

www.mofidonline.com

Call Center: 021— 8700

”“Online Trading

در بورستهران

چگونـه بـدون مراجعـه بـه کارگـزاری و بانـک
در بـورس معاملـه کنیـم؟
www.mofidonline.com

Design: 0912_254 46 44

دفتـ�رمرکـ�زی:
تهـ�ران ،خیابـ�ان کریمخـ�ان زنـ�د ،ابتـ�دای خیابـ�ان
قائممقـام فراهانـی ،کوچـ ٔه نگیـن ،کوچـ ٔه زیبـا ،پـالک 1

تلفـ�ن021-8700 :
نمابـر021-81909 :

www.emofid.com
info@emofid.com

Start with an Online Leader

مرکـز تمـاس021-8700 :

مقدمـه و معرفیهـا

مقدمـه

www.mofidonline.com

1

www.emofid.com

2

www.mofidonline.com

3

www.emofid.com

4

”Online Trading“

در بورستهران

چگونـه بـدون مراجعـه بـه کارگـزاری و بانـک
در بـورس معاملـه کنیـم؟

Start with an Online Leader

5

www.mofidonline.com

www.mofidonline.com

فهرسـت مطالـب
<

8
8
11
25

<

35
37
47

<

63
79
89

<
<
<

       بخـش ّاول:

فصـل ّاول:
دوم:
فصـل ّ

سـوم:
فصـل ّ
فصـل چهـارم:
فصـل پنجـم:

<

<
<

>
>
>

مقدمـه
آشنایـی بـا خدمـات وجایگـاه شرکـت کارگـزاری مفیـد
معرفـی خدمـات و حـوز ٔه فعالیـت شرکـت تدبیرپـرداز

>

نحـوه انجـام آن
آشنایـی بـا معامـالت آنالیـن و
ٔ

>

مراحل افتتاح حساب جهت استفـاده از خدمات
معامـالت آنالیـن
راهنمـای استفـاده از نرمافـزار مفیدآنالیـن
سـؤاالت متـداول ()FAQ
آشنایـی بـا بـورس و بـازار مالـی

>

>
>
>

2

دوم:
       بخـش ّ

< > 117

فصـل هفتـم:

< > 123

فصـل هشتـم:

< > 131

فصـل ششـم:

www.emofid.com

6

<

1

>

مقدمـه و معرفیهـا

< > 119

آشنایـی بـا مفاهیـم معامـالت آنالین “”Online Trading

قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن

دس�تورالعمـل اجرای�ی س�فارشهای الکترونیک�ی اوراق بهادار
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (مصوب )1383/9/14
دس�تورالعمل اجراي�ی معاملات برخ�ط اوراق به�ادار در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب )1389/7/3
بخش�نامـ ٔه نحو ٔه اج�رای مـاد ٔه  7و محدودیته�ای موضوع ماد ٔه
 10دستورالعمل اجرایی معامالت برخط اوراق بهـادار به همـراه
نمونـه قـرارداد و تعهدنامـه

3

سـوم:
   بخـش ّ

< > 147

فصـل دهـم:
فصـل یازدهـم:

< > 155
< > 159

فصـل دوازدهـم:

< > 165

بخـش چهـارم:

فصـل سیزدهـم:
فصـل چهاردهـم:
فصـل پانزدهـم:

< > 171

قوانیـن و مقـررات کلـی

< > 195
< > 211

فصـل شانزدهـم:

< > 243

آییننامـ ٔه معامـالت در شرکـت بورس اوراق بهـادار تهـران
دس�تورالعمـل اجرایـی نحو ٔه انجـام معامـالت در بـورس اوراق
بهـادار تهـران (مصـوب )1389/9/13
دس�تورالعمـل اجرایـی نحو ٔه انجـام معامالت اوراق بهـادار در
فرابـورس ایـران (مصوب )1388/6/7

فصـل نهـم:

< > 149

4

< > 173

< > 298

عناویـن مجرمانـه موضـوع قانـون بـازار اوراق بهـادار (مصـوب
آذرمـاه )1384
مسئولیـت مدیـران
چنـد نمونـه از پروندههـا و آراء قطعـی صـادره در خصوص
جـرائم موضوع فصـل ششـم قانـون بـازار اوراق بهـادار
اهـمموارداطالعـاتنهانـیوبرخـیازمصادیـقاطالعـاتمهـم

قانـون بـازار اوراق بهـادار (مصـوب آذرمـاه )1384

نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب
منابـع و مآخـذ

www.mofidonline.com

< > 279

جرائـم و مجازاتهـا

7

مقدمـه و معرفیهـا
www.emofid.com

8

“ ”Online Tradingدر بـورس تهـران

مقدمـه

فناوریهای جدید همواره از محرکهای اصلی جهشهای اقتصادی و نیز عامل
تغییرات اساس�ی در محیط کسبوکار بودهاند .دورانی که ما در آن به سر میبریم
دوران�ی اس�ت که چن�د فناوری مختلف دس�ت در دس�ت هم در حال س�اخت
دنیایی نو هس�تند .فناوریهای جدید رایانهای ،مخابرات دوربرد ،نانوتکنولوژی،
بیوتکنولوژی ،میکروالکترونیک ،فناوریهای پیشرفته و بهروز هستند که بیشترین
تأثی�ر را ب�ر روی محیط کس�بوکار داش�تهاند .از جمله اثرات قاب�ل توجه آنها بر
محیط کس�بوکار ،انجام داد و س�تدهای الکترونیک و اینترنتی اس�ت که ارتباط
بین مش�تری و فروش�نده کاال یا خدمت را متحول ساخته است .این امر در بخش
ارائه خدمات مالی نیز مش�هود بوده است .گسترش بانکداری الکترونیک ،ظهور
بانکهای صد در صد اینترنتی و ظهور کارگزاریهای اینترنتی از جمله تحوالتی
است که این فناوریهای جدید در حوزه مالی ایجاد کردهاند.
در بخ�ش کارگ�زاری ام�روزه اغل�ب کارگزاریه�ای اوراق به�ادار در نقاط
مختلف دنیا امکان دسترس�ی مس�تقیم مش�تریان به سیس�تم معامالت�ی بورسها
را فراه�م نمودهان�د و معامالت آنالین بخش جداییناپذیر س�اختار ش�رکتهای
کارگزاری است .به عالوه برخی از شرکتهای کارگزاری نیز شکل گرفتهاند که تنها
به ارائه خدمات به صورت الکترونیک میپردازند .هر چند ارائه خدمات معامالت
آنالین موجب توس�عه بازار و افزایش تعداد مشارکت کنندگان و حجم معامالت
میگردد و نهایت ًا میتواند منجر به افزایش نقدشوندگی بازار گردد ولی این امر تنها
زمانی میتواند محقق گردد که مشارکت کنندگان در بازار با آگاهی کامل از قوانین
و مق�ررات حاکم بر محیط فعالیت خود و قابلیتهای سیس�تم در دس�ترس آنها
و نیز با ش�ناخت کامل از نحو ٔه انجام معامالت ،اقدام نمایند .آش�نایی با س�از و
کارهای خرید و فروش و آش�نایی کلی با بازار س�رمایه و مسائل مرتبط با آن نیز از
ضرورتهای داد و ستد آنالین اوراق بهادار محسوب میگردد.
کارگزاری مفید به عنوان کارگزاری پیش�رو در ارائه خدمات بهروز و مبتنی بر
فناوریهای نو در کشور در راستای نوآوری در ارائه خدمات در بازار سرمایه برای
 )Oدر بورس اوراق
اولین بار اقدام به ارائه امکان داد و ستد برخط ( nline Trading

بهادار تهران و فرابورس ایران نموده است.
در آمادهس�ازی نرمافزار معامالت آنالین کارگزاری مفید که توس�ط ش�رکت
تدبیرپرداز تدوین ش�ده است از جدیدترین تکنولوژیهای روز در مباحث مربوط
به فناوری اطالعات و امنیت سیس�تم اس�تفاده ش�ده اس�ت تا محیطی امن برای
س�رمایهگذاران جه�ت انجام داد و س�تد برخط س�هام و دیگ�ر اوراق بهادار قابل
معامل�ه در ب�ورس و فرابورس فراهم آید .در این راس�تا کارگزاری مفید بر این باور
اس�ت که موفقیت معامالت آنالین در کش�ور بدون ش�ناخت س�رمایهگذاران از
سازوکارها و نیز قوانین و مقررات و اصول حاکم بر آن امکانپذیر نیست.
مجموع ٔه « Online Tradingدر بورس تهران» در جهت آشنایی سرمایهگذاران
ب�ا موضوعات�ی که مورد نیاز آنها در حوزه خدمات آنالین اس�ت تهیه ش�ده تا این
دس�ته از مش�تریان با آگاهی کامل از سیستم معامالت آنالین و قوانین و مقررات
حاکم بر آن نسبت به انجام معامالت آنالین اقدام نمایند .امید است این مجموعه
بتواند در راستای ارتقای سطح آگاهی عمومی در بازار سرمایه کشور مفید و موثر
واقع شود.
ی
شرکـت کارگـزار مفیـد
بهمنمـاه 1389
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الف.

تاریخچـ ٔه فعالیـت شركـت
ش�رکت كارگزاری مفید (س�هامی خاص) در تاریخ  1373/09/23به شماره ثبت
 109737نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .سرمایه
ش�رکت در حال حاضر  35میلیارد ریال بوده و افزایش س�رمایه تا میزان  50میلیارد
ریال ،در دستور کار هیئتمدیره شرکت قرار دارد.

ب.

افتخـارات کسـب شـده
 کارگزار برتر سال 1388
 مدیر برترین صندوق سال 1388
 کسب رتبه دوم در معامالت محصوالت فوالدی شرکتسهامی ذوبآهن اصفهان
 کارگزار برتر سال 1387
 کارگزار برتر سال 1386
 تقدیر ش�ده ب�ه عنوان ش�رکتکنند ٔه مؤثر در چه�ار دوره نمایش�گاه بینالمللی
بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیسازی

ج.
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فعالیـت در راستـای تأسیـس نهادهـای تخصصـی بـازار سرمایـه
 عضو مؤسس «شرکت بورس کاالی ایران»
 سابقه سهسال عضویت در هیئتمدیره «بورس فلزات تهران»
 عضو مؤسس «شرکت بورس اوراق بهادار تهران»
 عضو مؤسس «شرکت فرابورس ایران (»)OTC
 عضو مؤسس «شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه»
 عضو مؤسس و فعال در «کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار»

د.

فعالیـت اصلـی و خالصـه عملکرد شركـت کارگـزاری مفیـد
کارگزاری مفید عالوه بر داش�تن رتبهه�ای اول تا پنجم در حجم معامالت بورس
اوراق به�ادار ،عموم� ًا اولین رتب�ه را از نظر تعداد دفعات معامل�ه در بورس اوراق
به�ادار ب�ه خ�ود اختص�اص داده اس�ت .تعداد دفع�ات انج�ام معامل�ه ،یکی از
نشانههای تعدد مشتریان و از جمله شاخصهای رضایتمندی مشتریان به شمار
میرود .کارگزاری مفید در سال  87در بین تمامی کارگزاران ،در خرید کاال رتبه اول
و در معامالت بورس کاال رتبه هفتم را کسب نموده است.
کارگ�زاری مفید به عنوان کارگ�زار برتر بورس در س�الهای  1387 ،1388و
 1386انتخ�اب گردی�ده اس�ت .ای�ن ارزیابی براس�اس رتبهبندی س�ازمان بورس
می�ان کلی�ه کارگزاران بانکی و خصوصی انجام ش�ده اس�ت و برخی از معیارهای
آن عبارتن�د از :حجم معامالت ،تعداد نیروهای متخصص ،گس�تردگی ش�عب،
مجوزه�ای متع�دد خدم�ات مال�ی ،کیفی�ت سیس�تمهای کنترلی و اتوماس�یون،
خدمات الکترونیکی ،معامالت اینترنتی و نظایر آن.
موض�وع فعالیت ش�ركت را میتوان به صورت خالصه به ش�رح ذیل عنوان
نمود:

ب.

خدمـات مالـی و مشـاورهای شامـل:
 مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
 نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه
 بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
 مشاوره و سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

www.mofidonline.com

الف.

خدمـات کارگـزاری ،کارگـزار/معاملهگری و بازارگردانـی شامـل:
 معامل�ه اوراق به�ادار از قبیل س�هام ،اوراق مش�ارکت ،حقتقدم خرید س�هام،
اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حس�اب آنها یا به نام و حساب
خود
 معامالت کاالهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها
 بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کاالهای پذیرفته شده
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 مش�اوره و انج�ام کلیه امور اجرایی برای پذی�رش اوراق بهادار یا کاال در هریک
از بورسها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضهکننده کاالها
مشـاوره در زمینههـای زیـر:
 قیمتگذاری اوراق بهادار
 روش فروش و عرضه اوراق بهادار
 طراحی اوراق بهادار
 خرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار
 انواع سرمایهگذاری در اوراق بهادار
 مدیریت ریسک
 طراحی و تشکیل نهادهای مالی
 ادغام ،تملک ،تغییر و تجدید ساختار مالی شرکتها
ج.

خدمـات در بـورس کـاال:
ارائ�ه آم�ار و گزارشهای تحلیل�ی از وضعیت بازارهای داخل�ی و جهانی فلزات
و پتروش�یمی ،برگزاری س�مینارهای آموزش�ی در مورد معامالت آتی ،کارگاههای
آموزشی ،انجام خرید مورد نیاز مشتریان از طریق گشایش حساب اعتبار اسنادی
و یوزانس ،ارائه مشاورههای الزم در خصوص تهیه فلزات و مواد پتروشیمی مورد
نیاز شرکتها ،اطالعرسانی در خصوص آخرین قیمتهای فلزات و محصوالت
پتروشیمی ،از جمله خدماتی است که در بورس کاالی کارگزاری مفید ارائه میشود.

د.

خدمـات الکترونیکـی:
ش�رکت کارگزاری مفید از بدو تأسیس به عنوان کارگزار پیشرو ارائه خدمات نوین
به مشتریان خود مطرح بوده است .این شرکت با دارا بودن نیروهای متخصص و با
دید توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر جهت گسترش خدمات بازار

س�رمایه تالش نموده اس�ت .در این راس�تا برای اولین بار سیس�تم خرید و فروش
سهام از طریق اینترنت را در سال  1383راهاندازی نمود و به دنبال آن با راهاندازی
سیستم جدید معامالت بورس اوراق بهادار تهران (جم) و امکان برقراری ارتباط
مس�تقیم با س�امانه معامالتی ،راهاندازی این سرویس را در دس�تور کار خود قرار

داد .پ�س از آن با تش�کیل تیم فنی متخصص ش�امل متخصصی�ن برنامه نویس،
امنیت شبکه و وب ،مدیریت پروژه ،تیم تحقیق و کارشناسان خبره بازار سرمایه و
با استفاده از تجربیاتی که حاصل بازدید از بورسهای معتبر جهانی داشتند پروژه
معامالت برخط ( )Online Tradingبه شرکت تدبیرپرداز سفارش داده شد.
هماکن�ون کارگ�زاری مفی�د ب�ه عن�وان کارگ�زار پیش�رو در خدم�ات نوین و
الکترونیک�ی ب�ا بیش از  10،000مش�تری اینترنت�ی فعالیت مینماید .نم�ودار زیر
ارزش معاملات اینترنت�ی این کارگزاری را از س�ال  1383تا نیمه اول س�ال 1389
نشان میدهد:
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آشنایـی بـا خدمـات و جایگـاه شرکـت کارگـزاری مفیـد

نمـودار رونـد ارزش معامـالت اینترنتـی شرکـت کارگـزاری مفیـد
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اکنون کارگزاری مفید به عنوان یکی از کارگزاران پیش�رو مفتخر است که خدمات
معاملات آنالین را که انقالبی در معامالت بورس میباش�د ،تقدیم نماید .امید
اس�ت با توس�ع ٔه بیش�تر معامالت آنالی�ن ،تعداد مش�تریان آنالین به س�رعت از
م�رز  100،000نفر عبور نمای�د .از زمان راهاندازی اولیه سیس�تم خدمات آنالین
تریدینگ توس�ط کارگ�زاری مفید ،دسترس�ی معامالت آنالی�ن در اختیار بیش از
 2،000نفر از سرمایهگذاران قرار گرفت .توضیحات بیشتر در این حوزه در فصول
بعدی ارائه خواهد شد.
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صنـدوق سرمایهگـذاری مشتـرک «پیشتـاز»
صن�دوق مش�ترک س�رمایهگذاری ی�ک نه�اد مالی اس�ت ک�ه فعالی�ت اصلی آن
س�رمایهگذاری در اوراق به�ادار میباش�د .اف�راد میتوانن�د ب�ا هر مبلغی نس�بت
ب�ه س�رمایهگذاری و خری�د واحده�ای س�رمایهگذاری صندوقه�ا اق�دام نمایند
و به نس�بت می�زان س�رمایهگذاری خود ،در داراییهای صندوق س�هیم هس�تند.
صندوقهای س�رمایهگذاری ابزار مناس�بی برای س�رمایهگذاری افراد غیرحرفهای
در بازار س�رمایه میباش�ند و رشد قابل توجه آنها در سطح دنیا مؤید همین مسئله
میباشد.
کارگزاری مفید با س�ابقهای  6ساله در مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری
مش�ترک ،یک�ی از کارگزاریه�ای پیش�رو در ای�ن زمین�ه در ب�ازار س�رمایه کش�ور
میباش�د که موفق شده اس�ت همواره بازدهای بیش از بازده بازار در صندوقهای
سرمایهگذاری تحت مدیریت خود داشته باشد.
[مدیـر]

شرکـت کارگـزاری مفیـد
[کارگـزار]
ی
شرکـت کارگـزار مفیـد
(سهامـی خـاص)

[متولـی]
مؤسسـ ٔه حسابرسـی و
خدمـات مدیریـت صـدر
(حسابـداران رسمـی)

(سهامـی خـاص)

ارکـان صنـدوق
سرمایهگـذاری مشتـرک
پیشتـاز
[ضامـن نقدشوندگـی]

[مدیـرثبـت]

شرکـت کارگـزاری مفیـد
(سهامـی خـاص)

[حسابـرس]
مؤسسـ ٔه حسابرسـی و
خدمـات مدیریـت صـدر
(حسابـداران رسمـی)

شرکـت کارگـزاری مفیـد
www.emofid.com
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(سهامـی خـاص)

نم�ودار زی�ر خال�ص ارزش داراییهای هر واح�د صندوق س�رمایهگذاری
مشترک «پیشتاز» را از بدو تأسیس تا  25دیماه  1389نمایش میدهد.
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1389/04/26
1389/06/14
1389/08/03
1389/09/23
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در تاریخ  25دیماه  1389تعداد سرمایهگذاران صندوق  230نفر شامل  8شخص
حقوقی و  222ش�خص حقیقی بوده و متوسط سرمایهگذاری هر سرمایهگذار در
صندوق  400،000،000ریال میباشد.

صنـدوق سرمایهگـذاری مشتـرک «ممتـاز»

www.mofidonline.com

در حال حاضر بیش از  70هزار صندوق س�رمایهگذاری در سطح جهان در حال
فعالیت میباش�ند که ارزش داراییهای تحت مدیریت آنها در پایان س�هماهه اول
 2010میالدی بالغ بر  23،120میلیارد دالر بوده است .صندوقهای سرمایهگذاری
از جمله بزرگترین س�رمایهگذاران در بورسها میباش�ند به ط�وری که  24درصد
از س�هام ش�رکتها در ای�االت متحده در س�ال  2009در مالکی�ت صندوقهای
س�رمایهگذاری بوده اس�ت .همچنین  43درصد از خانوارها در این کش�ور مالک
واحدهای سرمایهگذاری صندوقها بودهاند .این امر نشان دهنده این است که افراد
غیرحرفهای صندوقها را ابزار مناسبی برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه میدانند.
مزایـای سرمایهگـذاری در صندوقهـا:
 مدیریت حرفهای
 نقدشوندگی
 کاهش ریسک از طریق متنوعسازی
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 صرفهجویی نسبت به مقیاس
صندوق س�رمایهگذاری مشترک «ممتاز» فعالیت خود را در بهمنماه 1388
با هدف جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران ،تشکیل سبدی از داراییها ،مدیریت
آن توس�ط افراد خبره و حرفهای و کس�ب بازده متناس�ب با ریسک مورد قبول برای
سرمایهگذاران آغاز نمود.
[مدیـر]
شرکـت کارگـزاری مفیـد
[کارگـزار]
شرکـت کارگـزاری مفیـد
(سهامـی خـاص)

[متولـی]

مؤسسـ ٔه حسابرسـی و
خدمـات مدیریـت صـدر
(حسابـداران رسمـی)

(سهامـی خـاص)

ارکـان صنـدوق
سرمایهگـذاری مشتـرک
ممتـاز
[ضامـن نقدشوندگـی]

[مدیـرثبـت]

شرکـت کارگـزاری مفیـد
(سهامـی خـاص)

[حسابـرس]

مؤسسـ ٔه حسابرسـی
دش و همکــاران
(حسابـداران رسمـی)

شرکـت سرمایهگـذاری سایپـا
(سهامـی عـام)

نم�ودار زیر ،خال�ص ارزش داراییهای واحدهای صندوق س�رمایهگذاری
مشترک «ممتاز» را از بدو تأسیس تا  25دیماه  1389نشان میدهد:
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1388/12/13
1389/01/01
1389/01/18
1389/02/04
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1389/03/07
1389/03/24
1389/04/10
1389/04/27
1389/05/13
1389/05/30
1389/06/16
1389/07/02
1389/07/19
1389/08/06
1389/08/23
1389/09/10
1389/09/27
1389/10/14
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در تاریخ  25دیماه  1389تعداد س�رمایهگذاران صندوق جمع ًا دارای  1389نفر
شامل  19شخص حقوقی و  1370شخص حقیقی بوده و متوسط سرمایهگذاری
هر سرمایهگذار در صندوق  260،000،000ریال میباشد.
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شرکـت مشـاوره سرمایهگـذاری کارگـزاری مفیـد
ش�رکت مش�اوره س�رمایهگذاری کارگزاری مفید در نظ�ر دارد در آین�دهای نزدیک
خدمات زیر را ارائه نمایند:
 مشاوره در زمینه خرید ،فروش و نگهداری اوراق بهادار
 ارائه انواع گزارشات و بولتنهای تحلیلی بازار سرمایه
 طراحی و اجرای برنامههای آموزشی
 ارائه مشاوره به منظور تشکیل نهادهای مالی
 مشاوره برای تأسیس و راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری
 مشاوره در زمینه طراحی ابزارهای مالی جدید
 مشاوره مدیریت ریسک
 مش�اوره در زمین�ه تأمی�ن مالی از طریق بازار س�رمایه (از قبیل اوراق مش�ارکت،
صکوک ،افزایش سرمایه و)...
 مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار
 مدیریت داراییها

www.mofidonline.com
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بـورس کـاالی مفیـد
کارگ�زاری مفید پس از  9س�ال حض�ور موفق در ب�ورس اوراق به�ادار تهران ،در
س�ال  1382به عنوان یکی از مؤسس�ین بورس کاال ،فعالیت خ�ود را در این زمین ٔه
آغ�از نم�ود و هماکنون یک�ی از موفقترین کارگ�زاران بورس کاال میباش�د که در
همه رینگه�ای معامالتی بورس کاال فعال میباش�د .ویژگیهای بورس کاالی
کارگزاری مفید عبارت است از:
 کارگزار منتخب اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی ایران
 عرضه کنند ٔه محصوالت ذوب آهن اصفهان
 عرض�ه کنن�د ٔه محص�والت بازرگانی پتروش�یمی ای�ران و ش�رکت ملی پخش و
پاالیش فرآوردههای نفتی ایران
 کسب رتب ٔه نخست میزان خرید در بورس کاال در سال 1387
 تکیه بر دانش روز و استفاده از فنآوری اطالعات در امر اطالعرسانی
 ارائ� ٔه اطالع�ات معاملات روزان�ه ب�ورس کاال از طریق نمابر ،پیامک ،پس�ت
الکترونیک و سایتwww.mofidkala.com
 ارسال اطالعات کاالهای قابل عرضه روز بعد از طریق نمابر ،پست الکترونیک
و پیام کوتاه
نشانـی:
عصـر(عج) ،نبش کوچـ ٔه انزلـی ،بـورس کاالی
تهـران :تقاطـع طالقانـی و ولی 
ایـران ،طبقـ ٔه اول ،واحـد 101
اصفهان :ابتـ�دای خیاب�ان چهارباغ ب�اال ،مجتمع تج�اری اداری کوث�ر ،طبقـ ٔه
چهـارم ،واحـد 622

www.emofid.com
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کاالهایـی کـه در بـورس کـاال مـعـامـلـه مـیشونـد
گـروه قـیر

فـرآوردههـای نـفـت و مـشتـقات پـتـروشیمـی

ش�امـل گریده�ای :قی�ر  ،60/70قی�ر  ،85/100قی�ر  ،40/50قی�ر  MC250و
قیرامولسیـون و...

گـروه مـواد شیمـیایی

اتیلـن گلیکولهـا ،اسیـد سولفوریـک ،منومـر وینیل استـات ،ایزوبوتانـول ،دواتیل
هگزانـول ،اکس�ـو الکلهـا ،اتانـول آمیـن ،س�ـود کاس�تیک ،الکیل بنـزن خطـی
( ،)LABپارازایلین ،اورتوزایلین ،متانـول ،بنـزن ،کربنـات سدیم ،اسید کلریدریک،
اسید نیتریک ،بـرش سنگین نفتالیندار ( ،)CFOاکریلـو نیتریـل بوتادیـن استایریـن
( ،)ABSو حاللهـا و...

گـروه اکستراکـت

انـواع اکستراکت بـه صـورت فلـه و بشکـه

گـروه گـوگـرد

انـواع گـوگـرد

گـروه پـلیمـر

گـروه روغـن

گـروه فـوالد

انـواع پلیاتیلـن ،پلیپروپیلـن ،اس�تایرن بوتادین رابـ�ر ( ،)SBRپلیوینیـل کلرایـد
( ،)PVCپلیاستایـرن و...
انـواع روغن پایه ،اسـالگ واکـس و پارافین واکـس

محصـوالت فلـزی و معدنـی

انـ�واع مقاطـع طولـ�ی (تیرآهـن ،میلگـ�رد و مفتـول ،ناودانی و نبش�ی) و تخـت
(ورق گالوانی�زه ،ورق س�ـرد  ،ورق گـ�رم وورق قلعان�دود) ،ش�مـش (اس�لـب ،
بـیلـت و بلـوم) و قراضـه

گـروه آلومینیوم

انـواع شمـش ،اسلـب  ،تیبـار و بیلـت

گـروه روی

انـواع شمـش روی

گـروه مـس

گروه سیمان
گـروه طـال

مقدمـه و معرفیهـا

آشنایـی بـا خدمـات و جایگـاه شرکـت کارگـزاری مفیـد

انـ�واع کاتـ�د ،اس�لـب ،مفتـ�ول ،بیلـت ،س�ربارههـا و اکس�ید مـس ،س�ولفـور
مولیبـدن ،کنسانتـره فلـزات گرانبهـا
انواع سیمان

شمـش طـال  ،قراردادهای آتـی سکـ ٔه طـال و شمـش طـالی  10انسـی

گنـدم ،جـو ،انـواع کنجالـه ،ذرت دانـهای ،ش�کـر ،پس�تـه ،زعفران ،عـدس ،نخـود ،برنـج ،خرمـا ،کش�مـش،
مـرغ منجمـد و...

www.mofidonline.com

محصـوالت کشـاورزی
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دفاتـر کارگـزاری مفیـد
 .1تهران (مرکـزی):

تلفـن 81900:و 8700
نمابـر81909 :
ته�ران ،کریمخان زند ،ابتدای قائممقام فراهانی،
کوچ ٔه نگین ،کوچ ٔه زیبا ،پالک 1
 .2تهـران (حافـظ):

تلفـن66730700 :
نمابـر66736699 :
حاف�ظ ،پایینتر از جمهوری ،بنبس�ت ایرانیان،
ساختمان  ،206طبق ٔه 6
 .3تهــران (آفریقـا):

تلفـن88888480:
نمابـر88776946 :
بزرگ�راه آفریقا ،پایین تر از چهارراه جهان کودک،
نبش کوچ�ه  ،25س�اختمان  29آفریقا ،طبقه ،7
واحد D7
 .4تهــران (اختصاصـی بـورس کـاال):

تلفـن87222:
نمابـر87227 :
تقاطع طالقانی و ولیعصرعج ،نبش کوچ ٔه انزلی،
بورس کاالی ایران ،طبقه اول ،واحد101
 .5اصفهــان:
www.emofid.com
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تلفـن0311-6674515 :
نمابـر0311-6672828 :
چهارب�اغ ب�اال ،چه�ارراه نظر ،س�ازمان بورس و
اوراق بهادار ،طبقه سوم
 .6اصفهــان (اختصاصـی اوراق بهـادار):

تلفـن0311-6204022:

نمابـر0311-6204764 :
ابت�دای خیاب�ان چهارباغ ب�اال ،مجتم�ع تجاری
اداری کوثر ،طبقه  ،4واحد 622
 .7اصفهــان (اختصاصـی بـورس کـاال):

تلفـن0311-6204020:
نمابـر0311-6204764 :
ابت�دای خیاب�ان چهارباغ ب�اال ،مجتم�ع تجاری
اداری کوثر ،طبقه  ،4واحد 622
 .8بیرجنــد:

تلفـن0561-2211934 :
نمابـر0561-2211939 :
س هراه اسدی ،سازمان بورس و اوراق بهادار
 .9تبریــز:

تلفـن0411-5400030 :
نمابـر0411-5427686 :
خیابان ارتش جنوبی ،س�اختمان پس�ت مرکزی،
طبق�ه  ،2س�ازمان ب�ورس اوراق بهادار ،ش�رکت
کارگزاری مفید
 .10زاهــدان:

تلفـن0541-2438550 :
نمابـر0541-2438549 :
بلوار دانش�گاه ،باالتر از سه راه دانش ،ساختمان
بانک ملی ،سازمان بورس و اوراق بهادار
 .11زنجــان:

تلفـن0241-5264545-6 :
نمابـر0241-5264547 :
ج�اده گاوازن�گ ،س�ایت اداری ،ت�االر ب�ورس
منطقهای زنجان ،طبق ٔه همکف

 .12زنجــان (مرکـزی):

تلفـن0241-5264545:
نمابـر0241-5264547 :
س�عدی ش�مالی ،روب�روی بیمارس�تان ارت�ش
ساختمان کارگزاران بورس ،ط 1
 .13شیــراز (اختصاصـی اوراق بهـادار):

تلفـن0711-2317828:
نمابـر0711-2317838:
خیاب�ان کریمخان زند ،خیابان فلس�طین ،تقاطع
اردیبهشت ،ساختمان آذر ،طبقه چهارم
 .14شیــراز (اختصاصـی بـورس کـاال):

تلفـن0711-2317836 :
نمابـر0711-2317838 :
خیاب�ان کریمخان زند ،خیابان فلس�طین ،تقاطع
اردیبهشت ،ساختمان آذر ،طبق ٔه چهارم شمالی
 .15قزویــن:

تلفـن0281-3357203 :
نمابـر0281-3357214 :
می�دان ش�هید بابائ�ی ،بل�وار ش�هید دس�تغیب،
روبروی آموزشگاه رانندگی هدایت ،پ19
 .16قــم:

 .18کیــش:

تلفن 0764-9319811 :و 0764-4453412-14
نمابـر0764-4453575 :
برج صدف ،طبق ٔه همکف ،بورس کاال ،واحد 703
 .19مشهــد:

تلفـن0511-7674610 :
نمابـر0511-7674611 :
بلوارخیام،خیابانپیام،پیام،8پالک،61طبقهدوم

 .20یــزد:

تلفـن0351-6284712 :
نمابـر0351-6292800 :
چه�ارراه مهد ّیه ،روبروی داروخان�ه امام زادهای،
ساختمان بورس و اوراق بهادار ،طبقه دوم
 .21بندرعبـاس:

تلفـن0761-2239165 :
نمابـر0761-2239164 :
بندرعباس ،بل�وار طالقانی ش�مالی ،جنب بازار
س�تاره جنوب ،روب�روی کتابخانه ش�هدا ،بورس
منطقهای استان هرمزگان
 .22ارومیــه:

 .17کــرج:

 .23اختصاصـی مشتریـان اینترنتـی:

تلفـن81905 :
نمابـر81906 :
ته�ران ،کریمخان زند ،ابتدای قائممقام فراهانی،
کوچ ٔه نگین ،کوچ ٔه زیبا ،پالک 1
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تلفـن0251-7840214 :
نمابـر0251-7831648 :
خیاب�ان دورش�هر ،نب�ش کوچ�ه  ،28س�اختمان
بعثت ،واحد7

تلفـن0441-3449664 :
نمابـر0441-3449664 :
ارومی�ه ،خیابان برق ،نرس�یده به چه�ارراه باهنر،
جن�ب اداره کل تربی�ت بدن�ی ،ت�االر منطق�های
بورس آذربایجان غربی ،شرکت کارگزاری مفید

تلفـن0261-2770041 :
نمابـر0261-2770045 :
میدان هفتتیر ،س�ازمان بورس و اوراق بهادار،
طبق ٔه اول ،واحد6
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شرکـت تدبیرپـرداز
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ش�رکت تدبیرپرداز در س�ال  1379با هدف فعالیت در زمینه فنآوری اطالعات و
تولید نرمافزارهای تخصصی بازار سرمایه تأسیس شد .به تدریج با اهمیت نقش IT
در بازار س�رمایه ،محصوالت شرکت توسعه یافت و هماینک تدبیرپرداز به عنوان
تنها ش�رکت نرمافزاری بازار سرمایه اس�ت که عرضه کننده تمام محصوالت مورد
نیاز فعاالن این بازار میباشد.
این ش�رکت در س�ال 1388در اولین رتبهبندی برگزار ش�ده توس�ط س�ازمان
بورس و اوراق بهادار ،به عنوان برترین شرکت نرمافزاری بازار سرمایه انتخاب شد.
تدبیرپرداز در س�ال  1389با ارائه س�امانه معامالت برخ�ط ( )Online Tradingو
ِ
اتصال ش�بکه بانکی به بازار س�رمایه برای تبادالت لحظهای وجوه ،انقالبی بزرگ

در بازار س�رمایه کشور ایجاد نمود .بیش از یکدهه خدمت به بازار سرمایه کشور
تجربهای ارزشمند است که تدبیرپرداز را به ارائه خدمات و راهحلهای نو در سایر
بورسها س�وق میدهد؛ امروز ش�رکت تدبیرپرداز مفتخر اس�ت که در راهاندازی
بورس برق ایران سهیم میباشد.
مهمترین فعالیتهای شرکت تدبیرپرداز به شرح زیر است:
 ارائه راهکارهای اختصاصی برای نهادهای مالی بازار سرمایه
 ارائه راهکارهای بانکی برای بازار سرمایه
 معرفی فنآوریهای نوین و بومیسازی راهکارهای نرمافزاری
 طراحی و اجرای بانکهای اطالعاتی
 ارائه راهکار جامع برای صندوقهای مشترک سرمایهگذاری
 طراحی پرتال و وبسایتهای کام ً
ال حرفهای
 طراحی و پیادهسازی شبکههای پیشرفته رایانهای
در ادامه محصوالت شرکت تدبیرپرداز به به صورت مشروح آمده است.
www.emofid.com
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اتوماسیـون شرکتهـای کارگـزاری (بـورس اوراق بهـادار ،بـورس کـاال و فرابـورس)

نرماف�زار اتوماس�یون «کارگ�زار برت�ر» راهکار جامعی اس�ت برای انج�ام کلیه امور
کارگ�زاری ش�امل عملیات قب�ل از معامالت ،هن�گام معامالت و پ�س از انجام
معاملات .ای�ن نرماف�زار ارتب�اط با س�ازمان ب�ورس را تس�هیل مینمای�د و انواع
گزارشهای مورد نیاز سازمان را تهیه میکند.
ارتباط آنالین با مشتریان از طریق پست الکترونیک ،وبسایت ،تلفن گویا،
نمابر ،تلفن همراه ،مراجعه حضوری و ارائه گزارشهای متنوع به آنها از دیگر مزایای
سیستم اس�ت .تعداد  29ش�رکت کارگزاری هماکنون مجهز به سیستم اتوماسیون
«کارگزار برتر» میباشند .از ویژگیهای این نرمافزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 امنیت باالی اطالعات شرکت کارگزاری
 قرار گرفتن اطالعات روی سرور شرکت کارگزاری
 کاربری آسان و سرعت باال
 عدم نیاز به اینترنت برای کار در دفتر کارگزاری (به همین دلیل برنامه همیشه در
دسترس است).
 سیستم مدیریت سفارشات آسان و کارآمد
 برقراری امکان خرید و فروش اینترنتی ،تلفنی و به وسیله تلفن همراه
 ایجاد بانک اطالعاتی جامع مشتریان
 تولید گزارشهای مدیریتی متنوع
 کاهش هزینههای نیروی انسانی
 مدیریت شعب و دفاتر کارگزاری
 پشتیبانی ( OnIineویژه)
 تلفن گویا


SMS



Capture

 بهروزرسانی لحظهای اطالعات مشتریان روی سایت

www.mofidonline.com



Mobile Trading
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آنالیـن تریدینـگ ()Online Trading

س�امان ٔه معامالت آنالین ش�رکت تدبیرپرداز این امکان را برای بازار سرمایه فراهم
آورده اس�ت تا س�رمایهگذاران بتوانند سفارش�ات خریدوفروش سهام را با سرعت
باال به سیستم معامالت بورس ارسال نمایید.
سرعت پردازش و ارسال به حدی باالست که گویی مشتری سفارش خود را
مستقیم به سامانه معامالت وارد میکند .اما در پشت صحنه ،با ایجاد هر سفارش
بررسی الزم برای احراز هویت مشتری ،مانده حساب مشتری نزد کارگزاری ،مانده
حساب مشتری نزد بانک و ...انجام میشود.
تالش بیوقفه تدبیرپرداز برای رس�یدن به این دانش ،باعث ش�ده اس�ت تا
دسترس�ی تمام اقشار جامعه به س�امان ٔه معامالت ،به راحتی و سرعت بسیار باال
فراهم شود ،به طوری که تا کنون فقط کمتر از  600ایستگاه مجاز معامالتی ،اجازه
دسترسی به سامانه معامالت را داشتند ولی اکنون میلیونها نفر میتوانند از طریق
ش�رکتهای کارگزاری که به این فنآوری مجهز شدهاند ،تمام امور خریدوفروش
را به سادگی انجام دهند.
موبایـل تریدینـگ ()Mobile Trading

نرماف�زار موبای�ل تریدینگ تدبیرپرداز این امکان را به س�رمایهگذاران میدهد تا در
س�اعات معامالت همزمان با معاملهگ�ران اقدام به خریدوفروش س�هام نمایند.
س�رمایهگذاران میتوانند از طریق موبایل خود ضمن دیدن قیمت ،صف عرضه و
تقاضا سفارش خود را با قیمت مورد نظرشان به سیستم وارد کنند و از این سیستم
روی انواع گوشیهای موبایل استفاده نمایند.
www.emofid.com
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ارائـه راهکارهـای اختصاصـی بـرای کارگـزاران بانکـی
راهکارهای اختصاصی بانکی این امکان را به شرکتهای کارگزاری بانکی میدهد
ت�ا ب�ا تعداد بس�یار زی�اد نقاط تم�اس و در لحظ�ه به طیف وس�یعی از مش�تریان
خدمترسانی نمایند.
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صنـدوق سرمایهگـذاری مشتـرک
نرمافزار صندوق سرمایهگذاری مشترک تدبیر که با فنآوری کام ً
ال پیشرفته طراحی
ِ
اختصاصی جامع منطبق بر کدینگ سازمان بورس
ش�ده است دارای حسابداری
و اوراق بهادار میباشد.گزارشهای متنوع شامل گزارشهای داراییهای بورسی
و گزارشه�ای مال�ی از جمله قابلیتهای این نرمافزار هس�تند .مهمترین ویژگی
این نرمافزار،کاربری بس�یار آسان برنامه اس�ت ،به طوری که عمده اسناد برنامه به
صورت اتوماتیک ثبت میشود.

پرتـال تخصصـی بـازار سرمایـه

www.mofidonline.com

پرتال تدبیر این امکان را به ش�ما میدهد تا به س�ادگی و با س�لیقه خود ،س�ایت
طراحی کنید .ضمن ًا در هر لحظه که مایل باشید میتوانید تغییرات را اعمال نمایید.
مهمترین ویژگی پرتال تدبیر این اس�ت که ب�رای اعمال تغییرات نیاز به تخصص
خاصی نیس�ت و ماژولهای تخصصی بازار س�رمایه را در خود جای داده است.
برخ�ی از امکانات این پرت�ال عبارتند از :طراحی زیب�ا (گرافیک منحصر به
ف�رد) ،بانک اطالعات�ی کامل از اخب�ار و اطالعات بازار س�رمایه ،رعایت اصول
صحیح و پیشرفته در برنامهنویسی ،چندزبانه بودن ،بهروزرسانی خودکار با استفاده
از فنآوری  ،Web Servicesدسترس�ی آس�ان مدیرس�ایت به کلیه پنلها ،برقراری
ارتباط با بانکهای اطالعاتی خریدار ،امکان جس�تجوی دادهها و مرتبس�ازی
ب�دون نیاز به دوباره خواندن اطالعات از س�رور ،کلی ٔه ماژولهای تخصصی بازار
سرمایه ،امکان ارسال ایمیل گروهی ،امکان ایجاد  Forumو...
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گـزارشسهـام 2
نرماف�زار گزارش س�هام  ،2برنامهای اس�ت که اطالعات جامع�ی را در مورد بازار
بورس اوراق بهادار ارائه میدهد .با استفاده از این نرمافزار دسترسی سریع و آسان
به کلیه اطالعات ش�رکتهای بورسی ش�امل قیمت ،ترکیب سهامداران ،پرتفوی
ش�رکتهای س�رمایهگذاری ،تولید و فروش ،درصد پوشش سود ،آمار معامالت،
 ،EPSتحلیل ش�اخصها ،ترازنامه ،س�ودوزیان ،جریان وجوه نقد ،اخبار ،تحلیل
تکنیکال ،گزارشهای مالی خاص ،آمار معامالت به تفکیک حقیقی و حقوقی،
بازده و ...فراهم میشود .قابلیت ارتباط با نرمافزارهای  AmiBrokerو MetaStock
از دیگر ویژگیهای این نرمافزار میباشد.

مدیریـت سبـد سهـام (سبدگردانـی)

www.emofid.com
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نـرمافزار سبدگردان تدبیر برنامهای تحت وب است که با هدف مدیریت سبدهای
اختصاصی و تهیه گزارشهای مورد نیاز بخش نظارت سازمان بورس و مشتریان
سبدگردانی تولید شده است .برخی از امکانات این نرمافزارعبارتند از:
مش�اهده بازده و  ،NAVبهروزرس�انی اتوماتیک (با فایل  BBSو  ، )TCKارائه
گزارشهای مربوط به مشتری سبد اختصاصی ،ارائه گزارشهای مورد نیاز بخش
نظارت س�ازمان بورس ،دسترس�ی به برنامه بدون نیاز به نصب ،مش�اهده قیمت،
ارزش س�بد ،تعریف س�طوح امنیتی ،قابلیت تعریف اعضاء و گروهها ،نگاهداری
آرش�یو اطالعات س�بد و کلیه اعمالی که روی آنها انجام شده است ،در دسترس
ق�رار دادن آخری�ن اطالع�ات مرتبط ب�ا پرتفوی ،محاس�به ارزش کل ی�ا جزئی از
داراییها در هر زمان ،پیگیری سود سهام یا افزایش سرمایه ،یکپارچه بودن نرمافزار
سبدگردان با اتوماسیون کارگزار برتر ،مشاهده گزارشها در محدود ٔه زمانی دلخواه
به همراه نمودار.

پـژواک (بهروزرسـان وبسایتهـا)
پویای�ی و کارآمدی وبس�ایتها ،مس�ال ٔه مهم مدیران ش�رکتها اس�ت .پژواک،
وبسرویس�ی برای ایجاد ارتباط مس�تقیم میان وبسایت شما و بانک اطالعاتی
جامع تدبیرپرداز است .بدین ترتیب سایتهای مرتبط با پژواک با کمترین هزینه و
بیشترین بازده ،فعال ،زنده و جذاب میشوند.
با برقراری این ارتباط ،به کمک برونسپاری تخصصی ،جمعآوری و تدوین
اطالعات س�ایت در کوتاهترین زمان و به ص�ورت کام ً
ال خودکار و بدون دخالت
نیروی انسانی انجام میشود.
گفتن�ی اس�ت حدود  70وبس�ایت با کم�ک نرمافزار پژواک بهروزرس�انی
میشوند.
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حسابـداری تخصصـی بـازار سرمایـه

 لینک اطالعات مورد نظر به وب
 ام�کان تغیی�ر فرم�ت اطالعات گذش�ته به فرم�ت فعلی و ارس�ال گزارشهای
اتوماتیک برای مشتریان
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حسابداری نگین که اولین نرمافزار با امکانات ویژه برای بازار سرمایه است ،برای
پاسخگویی به توسعه فراگیر بازار سرمایه و تخصصی شدن نهادهای مالی ،تولید
و به بازار عرضه شد.
توجه به نیازهای خاص بازار سرمایه و استفاده از روشهای متمایز و سریع،
باعث ش�ده است تا این نرمافزار در مقایس�ه با نرمافزارهای دیگر ،جایگاه ویژهای
پی�دا نماید .حس�ابداری نگین عالوه ب�ر امکانات معمول و پاس�خگویی به همه
نیازهای عمومی ،امکانات خاص زیر را دارد:
 گزارش لحظهای وجوه نقد (مانده حس�اب کارگزاری) در هر لحظه از س�اعات
کار ،مانده حسابهای شرکت برای مدیران قابل مشاهده است.
 محاسبه بدهی خالص روزانه هر مشتری و محاسبه هزینه بهره هر مشتری
 محاسبه مغایرت بانکی
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 امکان مدیریت حسابهای  99شرکت مجزا (مخصوص هلدینگها)
 مدیریت سبد داراییها ()Optional
 تولید گزارشهای خاص بازار سرمایه
 استفاده از تجربه برترین شرکتهای کارگزاری در تولید برنامه

امـور سهام تـدبیر
با توجه به اهمیت اطالعرس�انی تحت وب به س�هامدار ِ
ان ش�رکتهای بورس�ی،
این نرمافزار ،این امکان را به سهامداران میدهد تا سریع ًا به اطالعات سهام خود
دسترسی داشته باشند.
برخی از امکانات نرمافزار امور س�هامداران عبارتند از:اطالعات کاردکس،
امکان مشاهده سود سهام ،امکان تغییر و ویرایش اطالعات سهامداران ،مشاهده
ف�رم اطالع�ات تکمیل�ی س�هامدار ،نمایش کل اطالع�ات ثبت ش�ده مانند :کد
ب�ورس ،نام س�هامدار ،ش�ماره شناس�نامه/ثبت ،کدملی ،تاری�خ تولد/ثبت ،نوع
س�هامدار ،ش�ماره تلفن و همراه ،آدرس ،کدپس�تی ،نام بانک ،نام شعبه و شماره
حساب ،اطالعات نماینده سهامدار FAQ ،و...

شرکـت دادهکـاوی رشـد پویـا
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«ش�رکت دادهکاوی رش�د پویا» در نظر دارد در آیندهای نزدیک به عنوان پردازشگر
اطالع�ات مالی به س�رمایهگذاران بازار س�رمایه کش�ور و دیگر فع�االن این بازار
خدمات زیر را ارائه نماید:
 مدیریت و نگهداری مخزن داده ( )Data Warehouseجامع بازار سرمایه کشور
 طراحی و انتشار شاخصهای مختلف از قبیل شاخصهای بومی و تخصصی

 تولید اطالعات ارزش�مند ب�ا دادهکاوی دادهها و اطالعات نگهداری ش�ده در
مخزن داده جامع بازار سرمایه
 چاپ و انتشار کتابهای مرتبط با دادهکاوی ( )Data Miningو پردازش اطالعات
 انتشار گزارشهای مختلف و متنوع در سطح صنایع و شرکتها

دادهکاوی ( )Data Miningدادهها و اطالعات موجود در مخزن داده جامع
بازار س�رمایه کش�ور و تولید و انتشار اطالعات ارزشمند ،فعالیت اصلی «شرکت
دادهکاوی رشد پویا» است .دادهکاوی پل ارتباطی میان ریاضیات ،آمار ،اقتصاد،
مدیریت ،الگوشناسی ،مالی ،رایانه و هوش مصنوعی است.
دادهکاوی در فراین�د تحلیل�ی ،دادهها را از ابعاد و زوایای گوناگون بررس�ی
کرده و روابط منطقی بین آنها را مش�خص میکند .با طبقهبندی و خالصه کردن،
اطالعات ارزش�مندی کس�ب میش�ود ک�ه در نهای�ت کارایی و به تب�ع آن درآمد
افزایش مییابد.

مقدمـه و معرفیهـا

معرفـی خدمـات و حوز ٔه فعالیـت شرکـت تدبیرپـرداز

مدیریـت
بررسـی
طبقهبنـدی
خالصـه کـردن
اطالعـات
ارزشمنـد

مالــی

الگوشناسـی

آمــار
دادهکـاوی

Data Mining

اقتصادسنجـی

مهـارت
ریاضیـات

رایانـه
هـوش مصنوعـی

مراحـل دادهکـاوی:
 جمعآوری دادههای مرتبط به بازار سرمای ٔه کشور از منابع مختلف و ذخیر ٔه آنها
www.mofidonline.com

در مخزن داده جامع بازار سرمایه کشور
 پاالیش دادههـا
 تبدیل دادههـا
 استفاده از روشهای دادهکاوی (استخراج الگوها با روشهای هوشمند)
 ایجاد اطالعات ارزشمند
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مقدمـه و معرفیهـا
نحـوه انجـام آن
آشنایـی بـا معامـالت آنالیـن و
ٔ
قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
جرائـم و مجازاتهـا
قوانیـن و مقـررات کلـی
نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب

بخـش ّاول

آشنایـی بـا معامـالت آنالیـن
و نحـو ٔه انجـام معامـالت

آنچـه در ایـن بخـش میخوانیـد:

www.mofidonline.com

انج�ام معاملات ب�ه ص�ورت آنالی�ن نیازمند ش�ناخت س�ازوکار اجرای�ی انجام
معامالت در بورس و نیز آش�نایی با قابلیتهای نرمافزار معامالت آنالین است.
لذا پس از آش�نایی مختصر با ش�رکت کارگزاری مفید و شرکت تدبیرپرداز به عنوان
پدیدآورن�ده نرماف�زار معاملات آنالین ،فص�ل اول به آش�نایی با مفاهی�م آنالین
تریدینگ اختصاص دارد و اصول کلی حاکم به آن را توصیف میکند .فصل دوم
مراحل افتتاح حس�اب مشتری آنالین را تشریح میکند و گامهایی را بیان میکند
که مشتری برای به دست آوردن امکان انجام معامالت آنالین باید طی کند .فصل
س�وم به راهنمای اس�تفاده از نرمافزار آنالین تریدینگ اختصاص دارد و قابلیتها
و امکاناتی را معرفی مینماید که این نرمافزار در اختیار مش�تری میگذارد .فصل
چهارم پاسخ برخی سئواالت متداول را میدهد و فصل پنجم به آشنایی با بورس
و بازارهای مالی میپردازد که پیشنیاز ش�روع هرگونه معامله در این بازارهاس�ت.
بدیهی اس�ت افرادی میتوانند نس�بت به س�رمایهگذاری موف�ق در بازارهای مالی
اق�دام نمایند که آش�نایی کافی با اص�ول حاکم بر آن و نیز ریس�کهای مترتب بر
بازار داشته باشند.
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       بخـش ّاول:

          فصـل ّاول:
دوم:
فصـل ّ
سـوم:
فصـل ّ
فصـل چهـارم:
فصـل پنجـم:

نحـوه انجـام آن
آشنایـی بـا معامـالت آنالیـن و
ٔ

آشنایـی بـا مفاهیـم معامـالت آنالین “”Online Trading

مراح�ل افتت�اح حس�اب جه�ت اس�تفـاده از خدم�ات
معامـالت آنالین
راهنمـای استفـاده از نرمافـزار مفیدآنالیـن
سـؤاالت متـداول ()FAQ
آشنایـی بـا بـورس و بـازار مالـی

فصـل ّاول

آشنایـی بـا مفاهیـم
معامالت آنالیـن “  ”Online Trading
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“ ”Online Tradingدر بـورس تهـران

در سال جاری ضمن توسعه ابعاد مختلف بازار سرمایه ،فنآوریهای بهکارگرفته
ش�ده در این بازار نیز توس�عه قابل توجهی داشتهاند .بازار سرمایه و کلیه نهادهای
مالی آن ش�امل ش�رکتهای کارگزاری ،ش�رکتهای تأمین س�رمایه ،ش�رکتهای
س�رمایهگذاری ،مش�اوران س�رمایهگذاری ،صندوقه�ای بازنشس�تگی و نظای�ر
آنها س�عی کردهاند با اس�تفاده بیش�تر از راهکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات و

ارتباطات ( ،)ICTخدمات گس�تردهتری به مش�تریان خود عرض�ه نمایند .زیرا این
راهکارها با هزین ٔه کم ،موجب تسهیل دسترسی مشارکتکنندگان داخلی و خارجی
به بازار به سطحی فراتر از سیستمهای سنتی شده و باعث گسترش و توسعه بازار
سرمایه کشور خواهد شد.

معامـالت آنالیـن یـا  Online Tradingچیسـت؟
ِ
مطمئن
منظور از معامالت آنالین ( ،)Online Tradingدسترس�ی سریع ،آسان و
س�رمایهگذاران به س�امان ٔه معامالت بازارهای اوراق بهادار همانن�د بورس اوراق
بهادار تهران و فرابورس ایران ( )OTCاست .یعنی ارتباط برخط همیشه و در همه
ج�ا و حتی از طریق تلفنهای همراه نیز وجود دارد .انتظار پش�ت خط تلفنهای
مشغول دیگر وجود ندارد .ضمن ًا امکان اشتباه کردن کم میشود چون معامله برخط
از ارتباط کالمی با کارگزار در محیطی که اغلب بسیار شلوغ است مبرا میباشد .با
بکارگیری این فنآوری ،س�رمایهگذار بدون مراجعه به کارگزاری و بانک ،میتواند
سفارشهای خرید و فروش اوراق بهادار و دریافت و پرداخت وجوه را به سرعت
انجام دهند.
اگ�ر بخواهیم نگاهی دقیق به چرخه الكترونی�ك دادهها در فرآیند معامالت
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آنالین ( )Onlineداشته باشیم ،میتوان گفت در  Online Tradingتمام عملیاتی
كه در روش س�نتی و روش معامالت اینترتی س�هام به صورت دس�تی و دخالت
نیروی انسانی انجام میشد ،كام ً
ال مكانیزه شده و همه امور با استفاده از بسترهای
امن مخابراتی در كسری از ثانیه انجام میشود.
برای روشن شدن ابعاد این فنآوری بهتر است ابتدا نگاه مختصری به نحوه

تکامل فرایند خرید و فروش اوراق بهادار داشته باشیم.
روشهـای سنتـی خریدوفـروش
در ای�ن روش ک�ه تقریب� ًا از زم�ان آغ�از ب�ه کار ب�ورس تهران مرس�وم بوده اس�ت،
س�رمایهگذاران ب�ا مراجعه حض�وری به ش�رکتهای کارگزاری س�فارش خرید یا
فروش خود را با پر کردن فرمهای مخصوصی به کارگزار اعالم میکنند .البته پیش

از این مش�تری باید هزین ٔه خرید س�هام را با مراجعه حضوری به بانک ،به حساب
کارگزاری واریز نماید و فیش واریزی را به رؤیت کارگزار برس�اند .همچنین امکان
س�فارش تلفنی برای بعضی از مش�تریان وج�ود دارد اما با توجه به ریس�ک باالی
سفارشهای تلفنی ،معموالً این امکان در اختیار همه مشتریان نخواهد بود.
همانگون�ه ک�ه در ش�کل پایین مش�اهده میفرمایی�د تمام مراح�ل از جمله
مراجعه برای ارائه س�فارش خرید و فروش ،مراجعه به بانک برای واریز وجه ،ارائه
فی�ش بانک�ی به کارگزار ،اس�تعالم کارگزار از بانک برای اطمین�ان از وصول وجه،
دستهبندی و ارسال فیزیکی سفارشها به سامان ٔه معامالت و ارائه صورتحساب
به مشتری به صورت کام ً
ال دستی و با صرف وقت زیاد صورت میگیرد.
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“ ”Online Tradingدر بـورس تهـران

از آنجاییکه زمان عامل تعیین کنندهای در بازار سرمایه است ،بنابراین اکنون
این روش در شرکتهای کارگزاری كمتر استفاده میشود.
بنابراین با توجه به توس�عه کاربرد  ITس�عی ش�د تا آنجا که امکان دارد برخی
از مراحل به صورت الکترونیکی انجام شود .بدین ترتیب در سال  1383با هدف

توس�عه كاربرد فناوری اطالع�ات و ارتباطات ( )ICTدر بازار س�رمایه ،معامالت
اینترنتی توسط شركت تدبیرپرداز به بازار سرمایه معرفی شد.

معامـالت اینترنتـی
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در ای�ن روش كافی اس�ت س�رمایهگذار ضمن ق�راردادی كه با ش�ركت كارگزاری
منعق�د مینماید ،كد كاربری و كلمه عبور دریافت كند .با این ترتیب دیگر نیازی
نیست كه برای هر خرید یا فروش به شركت كارگزاری مراجعه نماید .در خصوص
پرداخت و دریافت وجه نیز با استفاده از حسابهای الكترونیك ،این كار هر چند
با تأخیر ولی به صورت غیرحضوری انجام میشود.
ب�ا روی كار آم�دن معامالت اینترنتی ،میزان زمان صرف ش�ده برای ارس�ال
اطالعات به سامانه معامالت به حدود  2تا  3دقیقه رسید .یعنی حداكثر ظرف 3
دقیقه سفارش مشتری پس از انجام چند بررسی به دست معاملهگری میرسد كه
در تاالر بورس�ی یا تاالرهای اختصاصی شركتهای كارگزاری حضور دارد ،ولی
مس�ئلهای كه هنوز وجود دارد ورود اطالعات دس�تی معاملهگران اس�ت .در این
حالت با توجه به محدودیت در تعداد ایستگاههای معامالتی ،تعداد سفارشهایی
که هر کارگزار قادر اس�ت به س�امان ٔه معامالت وارد نماید ،محدود میش�ود .این
اش�کال در مواقعی كه تعداد س�فارشها افزایش مییابد یكی از محدودیتهای
پیش روی بازار است.
یک�ی دیگ�ر از مش�کالت ای�ن اس�ت ک�ه در س�امانه معاملات اینترنتی،
اطالعات س�هامی كه س�رمایهگذار دریافت میكند ،نس�بت ب�ه اطالعاتی كه در
س�امانه معامالت برای معاملهگر ش�ركت كارگزاری نمایش داده میشود ،دارای
تأخیر میباشد كه این تأخیر در حدود  10تا  15ثانیه است.
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بانـک

ب�ه طور خالصه باید گفت كه با روی كار آمدن معامالت اینترنتی تغییرات
گس�تردهای در ن�وع خدماترس�انی بازار س�رمایه پیش آم�د .با معرفی ای�ن ابزار،
ش�ركتهای كارگ�زاری وبس�ایتهای اطالعرس�انی و كارب�ردی تولی�د کردند.
هماینک بیش�تر خدمات خ�ود را از این طریق به مشتریانش�ان عرضه مینمایند.
امروز بیشتر شركتهای كارگزاری دارای خدمات خرید و فروش اینترنتی هستند.
Online Trading
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در سال  1995میالدی برای اولین بار معامالت آنالین در ایاالت متحده راهاندازی
شد به تدریج و در ظرف فاصله كوتاهی كشورهای پیشرو مانند بریتانیا ،تایوان ،كره
جنوبی ،چین ،هنگكنگ و دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شروع به
استفاده از این فنآوری نوین كردند .بدین ترتیب در این بازار تبادل كلیه سفارشها
به صورت الكترونیك ش�د .از س�وی دیگر با اس�تفاده از همین بستر الكترونیك،
س�رمایهگذاران میتوانند به ص�ورت لحظهای از وضعیت بازار مطلع ش�وند .این
تغییرات باعث ش�د بازارهای سهام در خالل س�الهای  2000تا  ،2009رشد 700
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درصدی را در تعداد معامالت تجربه كنند.
همگام با مبنا قرار گرفتن رویكرد توس�عه دانایی محور در كش�ور ،ش�ركت
كارگزاری مفید به س�مت الگوه�ای كام ً
ال جدید مبتنی بر احترام به خواس�تههای
س�رمایهگذاران و ارائه خدمات همراه با نوآوری در كش�ور حركت كرد و س�فارش

تولید سامانه  Online Tradingرا به شركت تدبیرپرداز ارائه كرد.
از س�وی دیگر ب�رای تحقق این موضوع ،بایس�تی س�ازمان ب�ورس و اوراق
به�ادار ،پی�ش زمینههای�ی از جمل�ه در دس�ترس ق�راردادن اس�تاندارهای ارتب�اط
لحظهای و پیش شرطهای قانونی را در اختیار تولیدكنندگان نرمافزار قرار میداد.
به همین منظور نشستهایی در سطح هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
تشكیل شد و در فروردین ماه  1389در حضور كلیه تولیدكنندگان نرمافزار ،نقشه
راه و چگونگی عرضه و وظایف بخشهای گوناگون برای برآوردهسازی الزامات و
پیش شرطها بررسی گردید و نهایت ًا شركت تدبیرپرداز به عنوان اولین عرضه كننده،
تاریخ  1389/03/31را برای عرضه محصول معامالت بر خط به س�ازمان بورس
اعالم كرد و پیش از موعدی كه تعهد داشت در تاریخ  1389/03/26اولین نسخه
كاربردی را به بازار سرمایه ارائه کرد.

فراینـد انجـام معاملـه Online
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 .1س�رمایهگذار با مراجعه به وبس�ایت کارگ�زاری قرارداد معاملات  Onlineرا
دریافت میکند.
 .2پس از امضای قرارداد یاد شده نزد کارگزار ،سرمایهگذار شماره حساب بانكی
خود را به كارگزاری اعالم میكند.
 .3سرمایهگذار با دریافت كد كاربری و كلمه عبور وارد سایت كارگزاری میشود
و ق�ادر خواه�د بود اطالعات بازار را در س�اعت معامالتی ب�ه صورت لحظهای
مشاهدهكند.
او میتواند تعدادی از سهام مورد نظر خود را در دستههای مختلف وارد كند
و همزم�ان تغییرات بازار را در خصوص این س�هام به صورت لحظهای مش�اهده

كند .همچنین میزان موجودی وی نزد كارگزار قابل مشاهده است.
 .4قابلیت امکان ارسال سفارشهای خرید و فروش را دارا میباشد.
 .5س�ایر اطالعات تكمیلی ش�امل صورت حس�اب (لیس�ت خرید و فروشها)
مجموع س�فارشهایی كه طی روز ارس�ال كرده اس�ت ،فرم تقاضای وجه و نظایر
آن در دسترس مشتری میباشد.
همانطور که در ش�کل زیر دیده میش�ود برخالف روشهای س�نتی ،تمام
عملیات از جمله ارس�ال س�فارشهای خرید و فروش ،دریافت صورتحساب،

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن
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ارتب�اط ب�ا بانک و ارتباط کارگ�زار با بورس همه به صورت لحظهای اس�ت .یعنی
ن�ه تنها عملی�ات خرید و ف�روش اوراق به�ادار بلكه عملیات بانك�ی به صورت
لحظهای انجام میش�ود .مث ً
ال با ارس�ال سفارش مش�تری از طریق رایانه یا تلفـن

همـ�راه ( )Mobile Tradingب�ه س�امانه كارگ�زاری ب�ه صورت لحظ�های با بانك
مش�تری ارتب�اط برقرار میش�ود و مع�ادل وجه خرید ،در حس�اب مش�تری بلوكه
میشود و به محض خرید ،وجه بلوكه شده به حساب كارگزار واریز میشود .پس
از اتمام مراحل فوق الذكر كه در كسری از ثانیه انجام میشود ،سفارش به سامانه
معامالت بورس تهران یا فرابورس ایران وارد میشود و نتیجه با همان سرعت به
اطالع مشتری میرسد.
همچنی�ن با توجه به اینكه نرمافزار یاد ش�ده دارای قابلیت امضای دیجیتال
میباش�د ،مش�تریانی كه تمایل داشته باش�ند میتوانند برای امنیت بیشتر از کلید

سخـتافزاری ( )Tokenاستفاده كنند.

مزایـای معامـالت برخـط ()Online Trading
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 س�رمایهگذار مطمئن اس�ت كه س�فارش او دقیق ًا در زمان مورد نظر وارد سامانه
معامالت میشود.
 نقل و انتقال وجوه بدون نیاز به مراجعه به کارگزاری و بانک است و در کسری
از ثانیه انجام میشود.
 سرمایهگذار مطمئن است اطالعاتی كه دریافت میكند ،لحظهای است و هیچ
تاخی�ری ندارد و افرادی زودتر از او به این اطالعات دسترس�ی ندارد و این باعث
بهبود فضای رقابتی میشود.
 س�رمایهگذاران میتوانند اطالعات صورتحس�اب خود را در لحظه مش�اهده
نمایند.

 از آنجای�ی که مس�ئولیت ارس�ال س�فارش با خود مش�تریان اس�ت ،اختالفات
احتمال�ی می�ان کارگ�زاری و مش�تریان در خص�وص زم�ان ورود س�فارش حذف
میشود.

 به سبب اینكه مشتریان سفارشها را وارد میكنند ،اوالً تعداد نقاط ورود سفارش
به شدت نسبت به وضعیت فعلی (حدود  600ایستگاه معامالتی) افزایش مییابد.
 تصمیمگیری خریدار و فروش�نده متاثر از اطالعات و تحلیل خود آنهاس�ت نه
افراد معاملهگر کارگزاری.
 چ�ون تم�ام ام�ور الكترونیك اس�ت ،میت�وان س�فارشهایی برنامهریزی ش�ده
(خودکار) تعریف كرد كه در آن صورت تعداد معامالت ،به شدت افزایش خواهد
یافت.
 به كارگیری ابزارهای مدیریت ریسك آسانتر خواهد شد.
 چ�ون تمام كنترلهای الزم قبل از ارس�ال س�فارش به س�امان ٔه معامالت انجام
میشود ،ریسک انجام نشدن معامله در سامان ٔه معامالت بورس تهران ،بسیار كم
میشود.
 به سبب دسترسی بهتر مشتریان به سامان ٔه معامالت ،سرمایهگذاری تسهیل شده
و به همین دلیل فعاالن جدید به بازار خواهند آمد و روز به روز توس�عه بازار بهتر
خواهد شد.
ِ
 با ك مرنگ شدن ورود اطالعات دستی توسط معاملهگران شركتهای كارگزاری،
هزین ٔه نیروی انسانی كارگزاران ،كم میشود و كارگزارن میتوانند این هزینه را صرف
امور توسعهای بازار كنند و خدمات بهتری به مشتریان عرضه كنند.
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س�امان ٔه معامالت آنالین  Online Tradingتدبیرپرداز به گونهای است كه با
حداقل پهنای باند اینترنتی ،كار میكند .به همین دلیل از تمام نقاط كشور و دنیا
میتوان به این س�امانه وصل ش�ده و س�فارشهای خرید و فروش اوراق بهادار را
در لحظه ارس�ال كرد .بنابراین کارایی بازار س�رمایه به ارتقاء پیدا کرده و انبوهی از
سرمایههایی كه تاكنون در این بازار فعال نبودند ،به بازار سرمایه راه مییابند.
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مراحـل پذیـرش مشتـری آنالیـن
هر متقاضی بایس�تی برای افتتاح حس�اب نزد ش�رکت کارگزاری مفید ،مراحلی را
طی نماید .این مراحل شامل احراز هویت ،ارائه مدارک شناسایی ،انجام مصاحبه
و آزم�ون و تکمی�ل ف�رم قرارداد اس�تفاده از خدم�ات معامالت آنالین میباش�د.
متقاضی�ان ب�ه دو صورت حض�وری و غیرحضوری میتوانند درخواس�ت خود را
برای دریافت این خدمات به کارگزاری مفید ارائه نمایند:

الف .مراجعـ ٔه حضـوری بـه یکـی از دفاتـر کارگـزاری مفیـد
 .1مراجعه متقاضی به کارگزاری مفید و ارائه درخواس�ت برای دریافت دسترس�ی
معامالت آنالین
 .2ارائه مدارک هویتی به نماینده کارگزاری مفید و احراز هویت متقاضی
 مدارک دریافتی از مشتری عبارتند از :شناسنامه ،کارت ملی ،مدرک تحصیلـی

(حداقل دیپلم)

 .3تعیین زمان مصاحبه (فایلهای آموزش�ی در سایت در دسترس متقاضـی قرار
گرفته و در صورت لزوم ،بس�ته آموزش�ی به صورت یک مجموعه واحد در اختیار
مشتری قرار خواهد گرفت).
 .4در روز مصاحبه ،آزمونی از متقاضـی گرفته میشود.
 .5پس از انجام مصاحبه ،نتیجه قبولی به اطالع متقاضـی میرسد .سپس جهت
امضای قرارداد و تعهدنامه و نیز فرم اس�تفاده از س�رویس برداش�ت آنالین بانک

مطالعـه فایلهـای آموزشـی
توسـط متقاضـی
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برقـراری دسترسـی
معامـالت آنالیـن

تعییـن زمـان
آزمـون

امضـای قـرارداد ،تعهدنامـه
و فـرم بانک ملـت

ارائـه مـدارک
هویتـی

برگـزاری آزمـون
و مصاحبـه

مراجعـه حضـوری
و ارائـه درخواسـت

ملت به کارگزاری مفید فراخوانده میشود.
 .6پس از تکمیل قرارداد و تعهدنامه توسط متقاضی ،کارگزاری مفید دسترسی وی
را به سامانه معامالت آنالین فراهم میکند.

ب .افتتـاح حسـاب بـه صـورت غیرحضوری
 .1متقاضی فرم تکمیل ش�ده مربوط به درخواس�ت استفاده از خدمات معامالت
آنالین شرکت کارگزاری مفید را که توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده
باشد ،به همراه مدارک زیر (به صورت خوانا) به دفتر مرکزی کارگزاری مفید ارسال

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

فصـل د ّوم — مراحـل افتتـاح حسـاب جهـت استفـاده از خدمـات معامـالت آنالیـن

نماید:
 کپی شناسنامه
 کپی کارت ملی
 کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
 .2پس از تأیید هویت ،زمانی به عنوان زمان مصاحبه به متقاضی اعالم میگردد.
(فایلهای آموزش�ی در سایت در دسترس متقاضی قرار گرفته و در صورت لزوم،
بسته آموزشی به صورت یک مجموعه واحد در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت).
.3درروزمصاحبه،آزمونیبهصورتتلفنییاالکترونیکیازمتقاضیگرفتهمیشود.
 .4پ�س از انج�ام مصاحبه ،نتیج�ه قبولی یا مردودی به اطالع متقاضی میرس�د.
متقاضی در صورت قبولی ،قرارداد ،تعهدنامه و فرم اس�تفاده از سرویس برداشت
آنالین بانک ملت را تکمیل و امضا نموده و به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه

برقـراری دسترسـی
معامـالت آنالیـن

امضـای قـرارداد ،تعهدنامـه
بـه همـراه گواهـی امضـاء
و ارسـال آن بـه کارگـزاری

برگـزاری آزمـون
(تلفنـی یـا الکترونیکـی)
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مطالعـه فایلهـای آموزشـی
توسـط متقاضـی

تعییـن زمـان
آزمـون

تکمیـل درخواسـت ،گواهی امضاء
و ارسـال مـدارک
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مینماید تا امضای وی گواهی ش�ود .س�پس قرارداد و تعهدنامه تکمیل شده را به
دفتر مرکزی کارگزاری مفید ارسال مینماید.
 .5کارگزاری مفید پس از دریافت مدارک و بررس�ی آن ،دسترسی وی را به سامانه
معامالت آنالین فراهم میکند.
نکات مهم:
 آدرس و تلفن دفتر اسناد رسمی باید زیر کلیه فرمها قید شده باشد.

 ایرانیان مقیم خارج کشور میتوانند با مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری ایران،
اقدام به اخذ گواهی امضا نمایند.
 آدرس دفتر مرکزی شرکت کارگزاری مفید :تهران ،خیابان کریمخان زند ،ابتدای
قائممق�ام فراهان�ی ،کوچ�ه نگین ،کوچه زیبا ،پالک  ،1ش�رکت کارگ�زاری مفید،
مدیریت معامالت آنالین ،کد پستی 15899/33491
توجه :امکان افتتاح حساب در شرایط زیر وجود ندارد:
 .1حساب بانکی ریالی به نام متقاضی نباشد.
 .2قرارداد و تعهدنامه تکمیل ش�ده فاقد امضا و یا فاقد گواهی امضا باش�د ،یا با
مدارک شناسایی وی مغایرت داشته باشد و یا دارای نقص مدارک باشد.

نمونـه فرمهـای موردنیـاز
در ادامه فرمهای موردنیاز جهت افتتاح حساب معامالت آنالین میآید:
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اطالعـات مشتـری حقیقـی

فـرم مشخصـات مشتریـان حقیقـی کارگـزاری

توجـه  :اطالعـاتاینفـرممحرمانهمحسوبشـدهوفقـطدراختیـاراشخـاصمجـازقـرارمیگیـرد.
 تکمیـلگزینههـایستـارهدارالزامـیاسـت.

نـام:

بـه تفکیـک:

نـام خانوادگـی:
نـام پـدر:
کـد ملـی:

بـه تفکیـک:



_

مـرد

جنسیّـت:
شمـاره شناسنامـه:

_

صـادره از:

زن

تاریـخ تولـد :روز

سریـال شناسنامـه :سـری (حـرف)

سـری (دو رقـم)

تحصیـالت:

وضعیـت تأهـل:

مـاه

مجـرد

متأهـل

سـال

سریـال (شـش رقـم)
پسـت الکترونیکـی:

نشانی :استـان:
آدرس:

کـد شهـر:

شهـر:

_

تلفـن تمـاس:

کـد پستـی:

تلفن همـراه:

کدهـای بورسـی:

اطالعات وکیـل مشتـری

توجـه :

تاریـخ:
شمـاره سریـال:
شمـاره حسـاب
____________ :
Account

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

فصـل د ّوم — مراحـل افتتـاح حسـاب جهـت استفـاده از خدمـات معامـالت آنالیـن

درصـورتداشتـنوکیـلبـرایخریدوفـروشسهـامیـاکـاالمشخصـاتوکیـلراکامـلنماییـد:

نـام خانوادگـی:

نـام:
نام پدر:

کد ملی:

شماره شناسنامه:

صادره از:

سریال شناسنامه :سری (حرف)

سری (دو رقم)

نشانی :استـان:
آدرس:

_

_

سریال (شش رقم)
کـد شهـر:

شهـر:

اطالعات شغلـی مشتـری

شغـل:

سمـت:

میـزان دارایـی:

نام سازمان ،شرکت یا مؤسسه محل کار:

ماهیت فعالیت سازمان ،شرکت یا مؤسسه محل کار:
نشانی محل کار:

استـان:
آدرس:

کـد شهـر:

شهـر:

دورنگار:
میزان آشنایی با بورس و مفاهیم مالی:

کـد پستـی:
عالی

خوب

متوسط

آیا قبال ً به خریدوفروش اوراق بهادار یا کاال در بورس مبادرت نمودهاید؟

کم
بلی

بسیار کم
خیر

شمـارهایـزوF–Td–01/b :

در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبل ،نام شرکت یا شرکتهای کارگزاری که نزد آنان مبادرت به خریدوفروش نمودهاید را ذکر نمایید:
متقاضی ارسال درخواست خریدوفروش :اینترنتی آنالین ()Online
(در صورت انتخاب خریدوفروش از طریق سامان ٔه اینترنتی یا آنالین یا هردو ،فرم توافقنامه مربوط به هرکدام باید تکمیل گردد).
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اطالعات تکمیلـی مشتـری
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تلفـن محل کـار:

_
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اطالعات حسابهای بانکی مشتـری

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

“ ”Online Tradingدر بـورس تهـران

حسـاب بانکـی ( )1بـه شمـاره:
نوع حسـاب:

جاری

پسانداز قرضالحسنه
شهـر:

نـام بانـک:

سپرده کوتاهمدت

سپرده بلندمدت

سایر:

نام شعبـه:

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

کد شعبـه:

حسـاب بانکـی ( )2بـه شمـاره:
نوع حسـاب:

جاری

نـام بانـک:

تأیید مشتـری

نمونـه امضـاء مشتـری:

پسانداز قرضالحسنه
شهـر:

سپرده کوتاهمدت

سپرده بلندمدت

سایر:

نام شعبـه:

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

کد شعبـه:

اثـر انگشـت مشتـری:

ضمن تأیید صحت مندرجات دو طرف این فرم اعالم میدارم که نشانی اعالمی در این فرم ،اقامتگاه قانونی اینجانب بوده و هرگونه تغییرات
احتمالی را در نشانی قانونی و سایر موارد سریعاً به آن شرکت کارگزاری اطالع دهم.
تاریـخ:
امضـاء:
نـام و نـام خانوادگـی:

تأیید شرکت کارگزاری

www.emofid.com
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این فرم را دریافت
از پرسنل شرکت کارگزاری مفید در تاریخ
اینجانب
کردم و تطبیق اطالعات مندرج در آن را با مدارک دریافتی شامل؛ کپی شناسنامه و کارت ملی که برابر با اصل گردید ،تأیید مینمایم.
امضـاء دریافـت کننـده:

نـام و نـام خانوادگـی و امضاء تأیید کننـده :مهـر شرکـت:

اطالعـات مشتـری حقوقـی

فـرم مشخصـات مشتریـان حقوقـی کارگـزاری

توجـه:

تاریـخ:
شمـاره سریـال:
شمـاره حسـاب
____________ :
Account

تکمیـل گزينههـای ستـارهدار الزامـی اسـت.

نـام:
نـام به تفکیک:
نـوع شخصیـت حقوقـی:

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

فصـل د ّوم — مراحـل افتتـاح حسـاب جهـت استفـاده از خدمـات معامـالت آنالیـن

زمینـ ٔه فعالیـت:
شمار ٔه ثبت:
تاریـخ ثبت :روز

محـل ثبـت:
مـاه

سـال

وبسایـت:
نشانی :استـان:
آدرس:

پسـت الکترونیکـی:
کـد شهـر:

شهـر:

تلفـن تمـاس:
دورنگـار:

_

کـد پستـی:

اطالعات هیئت مدیره و مدیرعامل و دارندگان امضاء مجاز

مشخصـات اعضـای هیئـت مدیـره ،مدیرعامـل و دارندگـان امضـاء مجـاز:
دور ٔه تصـدی
سمـت
نـام و نـام خانوادگـی
1
2
3
4
5

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

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

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

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

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

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

...........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بلی
بلی
بلی
بلی
بلی
بلی

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر

نحو ٔه امضاء ســفارشهای خریدوفروش اوراق بهادار براســاس تصمیمــات ارکان ذیصالح و مهر و امضاء مشتری:
آییننامههای شرکت و مدرک مربوط به آن:

شمـاره ايـزوF–Td–02/b :
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نحـو ٔه امضـاء سفارشهـا
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6

آغـاز

پایـان

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

دارای امضاء مجاز

نمونـه امضـاء
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اطالعات تکمیلـی مشتـری

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

“ ”Online Tradingدر بـورس تهـران

سهامـداران بـاالی ده درصـد (شامـل ده درصـد):
نـام و نـام خانوادگـی

درصـد

تعـداد

توضیحـات

1
2
3
4
5

کدهای معامالتی بورسی:
در صورتی که شرکت دارای کدهای معامالتی دیگر نیز میباشد ،در مکان فوق درج شود و دارند ٔه کد مضاعف باید نسبت به درخواست
تجمیــع کــد با ارائه مدارک الزم اقدام نماید .ســازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر مراجع و نهادهــای ذیصالح در مورد کدهای مضاعف
مسئولیتی ندارند( .توضیح اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط میتواند یک کد معامالتی داشته باشند).
متقاضی ارسال درخواست خریدوفروش :اینترنتی آنالین ()Online
(در صورت انتخاب خریدوفروش از طریق سامان ٔه اینترنتی یا آنالین یا هردو ،فرم توافقنامه مربوط به هرکدام باید تکمیل گردد).
اطالعات حسابهای بانکی مشتـری

نوع حسـاب:

جاری

شهـر:

نـام بانـک:

کد شعبـه:

نام شعبـه:

حسـاب بانکـی ( )2بـه شمـاره:
نوع حسـاب:

جاری

نـام بانـک:

پسانداز قرضالحسنه
شهـر:

سپرده کوتاهمدت

سپرده بلندمدت

سایر:

نام شعبـه:

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

کد شعبـه:

تأیید مشتـری

ضمن تأیید صحت مندرجات دو طرف این فرم اعالم میدارم که نشانی اعالمی در این فرم ،اقامتگاه قانونی اینجانب بوده و هرگونه تغییرات
احتمالی را در نشانی قانونی و سایر موارد سریعاً به آن شرکت کارگزاری اطالع دهم.
تاریـخ:
امضـاء:
نـام و نـام خانوادگـی:

تأیید شرکت کارگزاری
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حسـاب بانکـی ( )1بـه شمـاره:
پسانداز قرضالحسنه

سپرده کوتاهمدت

سپرده بلندمدت

سایر:

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

ایــن فــرم را
از پرســنل شــرکت کارگــزاری مفیــد در تاریــخ
اینجانــب
دریافت کردم و تطبیق اطالعات مندرج در آن را با مدارک دریافتی شامل؛ کپی روزنامههای رسمی که برابر با اصل گردید ،تأیید مینمایم.
امضـاء دریافـت کننـده:

نـام و نـام خانوادگـی و امضاء تأیید کننـده :مهـر شرکـت:

ف�رم شم�اره 123؛ ()89 -10
شم�اره ای�زوF–OT–02/a :

قـرارداد استفـاده از خدمـات عضـو جهـت انجـام معامـالت برخـط ( )Onlineاوراق بهـادار

تاریـخ:
شمـاره سریـال:
قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید .تعاریف دستورالعمل اجرایی معامالت برخط
اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته است.
مـاده  :1طرفیـن قـرارداد

این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد «عضو» نامیده میشود:

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

فصـل د ّوم — مراحـل افتتـاح حسـاب جهـت استفـاده از خدمـات معامـالت آنالیـن

شمـار ٔه ثبـت:
109737

نـام عضـو:
شرکـت کارگـزاری مفیـد
شمـار ٔه ثبـت نـزد سازمـان بـورس:
محـل ثبـت:
تاریـخ ثبـت:
12
تهـران
1373/9/23
نمابـر دفتـر مرکـزی:
تلفـن دفتـر مرکـزی:
کـد پستـی:
81909
81900
15899-33491
شمـاره و تاریـخ روزنامـه رسمـی:
نـام و نـام خانوادگـی و سمـت آخریـن صاحبـان امضـاء مجـاز:
روزنامـ ٔه رسمی شماره18653 :
سمت :رئیـس هیئـتمدیـره
آقـای :حمیـد آذرخـش
مـو ّرخ87/12/24 :
سمت :مدیـرعامـل
آقـای :هـادی مهـری
سمت :نائـب رئیـس هیئـتمدیـره
آقـای :حسـن آذرخـش
آدرس دفتـر مرکـزی:
تهـران ،خیابـان کریمخـان زنـد ،ابتـدای خیابـان قائممقـام فراهانـی ،کوچـ ٔه نگیـن ،کوچـ ٔه زیبـا ،پالک 1
و مشتری حقیقی یا حقوقی به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد «مشت�ری» نامیده میشود:
الف .اشخـاص حقیقـی ایرانـی:
نـام:

بـه تفکیـک:

نـام خانوادگـی:

بـه تفکیـک:

جنسیّـت:

مـرد

نـام پـدر:

کـد مالک ّیـت (کـد بورسـی):

زن

تاریـخ تولّـد:

روز

کـد ملّـی:

_

_

شمـاره سریـال شناسنامـه:

سـری (حـرف)

آدرس منـزل:

سـری (دو رقـم)

شمـاره تلفـن منـزل و کـد شهـر:

مـاه

شمار ٔه شناسنامـه:

سـال

محـل تولّـد:
محـل صـدور شناسنامـه:

سریـال (شـش رقـم)
شمـاره تلفـن همـراه:
صفح� ٔه ی�ک
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آدرس محـل کـار:

تاریـخ دریافـت کـد مالک ّیـت (کـد بورسـی):
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قـرارداد استفـاده از خدمـات عضـو جهـت انجـام معامـالت برخـط ( )Onlineاوراق بهـادار

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

“ ”Online Tradingدر بـورس تهـران

نمابـر محـل کـار و کـد شهـر:

شمـاره تلفـن محـل کـار و کـد شهـر:
پسـت الکترونیکـی:

نـام و کـد شعبـه:

نـام بانـک و شهـر:
شمـار ٔه حسـاب بانکـی:

ب .اشخـاص حقوقـی ایرانـی:
نـام:
بـه تفکیـک:
شمـار ٔه ثبـت:

تاریـخ ثبـت:

محـل ثبـت:

کـد مالکیّـت (کـد بورسـی):

شناسـه ملّـی:

نـوع شخصیّـت حقوقـی:

نـام و نـام خانوادگـی و سمـت آخریـن صاحبـان امضـاء مجـاز:
سمت:
خانم/آقای:
سمت:
خانم/آقای:
آدرس دفتـر مرکـزی:

شمـاره و تاریـخ روزنامـه رسمـی:
روزنامـ ٔه رسمی شماره:
مـو ّرخ:

تلفـن دفتـر مرکـزی:

نمابـر دفتـر مرکـزی:

پسـت الکترونیکـی:

وبسایـت:

نـام بانـک و شهـر:

نـام و کـد شعبـه:

شمـار ٔه حسـاب بانکـی:

ج .اشخـاص حقیقـی/حقوقـی خارجـی:
نـام:

تابع ّیـت:

شمـار ٔه پاسپـورت/شمـار ٔه ثبـت:

شمـار ٔه سرمایهگـذار خارجـی:

شمـاره تلفـن محـل کـار/شمـاره تلفن دفتـر مرکـزی:

پسـت الکترونیکـی:

آدرس محـل کـار/آدرس دفتـر مرکـزی ایـران:
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56

صفح� ٔه دو

آدرس محـل کـار/آدرس دفتـر مرکـزی خـارج از کشـور:

قـرارداد استفـاده از خدمـات عضـو جهـت انجـام معامـالت برخـط ( )Onlineاوراق بهـادار

نـام و کـد شعبـه:

نـام بانـک و شهـر:
شمـار ٔه حسـاب بانکـی:
به شرح مواد آتی منعقد گردید.
مـاده  :2موضـوع قـرارداد

استفاده از خدمات معامالت برخط ( )Onlineاوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران
مـاده  :3مـدت قـرارداد

این قرارداد از تاریخ روز

مـاه

سـال

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

فصـل د ّوم — مراحـل افتتـاح حسـاب جهـت استفـاده از خدمـات معامـالت آنالیـن

به مدت دو سال معتبر است.

مـاده  :4حقـوق و تعهـدات عضـو

 .1-4عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامان ٔه معامالتی را برای انجام معامالت برخط ،به صورت محرمانه و

چاپی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد ،در اختیار مشتری قرار دهد و ارائ ٔه خدمات آغاز گردد.

 .2-4عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلی ٔه س�وابق تراکنشهای دریافتی از مش�تری و ارسالی به وی در زیرساخت
دسترسی برخط بازار خود میباشد.

 .3-4اعمال هرگونه محدودیت بر معامالت مش�تری توس�ط عضو بایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات
بازار س�رمایه باش�د .در صورت اعمال این محدودیتها ،عضو مس�ئولیتی در قبال خس�ارات وارده نخواهد

داشت.

 .4-4عضو متعهد است امکان ارائ ٔه خدمات پشتیبانی زیرساخت دسترسی برخط بازار را فراهم نموده و روشهای

ارائ ٔه آن را در سایت رسمی خود اعالم کند و حسب درخواست مشتری ،جهت رفع مشکل اقدام نماید.
 .5-4عضو حق ورود سفارش جدید برای مشتری یا تغییر ،تعلیق و حذف سفارشهای وارد شده توسط مشتری را
در چارچوب قوانین و مقررات و با دستور مشتری دارا میباشد.

 .6-4عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات ،دادهها و اطالعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.
 .7-4عض�و متعهد اس�ت از طریق زیرس�اخت دسترس�ی برخط ب�ازار ،همواره آخرین وضعیت حس�اب و س�وابق
معامالت مش�تری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعالم مغایرت از س�وی مشتری ،نسبت به بررسی

موضوع و اعالم نتیج ٔه بررس�ی به وی اقدام نماید .بدیهی اس�ت اعالم مغایرت ،نافی مس�ئولیت مش�تری در
صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.

 .8-4در راستای اجرای این قرارداد ،حداقل موارد زیر از طریق وبسایت عضو به اطالع سرمایهگذاران رسانده میشود:
• اطالعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خریدوفروش ،واریز ،برداشت و ماند ٔه حساب
• روی� ٔه دریاف�ت س�فارشها ،پردازش و اجرای س�فارشها و همچنین پایاپای و تس�وی ٔه معام�الت از طریق
زیرساخت دسترسی برخط بازار

• رویهه�ای مدیری�ت حوادث پیشبینی نش�ده در معامالت برخط اوراق بهادار از جمله قطعی برق ،ش�بک ٔه
مخابراتی و اینترنت
• در خصوص قطعی دسترس�ی برخط بازار ،اعالم موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیشبینی و بالفاصله
پس از وقوع در موارد غیرقابل پیشبینی از طریق پست الکترونیکی یا به روش مقتضی دیگر

صفح� ٔه س�ه

• رویههایی برای حذف سفارشهای ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد

• اعالم قوانین و مقررات جدید و محدودیتهای ابالغی توسط سازمان در خصوص انجام معامالت برخط.
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قـرارداد استفـاده از خدمـات عضـو جهـت انجـام معامـالت برخـط ( )Onlineاوراق بهـادار

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

“ ”Online Tradingدر بـورس تهـران

مـاده  :5تعهـدات مشتـری

 .1-5مش�تری باید گواهینامههای موقت صادر ٔه اوراق بهاداری که قصد فروش آنها را دارد ،حس�ب درخواس�ت
عضو در اختیار وی قرار دهد.

 .2-5مشتری باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت به عضو ارائه نماید.

 .3-5مش�تری تعه�د میکند از انجام هرگونه معامله که منجر به نق�ض قوانین و مقررات گردد از جمله معامالت
مبتنی بر اطالعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید.

 .4-5مشتری باید شمار ٔه حساب بانکی را در بانکی که عضو اعالم مینماید ،جهت دریافت وجوه ارائه نماید .هرگونه
پرداخت به مشتری صرف ًا از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکانپذیر میباشد.
 .5-5مش�تری متعهد است سفارشهای خریدوفروش روزان ٔه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقفهای

اعالمی توسط سازمان به سامان ٔه معامالت برخط ارسال کند.
 .6-5مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر یکماهه
میباشد .در صورت عدم تغییر ،هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهد ٔه مشتری میباشد.
 .7-5مش�تری مس�ئولیت تبعات ناشی از اس�تفاد ٔه نادرست از خدمات نرمافزاری س�امان ٔه معامالت برخط اوراق
بهادار را بر عهده میگیرد.

 .8-5در صورت عدم استفاد ٔه مشتری به مدت  90روز متوالی از حساب کاربری خود ،عضو دسترسی مشتری را

غیرفعال خواهد نمود .فعال شدن دسترسی مستلزم مراجع ٔه مشتری به عضو میباشد.
 .9-5مشتری متعهد میشود ،اصول امنیت سختافزاری و نرمافزاری و محافظت از اطالعات از جمله استفاده
از نرمافزارهای ضد ویروس مناسب ،محافظت از شناسه کاربر ،کلیدواژهها ،کدهای رمزی و کلیه اطالعات
دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسیهای غیرمجاز به سامانه ،رعایت نماید.

 .10-5مشتری متعهد میگردد ،زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیل ٔه آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.

 .11-5مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات میباشد.

 .12-5مشتری متعهد میگردد از قوانین و مقررات و شرایط اعالمی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به
معامالت برخط پیروی کند.

 .13-5مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامان ٔه معامالت برخط ،اطالعات مربوط به خریدوفروش اوراق بهادار

از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت ،در اسرع وقت به عضو اطالع دهد.
 .14-5مشتری مسئول کنترل حسابهای خود بوده و موارد زیر را فور ًا به صورت الکترونیکی به عضو اطالع میدهد:
•هرگونهسرقتیااستفادهغیرمجازازرمزعبور،نامکاربریوشماره(های)حسابونیزهرگونهاحتمالوقوعآن
• هرگونه عدم دریافت تأییدی ٔه ثبت سفارش
• دریافت تأییدی ٔه ثبت سفارش یا معاملهای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است.

• هرگونه اطالعات نادرست در موجودی حساب مشتری ،سبد داراییها یا اطالعات معامالت

 .15-5مش�تری مجاز به هیچگونه دخل و تصرف در زیرس�اخت دسترسی برخط بازار و نحو ٔه دسترسی به آن به هر
دلیل ،از جمله به منظور هرگونه بهرهبرداری تجاری یا غیرتجاری توس�ط خود یا به واس�ط ٔه دیگری نیس�ت و
نمیتواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.

 .16-5مشتری اقرار مینماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معامالتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط
با بازار س�رمایه و شرکتهای ارائهدهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معامالت برخط برخوردار

 .17-5مش�تری متعهد اس�ت اختیارات ،اطالعات و دسترس�یهای الزم جهت بازرس�ی و نظارت بر زیرس�اخت
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دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان ،بورس ،عضو یا نمایندگان ایشان ارائه نماید.

صفح� ٔه چه�ار

بوده ،آموزشهای الزم را در مورد نحوه اس�تفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها میداند.

قـرارداد استفـاده از خدمـات عضـو جهـت انجـام معامـالت برخـط ( )Onlineاوراق بهـادار

مـاده  :6حـدود مسئولیـت طرفیـن

.1-6

.2-6
.3-6
.4-6
.5-6

تنها دارند ٔه نام کاربری و رمز عبور ،مش�تری اس�ت .مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری
و نیز مس�ئولیت انجام هرگونه معامله در این حس�اب که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مش�تری صورت
میگیرد ،بر عهده وی میباش�د .مش�تری همچنین مس�ئول خسارتهایی اس�ت که در نتیج ٔه عدم رعایت
قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.
عضو مسئول حوادثی که خارج از حیط ٔه اختیار و بدون تقصیر وی رخ میدهد ،نمیباشد.
در صورتی که به واس�ط ٔه اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد ،مش�تری متحمل ضرر و زیان گردد،
عضو مسئول جبران خسارتهای وارده نخواهد بود.
انعقاد این قرارداد به منظور ارائ ٔه خدمات دسترس�ی برخط بازار از س�وی عضو به مشتری میباشد و شامل
ارائ ٔه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاور ٔه سرمایهگذاری ،قانونی ،مالیاتی ،مالی و حسابداری نخواهد بود.
عضو مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معامالت برخط توسط مشتری ندارد.

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

فصـل د ّوم — مراحـل افتتـاح حسـاب جهـت استفـاده از خدمـات معامـالت آنالیـن

مـاده  :7قابلیـت استنـاد داده پیامهـا

دادهپیامها و سوابق کلی ٔه تراکنشهای دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب
مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی میباشد.
در صورت بروز اختالف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و دادهپیامها ،اطالعات مندرج در زیرساخت
دسترسی برخط بازار عضو ،معتبر و برای طرفین الزماالتباع است.
مـاده  :8انحـالل قـرارداد

قرارداد مطابق ماد ٔه  10قانون مدنی منعقد شده و صرف ًا در شرایط زیر پایان مییابد:
 .1-8در صورت اعالم مش�تری مبنی بر فس�خ قرارداد و پس از تس�وی ٔه کلی ٔه دیون و تعهدات ناش�ی از معامالت
برخط وی نزد عضو ،قرارداد فسخ میشود.
 .2-8در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذیصالح ،قرارداد منفسخ میشود.
در این صورت عضو موظف است مراتب را به مشتری اطالع دهد.
 .3-8در صورت تعلیق به مدت بیش از یکماه یا لغو مجوز عضو ،قرارداد منفسخ میشود.
 .4-8در صورت�ی ک�ه در اث�ر بروز حوادث قه�ری ،امکان ایفای تمام یا بخش�ی از تعهدات هر ی�ک از طرفین به
موجب این قرارداد وجود نداش�ته و وضعیت مذکور به مدت بیس�ت روز کاری ادامه یابد ،هر یک از طرفین
حق فسخ قرارداد را دارند.
مـاده  :9حـل اختـالف

با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناش�ی از معامالت در این بازار ،حل اختالف طرفین این
ق�رارداد در ص�ورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فیمابین ،مطابق م�اد ٔه  36قانون بازار اوراق بهادار جمهوری
اسالمی ایران مصوب  1384صورت میگیرد.
مـاده  :10تغییـر قـرارداد

سـال
مـاه
این قرارداد در  10ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ روز
به امضای
طرفین رسیده است .هرگونه تغییر در مفاد آن ،منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد .در صورتی که در
قوانین و مقررات مربوط به معامالت برخط ،تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب
نماید ،تغییرات مذکور ،بدون نیاز به توافق ثانوی جزء الینفک این قرارداد خواهد بود.

صفح� ٔه پن�ج
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مهـر و امضـاء مشتـری:

نـام متصـدی:

مهـر و امضـاء عضـو:
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ف�رم شم�اره 124؛ ()89 -10

تعهدنامهٔ استفـاده از خدمـات دسترسـی برخـط بـازار

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

“ ”Online Tradingدر بـورس تهـران

بـه شمـار ٔه شناسنامـه:

کـد م ّلـی:

متولّـد:

مـاه

روز

_

سـال

_

صـادره از:

کـه اصالتـاً؛

توجـه :ای�ن بخ�ش توس�ط نماین�ده شخ�ص حقوق�ی تکمی�ل گ�ردد.
و یـا بـه نمایندگـی از سـوی شخـص حقوقـی بـه نـام:

بـه شمـار ٔه ثبـت:

نـزد ادار ٔه ثبـت شرکتهـای شهرستـان:

شم�اره ای�زوF–OT–03/a :

متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم ،اقرار و تعهد مینمایم:
دانش الزم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را دارا میباشم.
.1
مهارت الزم در خصوص معامل ٔه اوراق بهادار را دارا میباشم.
.2
دانش الزم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامل ٔه اوراق بهادار را دارا میباشم.
.3

.4
.5

.6
.7

.8

مشمول هیچگونه حکم منع معامالتی که توسط سازمان با سایر مراجع ذیصالح اعالم شده باشد ،نمیباشم.
تعه�د مینمای�م از انجام معامالت مبتنی بر اطالعات محرمانه و دس�تکاری در بازار خ�ودداری نموده و در
مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
تعهد مینمایم از ایجاد اخالل یا هرگونه اقدام به اخالل (سوءاس�تفاده) در س�امان ٔه معامالت و زیرس�اخت
دسترسی برخط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
امکانات اس�تفاده از خدمات دسترس�ی برخط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری
تحت هر عنوان از قبیل نماینده ،وکیل یا غیره قرار نداده و در هر صورت مسئول ّیت کلی ٔه معامالت انجام شده
را میپذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.
مسئول ّیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهد ٔه اینجانب بوده و در صورت ارائ ٔه اطالعات
خالف واقع و مستندات جعلی ،مسئول ّیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز بر عهد ٔه اینجانب میباشد.

نـام و نـام خانوادگـی مشتـری:

تاریـخ تکمیـل:

امضـاء مشتـری:

اثـر انگشـت مشتـری:
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اینجانـب:

فرزنـد:

بـا سـالم؛ بدین وسیله

شخص حقیقـی

سرکار خانم/جناب آقای:
به شماره شناسنامه:
تاریخ تولد:

کـد ملـی:
محل تولد:

_

فرزند:

_

مقیم:

به آدرس:
شخص حقوقـی

درخواسـت استفـاده از خدمـات ویـژه معامـالت بـورس شرکـت کارگـزاری مفیـد

بانـک ملـت شـعبـه:

تاریـخ:
شمـاره:
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فصـل د ّوم — مراحـل افتتـاح حسـاب جهـت استفـاده از خدمـات معامـالت آنالیـن

تلفن:
به شماره ثبت:

شرکت:
شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

به آدرس:

محل ثبت:
تلفن:
ن�زد آن بانک محترم میباشد ،جهت دریافت

که دارنده ٔ حساب متمرکز شماره
خدمات ویژه معامالت بورس ،از سوی این کارگزاری معرفی میگردد .خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تأیید حساب و ثبت
در سامان�ه بانک�داری متمرک�ز اق�دام نماین�د.

شمـاره حسـاب کارگـزاری مفیـد2100 2100 30 :
کـد کارگـزار در معامـالت برخـط:
112

مهـر و امضـای کارگـزاری مفیـد:

توجـه :مه�ر و امض�ای کارگ�زار در مح�ل مربوط�ه در زم�ان مراجع�ه مشت�ری
ب�ه شعب�ه الزام�ی اس�ت.

شرایـط و مقـررات استفـاده از خدمـات ویـژه معامـالت بـورس

ویرای�ش 891018-1/1/0

 .1اینجان�ب
با اقرار به اینکه تمامی شرایط و ضوابط مربوط به انجام معامالت الکترونیکی
ب�ورس را مطالع�ه و درک نم�وده و مل�زم ب�ه اج�رای آن میباش�م ،از بان�ک
درخواس�ت مینمای�م که با توجه به س�ایر ش�رایط مندرج در ای�ن فرم ،ضمن
فعالسازی خدمات ویژه مزبور امکان انسداد مبلغ ،رفع انسداد و برداشت از
حساب ش�ماره
و همچنین اخذ گزارشهای موردنیاز توسط کارگزاری مفید را فراهم نماید.

ف�رم شم�اره 125؛ ()89-10

 .2در ص�ورت فعالس�ازی خدم�ات وی�ژه معام�الت ب�ورس بر روی حس�اب
قرضالحس�نه ج�اری ،چنانچه چک ص�ادرهای در ط�ول زمان انس�داد وجه
خرید س�هام به بانک ارائه ش�ود و موجودی قابل برداشت در حساب تکافوی
پرداخ�ت وجه چ�ک را ننمای�د ،مطابق م�اد ٔه  3قان�ون چ�ک گواهینامه عدم
پرداخت به علت کسر موجودی صادر خواهد شد.

 .3صاحب حس�اب ملزم میباشد ،گزارش فعالسازی خدمات ویژه معامالت
بورس را که توس�ط ش�عبه بانک ،مهر و امضاء ش�ده اس�ت به کارگزار ارائه تا
کارگزار نسبت به فعالسازی نهایی خدمات مزبور اقدام نماید.

 .5انجام هرگونه عملیات بانکی بر روی حس�اب مذکور ،طبق قوانین و مقررات
مربوطه همچنان به قوت خود باقی میباشد.

 .6هرگونه تغییر در شرایط برداشت حساب مذکور (از قبیل انقضای مدت شرایط
برداشت ،تغییر مدیران یا صاحبان حق برداشت از حساب اشخاص حقوقی
و )...طی دور ٔه زمانی ثبت س�فارش خرید تا زمان برداش�ت وجه از حس�اب،

 .7چنانچه صاحب حساب از انجام سفارش خرید منصرف شود ،بایستی تا قبل
از انج�ام معامله نس�بت به اع�الم انصراف خود به نحو مقتض�ی به کارگزاری
اق�دام نمای�د .بدیهی اس�ت حوال�ه صادره غیرقابل برگش�ت ب�وده و صاحب
حساب حق هرگونه ادعا و اعتراضی را نسبت به بانک در خصوص آن از خود
سلب مینماید.
 .8در ص�ورت وج�ود مغایرته�ای احتمالی در صورتحس�اب بانکی ناش�ی از
عملیات بورس ،صاحب حس�اب بایس�تی برای رفع آن ب�ه کارگزاری مربوطه
مراجعه نماید .در این خصوص اقدام خاصی از سوی بانک متصور نمیباشد.

 .9در صورت تش�خیص بانک مبنی بر سوءاس�تفاده و یا ب�ه کار گیری خدمات
مزبور در جهت غیرقانونی ،بانک مخیر اس�ت به صورت یکجانبه نس�بت به
غیرفعالس�ازی آن و درصورت لزوم اقامه دعوا اقدام کرده و صاحب حساب
حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب مینماید.

 .10انج�ام هرگون�ه اص�الح یا تغیی�ر درمندرج�ات این ف�رم و یا غیرفع�ال نمودن
خدمات مزبور ،پس از اخذ درخواست کتبی صاحب حساب و به شرط عدم
وجود مبلغ مسدودی توسط کارگزار ،امکانپذیر میباشد.

 .11پذیرش این درخواس�ت از جانب بانک به هیچ وج�ه محدود کننده اختیارات
مقررات مربوطه در صورت لزوم نمیباشد.
بانک در به کارگیری سایر قوانین و ّ

تاریـخ و امضـای صاحـب حسـاب:

www.mofidonline.com

شم�اره ای�زوMFDF–OT–02/a :

 .4از آنجای�ی ک�ه ارائ�ه این خدمت من�وط به برق�راری ارتباط خط�وط مخابراتی
است ،لذا در صورت عدم برقراری ارتباط مزبور که تحت اختیار بانک نباشد،
هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.

مانع از انجام حواله بانکی از حساب مشتری به حساب کارگزار نمیشود.
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       بخـش ّاول:

فصـل ّاول:
دوم:
فصـل ّ

سـوم:
        فصـل ّ
فصـل چهـارم:
فصـل پنجـم:

نحـوه انجـام آن
آشنایـی بـا معامـالت آنالیـن و
ٔ

آشنایـی بـا مفاهیـم معامـالت آنالین “”Online Trading

مراح�ل افتت�اح حس�اب جه�ت اس�تفـاده از خدم�ات
معامـالت آنالین
راهنمـای استفـاده از نرمافـزار مفیدآنالیـن
سـؤاالت متـداول ()FAQ
آشنایـی بـا بـورس و بـازار مالـی

سـوم
فصـل ّ

راهنمـای استفـاده
از نرمافـزار مفیـدآنالیـن

www.mofidonline.com
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ورود بـه سیستـم آنالیـن
ابت�دا از طری�ق آدرس  http://www.mofidonline.comوارد س�امانه معاملات
آنالین شوید.

در این صفحه آش�نایی با معامالت آنالین ،راهنمای چگونگی افتتاح حس�اب و
نیز مقررات مربوطه به صورت لینکهای مجزا در دس�ترس کاربران قرار داده ش�ده
اس�ت .سرمایهگذارانی که نام کاربری و کلمه عبور را دریافت نمودهاند برای ورود
به سامانه ،نام کاربری ،کلمه عبور و کد امنیتی را وارد مینمایند.
نکـات:
برای اس�تفاده بهینه از این س�ایت پیش�نهاد میش�ود از مرورگر  Firefoxو آخرین

www.emofid.com
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ورژن نرمافزار  Flash Playerاس�تفاده گردد .هر دو نرمافزار معرفی ش�ده از سایت
«مفید آنالین» قابل دانلود میباشد.
در صورت�ی ک�ه  5مرتبه کلمه عب�ور را اش�تباه وارد نمایید ،نام کاربری در س�امانه
مس�دود میش�ود و امکان ورود به سیس�تم وجود ندارد .در صورت مشاهده پیغام
«ن�ام کاربری در سیس�تم مس�دود میباش�د» با بخش «مفی�د آنالین» به ش�مـار ٔه
 021-8700تماس بگیرید.

ارسـال سفـارش
در این صفحه شما موارد ذیل را مشاهده خواهید نمود:

اطالعـات نمـاد معامالتـی:
وضعیت تغییرات س�هام و اطالعات راجع به آن نماد و جزئیات آن که به صورت
«در لحظه »Real Timeنمایش داده میشود.

www.mofidonline.com

مشخصـات کاربـر:
که شامل موارد زیر میباشد:
نام و نام خانوادگی
کد بورسی
مانده قابل برداش�ت :تفاضل «مانده بلوکه ش�ده» از «مانده حس�اب» ،مانده قابل
برداشت محسوب میشود.
مانده حساب :مانده حساب مشتری نزد کارگزاری را نمایش میدهد.
مانده بلوکه شده :مبلغی است که پس از ارسال هر سفارش خرید مشتری به مبلغ
همان سفارش به عالوه کارمزدهای مربوطه از «مانده حساب» مشتری بلوکه میشود.

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

سـوم — راهنمـای استفـاده از نرمافـزار مفیدآنالیـن
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وضعیـت ارتبـاط بـا سـرور:
در باال س�مت چپ این بخش میتوان وضعیت ارتباط با س�رورهای معامالت را
رویت نمود .این وضعیت با رنگهای سبز و قرمز مشخص است .به این صورت که
چنانچه ارتباط با س�رور قطع شود دایره قرمز رنگی به صورت چشمک زن نمایش
داده میشود و چنانچه ارتباط با سرور در حالت عادی باشد دایره با رنگ ثابت و
به صورت ثابت قابل رویت است.
خریـد ،فـروش:

در ای�ن قس�مت با انتخاب نوع س�فارش خرید/ف�روش میتوانید اقدام به ارس�ال

سفارش با مشخصات ذیل نمایید:
نمــاد :در این قسمت میتوانید با تایپ بخشی از نام یا نماد معامالتی سهم مورد
نظر خود ،از لیست نمایش داده شده آن سهم را انتخاب نمایید.
نکته :نام س�هم باید از لیس�ت نمایش داده شده انتخاب شود بنابراین از تایپ نام
کامل سهم خودداری فرمایید.
حجــم :تعداد س�هامی که مایل به انجام خرید/فروش می باشید را در این محل
وارد نمایید.
قیمــت :نرخ مورد نظر خود را ثبت نمایید.
نوع حساب :این قسمت برای خرید به صورت انتخابی بین «حساب نزد کارگزار»
و «حس�اب نزد بانک ملت» اس�تفاده میگردد و جهت فروش فقط «حس�اب نزد
کارگزار» فعال است.
ارس�ال سفارش :با پر نمودن فیلدهای نماد ،حجم ،قیمت و نوع حساب اقدام به
ارسال سفارش نمایید و نتیجه عمل آن را در سفارشات امروز مشاهده نمایید.

پیشرفتـه:
www.emofid.com
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ای�ن گزینه ش�امل امکان ویژهای اس�ت ک�ه به کارب�ران آنالین داده میش�ود .این
امکانات به شرح زیر است:
نوع سفارش :این امکان فع ً
ال به صورت سفارش محدود موجود میباشد و منظور
س�فارش خرید یا فروشی است که در قیمت تعیین شده توسط مشتری ،یا بهتر از

آن انجام میش�ود و در صورت ارائه مجوز ،انواع دیگر سفارشات در این قسمت
افزوده خواهد شد.
حداق�ل حجم :منظور حداقل حجم قابل انجام اس�ت ب�ه صورتی که اگر عرضه
کننده یا تقاضا کنندهای حجمی کمتر از تعداد درج شده در این فیلد را وارد سیستم

www.mofidonline.com

کرده بود درخواست کاربر آنالین انجام نگردد.
حجم نمایشی :منظور حجمی از هر سفارش کاربر است که در سیستم معامالت
قاب�ل نمایش اس�ت و ما بقی حجم به ص�ورت پنهان خواهد بود .ب�ه عنوان مثال
اگر سفارش کاربر  10،000سهمی باشد و در فیلد «حجم نمایشی» تعداد 1،500
س�هم را وارد نماید به این معناس�ت که از تعداد  10،000س�هم فقط  1،500سهم
ب�ر روی تابلوی معامالت�ی نمایش داده میش�ود .اصطالح ًا به این نوع س�فارش
 Icebergگفته میشود.
اعتبار س�فارش :منظور اعتبار س�فارش وارد شده در سیس�تم معامالت است که
دارای انتخابهای زیر است:
روز :س�فارش وارد ش�ده فقط در همان روز در س�امانه معامالت فعال میباش�د
و در صورتی که معامله نش�ود در انتهای روز از سیس�تم معامالت بورس حذف
میگردد.
معتبر تا تاریخ :تا تاریخ تعیین شده توسط کاربر در سامانه معامالت فعال میماند
و در صورتی که تا پایان س�اعت معامالت در تاریخ تعیین ش�ده معامله صورت
نگیرد از سیستم معامالت حذف میشود.
معتبر تا لغو :سفارش وارد شده تا زمانی که کاربر آن را از سیستم حذف نکند ،در
سیستم معامالت فعال باقی میماند.
انجام و حذف :با وارد ش�دن سفارش به سیس�تم معامالت ،هر اندازه از سفارش
که همان لحظه قابل انجام باش�د انجام میش�ود و بقیه سفارش از سیستم حذف
میشود .به عنوان مثال اگر تعداد  1،000و نرخ  1،000باشد در صورتی که سفارش
از نوع خرید باش�د و فقط  100س�هم برای فروش در سیستم در نرخ  1،000وجود
داش�ته باش�د ،فقط تعداد  100خرید انجام میش�ود و  900تای دیگر از سیس�تم
معامالت حذف میشود.
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جلس�ه معامالت :در پایان جلس�ه معامالتی جاری بورس ،س�فارش از سیس�تم
حذف میشود.
دامن�ه اعتب�ار :به تعداد روز معین سفارش�ات را در سیس�تم معامالت بورس نگه
میدارد و سپس حذف میکند.

حساب نزد بانک ملت :برای استفاده از امکان برداشت از حساب نزد بانک ملت
الزم اس�ت یک حس�اب بانکی نزد بانک ملت داش�ته باش�ید .در صورت داشتن
حساب ملت کافیست به یکی از دفاتر کارگزاری مفید مراجعه کرده و فرم مورد نظر
این سرویس را پس از تکمیل و تایید نماینده شرکت به شعبه افتتاح کننده حساب
بان�ک ملت خ�ود تحوی�ل داده و رس�ید آن را تحویل بگیرید و جهت فعالس�ازی
نهایی ،آن رسید را به دفتر کارگزاری تحویل دهید.
الزم ب�ه ذکر اس�ت که کارگ�زاری مفید قادر به نمایش مانده حس�اب بانکی
شما نمیباشد و صرف ًا خود مشتری میبایست مانده حساب خود را نزد بانک ملت
نگهداری و سپس اقدام به خرید نماید.
پس از اینکه فعالسازی حساب بانک ملت صورت گرفت میتوانید هنگام
ارسال سفارش خرید از قسمت «نوع حساب» گزینه «بانک ملت» را انتخاب نمایید.
در این صورت مبلغ خرید سهم از حساب شما نزد بانک ملت برداشت میگردد.
در ادامه مراحل ارسال یک سفارش با در نظر گرفتن حساب نزد بانک ملت
را به صورت شماتیک مالحظه میکنید:

الف .حساب کاربر نزد بانک ملت در زمان ارسال سفارش

ب .انتخاب حساب بانک ملت در سیستم خرید و فروش آنالین

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن
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ج .مبلغ مسدود شده در حساب بانک ملت پس از ارسال سفارش خرید

د .انجام سفارش و خرید سفارش ارسال شده مشتری

ه .کسر مبلغ خرید سهام از حساب مشترینزدبانک ملت و ارائه صورتحساب خرید
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دیدهبـان بـازار:
ش�ما می توانید نمادهای معامالت�ی دلخواه را در
این قسمت اضافه نمایید و در هر لحظه تغییرات
قیمت آنه�ا را مش�اهده نمایید .همچنی�ن امکان
دس�تهبندی و تعری�ف گروهه�ای مختل�ف برای

کاربر در این بخش گنجانده شده است.
ب�رای تعریف گروه جدید بر روی عالم�ت « »+در کنار گروه جدید ،کلیک
نمایید و س�پس نام دس�تهبندی خ�ود را وارد نمایید .در صورت�ی که بخواهید گروه
تعریف ش�ده را حذف نمایید ،پس از انتخاب گروه بر روی عالمت «×» کلیک و
گروه مورد نظر را حذف کنید .برای اضافه کردن نمادهای معامالتی در هر گروه بر
روی گزینه «سهم جدید» کلیک نمایید و نام سهم مورد نظـر را جستجـو نماییـد.

سفارشـات امـروز:

وضعیت سفارش�اتی که در همان روز معامالتی وارد سیس�تم معامالت نمودهاید
در این قسمت قابل بررسی است .سفارشی که وارد سیستم معامالت نمودهاید با
مشخصات زیر قابل رویت است:
نماد :نام سهم یا نماد ،سهام مورد معامله را نشان میدهد.
زمان :زمان انجام عملیات میباشد.
حجم :تعداد سفارش میباشد.
قیمت :قیمتی را که به ازای هر واحد وارد کردهاید را نمایش میدهد.
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حجم انجام ش�ده :تعداد س�هامی را از سفارش ش�ما معامله شده است ،نمایش
میدهد.
خرید/فروش :نوع سفارش شما را مشخص مینماید.
وضعیت سفارش :وضعیت سفارش وارد شده در هر لحظه را نمایش میدهد.
عملیات  :در صورتی که بخواهید سفارش�ی را از س�امانه معامالت حذف کنید،

میتوانی�د ب�ر روی گزین�ه «×» کلیک نمایید و س�فارش را ح�ذف نمایید .جهت
ویرای�ش تع�داد و قیمت س�فارش نی�ز میتوانید ب�ر روی گزینه ویرای�ش کلیک و
سفارش را ویرایش نمایید.
حسـاب روز:

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

سـوم — راهنمـای استفـاده از نرمافـزار مفیدآنالیـن
فصـل ّ

در صورت خرید و یا فروش ،اسناد آن در این قسمت نمایش داده میشود.

لیسـت خریـد و فروشهـا
در این قسمت میتوانید کلیه سفارشات را بر اساس تاریخ ،نام سهم ،نوع معامله
و وضعیت س�فارش فیلتر کنید و همچنین امکان ساختن فایل خروجی به فرمت
اکسل نیز به شما داده شده است.
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مشاهـده حسـاب

صورت حساب هر سرمایهگذار در این قسمت قابل نمایش است.

تقاضـای وجـه
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شما میتوانید با توجه به مانده بستانکار خود نزد کارگزاری ،از کارگزار درخواست
نمایی�د ک�ه کل مبلغ و یا قس�متی از آن را به حس�اب ش�ما واریز نمای�د .برای این
منظ�ور با کلیک ب�ر روی گزینه «افزودن» در صفحه «تقاض�ای وجه» صفحه زیر
ظاهر میش�ود .در صورتی که ش�ماره حس�اب نمایش داده ش�ده مربوط به ش�ما
اس�ت نسبت به وارد کردن مبلغ مورد نیاز اقدام نمایید .در غیر این صورت جهت
تصحیح شماره حساب ،با بخش «مفید آنالین» تماس بگیرید.

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

سـوم — راهنمـای استفـاده از نرمافـزار مفیدآنالیـن
فصـل ّ
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واریـز وجـه

ش�ماره فیشی را که بابت خرید س�هم پرداخت مینمایید ،در این بخش از سامانه
ثبت میش�ود .پس از انتخاب گزینه «افزودن» در صفحه نمایش داده ش�ده ،مبلغ
واریزی و ش�ماره فیش را به همراه تاریخ در س�امانه ثبت نمایید .پس از ثبت وجه
واریزی ،این پیغام به مدیریت سیستم ارسال میگردد و توسط مدیریت مبلغ وجه
تایید میشود.
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سـوم — راهنمـای استفـاده از نرمافـزار مفیدآنالیـن
فصـل ّ

الزم به ذکر اس�ت که چنانچه واریز وجه به حس�اب کارگزاری را به صورت انتقال
اینترنتی انجام دادهاید کافیس�ت به جای وارد کردن شماره فیش ،شماره پیگیری و
یا رهگیری ارائه ش�ده توس�ط س�ایت بانک را به عنوان شماره فیش در این قسمت
ثبت نمایید .بدیهی اس�ت اس�تفاده از امکان انتقال لحظهای حساب بانک ملت
و فعالسازی آن شما را از طی مراحل گفته شده در این قسمت بینیاز میسازد.
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تغییـر رمـز عبـور

برای تغییر رمز عبور در سامانه ،ابتدا رمز فعلی را وارد نموده و سپس رمز جدید را
در دو قسمت پایین وارد و در انتها کد امنیتی را تایپ نمایید .جهت امنیت بیشتر
پیشنهاد میگردد به صورت دورهای و هر ماه تغییر رمز عبور انجام گیرد.
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اطالعـات کاربـر

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

سـوم — راهنمـای استفـاده از نرمافـزار مفیدآنالیـن
فصـل ّ

این صفحه اطالعات کاملی از آخرین ورود به س�ایت مفید آنالین و س�وابق آن را
به اطالع کاربر میرساند.
نکته :خواهش�مند اس�ت در صورت مش�اهده هر گون�ه موارد مش�کوک مراتب را
سریع ًا به واحد «مفید آنالین» اطالع دهید.

خــروج
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مانن�د تمام�ی صفحاتی وب�ی که با اس�تفاده از نام کارب�ری و کلمه عب�ور وارد آن
میشوید ،پس از پایان عملیات مورد نظر با استفاده از گزینه «خروج» از حساب
کاربری خود خارج شوید.
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       بخـش ّاول:
فصـل ّاول:
دوم:
فصـل ّ

سـوم:
فصـل ّ
فصـل چهـارم:
فصـل پنجـم:

نحـوه انجـام آن
آشنایـی بـا معامـالت آنالیـن و
ٔ

آشنایـی بـا مفاهیـم معامـالت آنالین “”Online Trading

مراح�ل افتت�اح حس�اب جه�ت اس�تفـاده از خدم�ات
معامـالت آنالین
راهنمـای استفـاده از نرمافـزار مفیدآنالیـن
سـؤاالت متـداول ()FAQ
آشنایـی بـا بـورس و بـازار مالـی

فصـل چهـارم

سـؤاالت متـداول ()FAQ
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.1

معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام میگیرد؟

.2

دامنه روزانه نوسان قیمت در بورس تهران چند درصد است؟

.3

آی�ا س�ازوکار خاصی برای خرید س�هام ش�رکتهایی که برای اولین ب�ار در بورس
عرضه میشوند ،وجود دارد؟

.4

اولویتبندی سفارشها در سامان ٔه معامالت ،چگونه انجام میشود؟

معامالت اوراق بهادار از ساعت  09:00تا  12:00روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به
جز روزهای تعطیل انجام میش�ود .همچنین س�اعت پیشگشایش بازار که در آن امکان
انج�ام معاملات وجود ندارد از  8:30ش�روع میش�ود و تا  9:00ادام�ه مییابد که در آن
امکان ورود سفارشات و تغییر قیمت وجود دارد.
در حال حاضر دامن ٔه نوس�ان روزانه قیمت س�هام در هر روز نس�بت به قیمت پایانی روز
گذش�ته ،میتوان�د از  +4درصد ت�ا  -4درصد ،تغییر کند و حق تقدم س�هام دو برابر این
می�زان امکان نوس�ان دارد .در فرابورس نیز دامن ٔه نوس�ان س�هام  +5درص�د تا  -5درصد
میباش�د .در عرضه اولیه س�هام و روز بازگش�ایی نماد معامالتی مطابق ش�رایطی که در
دس�تورالعمل معامالت ذکر شده است در برخی موارد بدون محدودیت در نوسان و در
بعضی شرایط با دامنه نوسان معامله خواهد شد.

بله ،عرضه سهام شرکتهای تازه پذیرفته شده نیز بر اساس سازوکار حراج انجام میشود
اما تفاوتهایی با معامالت معمول دارد .خریداران سفارشهای خرید خود را با قیمتهای
پیش�نهادی از طریق کارگزاران وارد سامان ٔه معامالتی میکنند .در طی نشست معامالتی،
فروشنده بر اساس قیمتهای پیشنهادی خریداران ،قیمت فروش خود را اعالم میکند و
بر اس�اس آن معامله انجام میش�ود .در این مرحله درصدی از سهام شرکت برای فروش
عرضه میشود .البته در روز عرضه اولیه ،محدودیت دامنه نوسان روزانه اعمال نمیشود.
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اولویت سفارشهای وارد شده به سامانه ،ابتدا بر اساس قیمت میباشد و برای سفارشات
با قیمت یکس�ان ،اولویت زمانی مطرح میگردد که باعث تش�کیل صف خرید و یا صف
فروش میشود .بر اساس اولویت قیمت ،یك سفارش خرید (فروش) اوراق بهادار با بیشترین
(كمترین) قیمت در ابتدای صف خرید (فروش) قرار میگیرد و بر اس�اس اولویت زمان،
ی كه زودتر وارد سامانه معامالت شود جلوتر از سفارش هم قیمت خود قرار میگیرد.
سفارش 
معامله هنگامی انجام میشود كه سفارشهای خرید و فروش ،قیمت یكسان داشته باشند.

.5

تسویه معامالت چیست و چگونه انجام میشود؟

.6

کارگزار ناظر کیست و چه نقشی بر عهده دارد؟

پس از انجام معامالت ،تسویه معامالت بین فروشنده و خریدار توسط کارگزار فروشنده
و کارگزار خریدار از طریق شركت سپردهگذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام
میش�ود .ش�ركت س�پردهگذاری مركزی اوراق بهادار و تس�ویه وجوه به عنوان امین نقش
اتاق پایاپای را ایفا میکند .تس�ویه معامالت س�ه روز کاری بعد از انجام معامله ()T+ 3
صورت میگیرد.

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

فصـل چهـارم — سـؤاالت متـداول

با راهاندازی سامان ٔه جدید معامالت دارایی سهامداران در هر یک از نمادهای معامالتی
زیر نظر یک کارگزار قرار گرفت که به آن کارگزار ناظر گفته میشود و از آن پس سهامداران
دارایی سهام خود را در هر نماد معامالتی صرف ًا از طریق کارگزار خود در آن نماد معامالتی
میتوانند به فروش برسانند .هرچند سهامداران میتوانند با مراجعه به هریک از کارگزاران
نسبت به خرید سهام اقدام نمایند.

ممک�ن اس�ت دارایی س�هامدار در یک نم�اد معامالتی زیر نظ�ر یک کارگ�زار و در نماد
معامالتی دیگر زیر نظر کارگزار دیگری باشد.

در زمان راهاندازی سامانه معامالتی جدید کارگزار ناظر بر اساس سوابق فعالیت سهامدار
با کارگزاران مختلف در بورس اوراق بهادار تعیین گردید.

نکته :س�هامدارانی که مش�خصات شناس�ایی آنان مانند ش�ماره ملی ،در س�امان ٔه بورس
معامل�های کامل نباش�د ،با راهاندازی س�امانه معامالت�ی جدید قادر ب�ه انجام هیچگونه
معاملهای از جمله خرید یا فروش تا زمان رفع نقائص نخواهند بود .کدهای س�هامداری
متعلق به این گروه از افراد در س�ایت ش�رکت س�پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه به نش�انی  www.csdiran.comبخش س�رویسهای الکترونیکی به س�هامداران در
قسمت «سامان ٔه بررسی فعال بودن کد سهامداری» اعالم گردیده است.

س�هامداران برای آگاه�ی از کارگزار ناظر خود در هر نم�اد معامالتی میتوانند به یکی از
روشهای زیر اقدام نماید:

 .1مراجعه به بخش س�رویسهای الکترونیکی به س�هامداران قس�مت «مشاهده کارگزار
ناظر» در سایت اینترنتی شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی
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اینترنتی .www.csdiran.com

س�هامداران حقیقی با ارائه شماره ملی و سهامداران حقوقی با ارائه کد سهامداری به این
س�امانه ،میتوانند در هر یک از نمادهای معامالتی که در آن س�هام دارند ،کارگزار ناظر
خود را مشاهده نمایند.

 .2رؤیت گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام
سهامداران جهت آگاهی از کارگزار ناظر خود در هر نماد معامالتی که در آن سهام دارند
میتوانند با تطبیق دادن کد کارگزار خریدار یا فروشنده قید شده در آخرین گواهینامه نقل و
انتقال و سپرده سهام صادره پیش از  1387/09/16با جدول شناسایی کدهای کارگزاری در
سایت اینترنتی  www.csdiran.comاز کارگزار ناظر خود در آن نماد معامالتی مطلع شوند.

قابل توجه اینکه که اگر کد کارگزار خریدار یا فروشنده درج شده در آخرین گواهینامه نقل
و انتقال و سپرده سهام صادره پیش از  1387/09/16برابـر  666 ،777 ،888 ،999یا 11
باش�د ،س�هامداران تنها از طریق ارائه شده در روش قبل (استفاده از سرویس الکترونیکی
سایت شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بـه آدرس www.csdiran.
 )comمیتوانند از کارگزار ناظر خود مطلع شوند.

.7

روشهای تغییر کارگزار ناظر چیست؟

سهامداران میتوانند جهت تغییر کارگزار ناظر خود به یکی روشهای زیر اقدام نمایند:

 .1مراجعه حضوری به ش�رکت س�پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تس�ویه وجوه و ارائه
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی

 .2تکمیل درخواس�ت غیرحضوری و اخذ گواهی امضاء از دفاتر اس�ناد رسمی (فرم این
درخواس�ت از سایت شرکت س�پردهگذاری به نش�انی  www.csdiran.comقابل دریافت
است) و ارسال آن از طریق پست سفارشی آن به دفتر مرکزی شرکت سپردهگذاری مرکزی
اوراق بهادار و تسویه وجوه.
 .3مراجعه به یکی از دفاتر کارگزاری که تمایل دارند در آن نماد معامالتی به عنوان کارگزار
ناظر فعالیت نمایند.
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.8

چگونه مشتریان گواهی سپرده و وجوه نقد خود را در اختیار کارگزار قرار میدهند؟

مش�تریان باید همزمان با تکمیل فرم س�فارش خرید یا فروش ،وجوه نقد و گواهی س�پرده
س�هام یا اصل برگه س�هام خود را تحویل کارگزار نمایند و کارگزاران مس�ئول انجام تسویه
معامالت با ش�رکت س�پردهگذاری هستند .البته در عمل بیشتر مشتریان ترجیح میدهند
که گواهی س�پرده س�هامی که قب ً
لا خریداری کردهاند ن�زد کارگزار باقی بمان�د تا در زمان

فروش نیازی به تحویل آن نباش�د .همچنین پرداخت وجه خرید سهام هم از طریق واریز
به حساب کارگزاری انجام میشود.

.9

آیا مشتریان میتوانند نزد چند کارگزار حساب داشته باشند؟

.10

 DPS ، EPSو  P/Eچیست؟

.11

قیمت یک سهم در بازار چگونه تعیین میشود؟

.12

حجم مبنا را تعریف نمایید؟

.13

محدودیت حجمی در ورود سفارشات به چه معناست؟

.14

بازارگردان چیست و به چه منظور انجام می پذیرد؟

.15

آیا ممکن اس�ت کس�ی در اولین دقایق بازار بورس س�هامی را بخرد و ساعتی بعد

بله ،هر مش�تری میتواند نزد هر کارگزار یک حساب داشته باشد هرچند به دلیل دریافت
خدمات بهتر توصیه میشود هر مشتری فقط با یک کارگزار کار کند.

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن
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 DPSبخش�ی از س�ود شرکت است که بین سهامداران تقسیم میشود و به یک سهم تعلق
میگیرد EPS .سود هر سهم بعد از کسر مالیات است .به عبارت دیگر سود خالص شرکت
تقسیم بر تعداد سهام آن و  P/Eنسبت قیمت سهم به  EPSاعالم شده توسط شرکت است.
تعیین قیمت س�هم تابع عوامل مختلفی اس�ت که مهمترین آن سودآوری شرکت ،انتظار
سودآوری آتی شرکت و شرایط کالن اقتصادی کشور است.
«حجم مبنا» ،تعداد اوراق بهادار از یک نوع است كه هر روز باید مورد دادوستد قرار گیرد
تا كل درصد تغییر آن روز ،در تعیین قیمت روز بعد مالک باشد.

«محدودیت حجمی» ،حداكثر تعداد اوراق بهاداری است كه در هر نماد معامالتی طی
هر س�فارش در سامان ٔه معامالت وارد میش�ود .این رقم مضرب صحیحی از «واحد پای ٔه
معامالتی متعارف» است.
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«بازارگردان» ،کارگزار یا کارگزار/معاملهگری است که با اخذ مجوز الزم با تعهد به افزایش
نقدش�وندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامن ٔه نوس�ان قیمت
آن ،به دادوستد آن اوراق میپردازد.
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همان را بفروشد؟

بل�ه ،با راهاندازی سیس�تم جدید معامالتی امکان فروش س�هامی که هم�ان روز اقدام به
خرید کردهاید را دارید.

.16

چگونه ممکن است حجم مبنای شرکتی« »1اعالم شود؟

.17

منظور از «ح» که گاهی در پایان اسم یک شرکت یا نماد آن آورده میشود چیست؟

.18

منظور از بهترین عرضه یا بهترین تقاضا چیست؟

.19

چنانچه یکی از ش�رکتهای بورس�ی آگهی پذیرهنویس�ی س�هام از حقتقدمهای
اس�تفاده نش�ده را منتش�ر کند ،برای پذیرهنویس�ی آیا عالوه بر قیمت اسمی سهام
( 100تومان) باید مبلغ دیگری به ازای هر س�هم به حساب شرکت واریز کرد؟ این
مبلغ چگونه تعیین میشود؟

پس از بازگشایی نمادهایی که دامن ٔه نوسان آن آزاد است (مث ً
ال بعد از مجمع عادی ساالنه
ی�ا فوقالع�اده) حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود .همچنین در فرابورس نیز حجم مبنا
یک منظور شده است.

«ح» نمایانگر حق تقدم سهام مورد نظر است که به انتهای نماد شرکت اضافه میشود و
همچنین در ابتدای نام شرکت نیز خواهد آمد.
بهتری�ن عرض�ه؛ منظ�ور پایینترین قیمتی اس�ت ک�ه برای فروش یک س�هم در سیس�تم
معامالت وارد ش�ده اس�ت .و بهترین تقاضا؛ منظور باالترین قیمتی است که برای خرید
سهام در سیستم معامالت وارد شده است.

حقتقدم اوراقی است که در اختیار سهامداران قبلی شرکت قرار میگیرد و این سهامداران
میتوانند از آن اس�تفاده کنند و در افزایش س�رمایه ش�رکت کنند و یا اینکه آنها را در بازار
بفروش�ند .در صورت شرکت نکردن در افزایش س�رمایه (واریز نکردن مبلغ  1000ریال به
ازای ه�ر س�هم) و نیز نفروختن آنه�ا در بازار در این مهلت ،دوب�اره آگهی عرضه عمومی
ارائه میش�ود و در یک فرصت مشخص این اجازه را به شرکت میدهند تا حقتقدمهای
باقیمانده برای تکمیل افزایش سرمایه شرکت در بازار به هر نرخی که عرضه و تقاضا تعیین
کند بفروش�ند .این مبلغ به حس�اب دارندگان حقتقدم که از آن اس�تفاده نکردهاند واریز
میش�ود .ش�خصی ک�ه اوراق حقتقدم را به دس�ت آورد باید با واریز مبل�غ  1000ریال به
حساب شرکت در افزایش سرمایه شرکت نماید.

.20

حقتقدم به چه كسانی تعلق میگیرد؟ شرایط خرید آن؟

به کسانی که سهام شرکت را در تاریخ مجمع فوقالعاده در اختیار داشته باشند حقتقدم
تعلق میگیرد .این افراد میتوانند حقتقدم خود را در بورس به سایر سرمایهگذاران واگذار

نمایند .برای خرید حقتقدم در بازار نیاز به شرایط خاصی نیست .تنها باید بتوانید
در مهلت مقرر شده یا دوباره آن را بفروشید یا اینکه با پرداخت مبلغ اسمی سهام
(واریز مبلغ  1000ریال به حساب شرکت) در افزایش سرمایه شرکت کنید.

.21

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

فصـل چهـارم — سـؤاالت متـداول

نرخ کارمزدهای معامالت در بورس و فرابورس به چه صورت است؟

جـدول نـرخ کارمـزد معامـالت سهـام در بـورس اوراق بهـادار تهـران
شـرح

نرخ کارمـزد خریـد

حداکثـر(ریـال)

نـرخ کارمـزد فـروش

حداکثـر(ریـال)

0/00032

80،000،000

0/00048

120،000،000

0/004

کارمـزد کارگـزار

کارمـزد شرکـت بـورس

کارمـزد شرکـت سپردهگـذاری

0/00012

فـنآوری

0/00016

حـق نظـارت سازمـان

مالیـات

0/004

100،000،000

80،000،000

0/0004

0/00018

80،000،000

120،000،000

0/0006

80،000،000

100،000،000

120،000،000

120،000،000

0/00024
0/005

جـدول نرخهـای کارمـزد در بـازار اول ،دوم و سوم فرابـورس ایـران
شـرح

کارمـزد کارگـزار

نرخ کارمزد خرید حداقل (ریال) حداکثر (ریال) نرخ کارمزد فروش
0/004

کارمـزد شرکـت فرابـورس 0/00056
کارمزد شرکت سپردهگذاری 0/00004
حـق نظـارت سازمـان
مالیـات

0/0004
0

20،000

100،000،000

0/004

0

80،000،000

0/00006

0

0

0

80،000،000

80،000،000
0

حداقل (ریال) حداکثر (ریال)

20،000

100،000،000

0

120،000،000

0/00084

0

0/0006

0

0

0/005

جـدول نرخهـای کارمـزد معامـالت گواهـی حـق تقـدم
استـفاده از تـسهيالت مسكـن در فـرابورس ایـران
شرح

0/0015

0/0015

100،000،000

0/0015

0/0004

0/0004

50،000،000

0/0004

400

50،000،000

200

50،000،000

کارمـزد شرکت فرابورس

حق نظـارت سازمـان

0/0002

سپردهگذاری

حداکثر (ریال)

500،1

0/0004

کارمزد شرکت

120،000،000

0/0004

0/0002

50،000،000

50،000،000

0/0004

0/0002

400

100،000،000

50،000،000

*کارمزدهای معامله هر ورقه ،به شرطی که یک ورقه  5،000،000ریالی تسهیالت ،به مبلغ  1،000،000ریال
مورد معامله قرار بگیرد ،محاسبه شدهاند.
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کارمـزد کارگـزار

نرخ کارمزد مبلغ کارمزد یک برگه حداکثر (ریال) نرخ کارمزد مبلغ کارمزد یک برگه
*
*
 5میلی�ون ریالـ�ی
 5میلیون ریالـی
فروش
خرید

120،000،000
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.22

منظور از سهام ترجیحی چیست؟

.23

چگونه از میزان دارایی سهام خود در شرکتهای بورس مطلع شویم؟

سهام ترجیهی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامههای خصوصیسازی به
کارکنان خود شرکت واگذار شده است.

با مراجعه به شرکت سپرده گذاری مرکزی و ارائه اسناد و مدارک خود ،یک کد و رمز عبور
دریافت میکنید که از طریق آن میتوانید در هر زمانی با ورود به اینترنت و سایت شرکت
سپردهگذاری مرکزی اطالعات سهام خود را دریافت نمایید.
همچنین میتوانید به کارگزاری که سهام را برای شما خریده است (و حساب شما نزد وی
بوده) مراجعه نمایید و یا تماس بگیرید تا اطالعات حساب شما را در اختیارتان قرار دهد.

.24

برای استفاده از نرمافزار  Mofid Onlineبه نرم افزار خاصی نیاز است؟

نرمافزار معامالت آنالین کارگزاری مفید ( )Mofid Onlineنرمافزاری تحت وب اس�ت و
نیازی به نصب نرمافزاری بر روی سیس�تم کامپیوتر ش�ما نیس�ت .بنابراین فقط با اجرای
نرمافزار مرورگر سیس�تم عامل خود میتوانید از این س�رویس استفاده کنید .البته توجه به
دو نکته ضروریست:

اول :یک�ی از ن�رم افزاره�ای جانب�ی ب�رای اس�تفاده بهینه از س�رویس آنالی�ن تریدینگ،
 Flash Playerمی باشد که معموالً به صورت پیشفرض بر روی مرورگرها نصب گردیده
اس�ت .در صورت نصب نبودن آن ،نرمافزار آنالین تریدینگ به صورت اتوماتیک به شما
پیغام داده و لینک دانلود آن را در اختیارتان میگذارد.
دوم :س�ازنده هر نرمافزاری برای اس�تفاده از نرمافزار خود بهینهترین مشخصات موردنیاز
را ذکر میکند .ش�رکت تدبیرپرداز به عنوان پدیدآورنده این نرمافزار ،مرورگر  FireFoxرا به
عنوان بهترین نرمافزار برای کاربری سیستم آنالین تریدینگ معرفی نموده است.
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.25

وقتی نماد سهم را انتخاب میکنم تابلوی مربوط به آن سهم را نمایش نمیدهد.

.26

وقتی میخواهم با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد بخش خرید و فروش آنالین

یکی از احتماالت اشکال در نرمافزار جانبی  Flash Playerاست که با نصب این نرمافزار
جانبی این مش�کل مرتفع خواهد ش�د .احتمال دوم قطع ارتباط با س�رور میباشد که این
مش�کل را میتوان از چراغ نمایش�گر وضعیت ارتباط با س�رور که به دو رنگ سبز و قرمز
است مطلع شد.

شوم با پیغام خطای نام کاربری شما مسدود است مواجه میشوم ،علت چیست؟

چنانچه تا پنجبار نام کاربری و کلمه عبور خود را به اش�تباه وارد نمایید با توجه به مس�ائل
امنیتی کاربری شما مسدود میشود و با تماس با بخش مفیدآنالین ( )021-8700امکان
استفاده مجدد سیستم را خواهید داشت.

.27

با اینکه فیش واریزی خود را در سیس�تم ثبت نمودم و در حساب اینترنتی من سند
واریزی ثبت شده و مانده حسابم افزوده شده است اما در حساب آنالین همچنان
مانده حسابم افزایش نیافته است .دلیل این مغایرت چیست؟

.28

هنگام ارس�ال سفارش فروش با پیغام مانده س�هم کافی نیست مواجه میشوم در
حالی که این تعداد سهام را دارا میباشم.
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در معامالت آنالین مانده حس�ابهای کاربر در ابتدای وقت معامالت بهروز میشود و
پس از آن در طول ساعات معامالتی این مانده حسابها با عملیات خرید و فروش تغییر
میکنند .بنابراین چنانچه تمایل به اس�تفاده از مبل�غ واریزی در معامالت آنالین را دارید
یک روز قبل نسبت به واریز مبلغ و ثبت فیش واریزی اقدام نمایید و در شرایط استثنایی با
بخش مفید آنالین تماس حاصل فرمایید.

سه احتمال وجود دارد:

 .1تعداد سهام را صحیح وارد نمیکنید.

 .2همان سهم را طی سفارش مجزای دیگر (چه خودتان و به صورت آنالین و یا کارگزار
بر اساس سفارش حضوری و یا اینترنتی شما) وارد سامان ٔه معامالت شده است.

 .3کارگزار ناظر شما در این سهم همان کارگزار سرویس دهنده معامالت آنالین نیست.

.29

در صورت بروز مشکل در استفاده از نرم افزار چگونه مشکل را رفع نمایم؟
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ش�ما میتوانید با تماس با واحد پاسخگویی با مش�تریان شرکت کارگزاری مفید به شماره
 021-8700مشکل را با کارشناسان بخش مفید آنالین در میان بگذارید.
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       بخـش ّاول:

نحـوه انجـام آن
آشنایـی بـا معامـالت آنالیـن و
ٔ

سـوم:
فصـل ّ
فصـل چهـارم:
      فصـل پنجـم:

مراح�ل افتت�اح حس�اب جه�ت اس�تفـاده از خدم�ات
معامـالت آنالین
راهنمـای استفـاده از نرمافـزار مفیدآنالیـن
سـؤاالت متـداول ()FAQ
آشنایـی بـا بـورس و بـازار مالـی

فصـل ّاول:
دوم:
فصـل ّ

آشنایـی بـا مفاهیـم معامـالت آنالین “”Online Trading

فصـل پنجـم

آشنایـی بـا بـورس و بـازار مالـی
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آشنایی با بازارهای مالی
بازار در اقتصاد به عنوان ترتیباتی تعریف ش�ده اس�ت که از طریق آن خریداران و
فروشندگان گرد هم میآیند تا انتقال کاالها و خدمات بین دو طرف صورت گیرد.
بدین ترتیب قابل مالحظه اس�ت که بازار لزوم ًا مکان فیزیکی مش�خصی ندارد و
هرگونه کاال یا خدماتی میتواند در آن مورد دادوستد قرار گیرد.
براس�اس نظریه تع�ادل عمومی در اقتصاد ،سیس�تم اقتص�ادی از بازارهای
مختلفی تش�کیل شده است که از آن جمله میتوان به بازار کاال و خدمات ،بازار
نیروی کار و بازار مالی اشاره نمود .تعادل کلی در اقتصاد هنگامی برقرار میگردد
که کلیه بازارها در تعادل باشند.
بازار مالی یکی از بازارهای مهم در هر سیستم اقتصادی است .در این بازار
عرض�ه کنن�دگان وجوه (خانوارها) منابع مازاد خود را ک�ه حاصل از پساندازهای
آنهاس�ت ب�ه متقاضی�ان وجوه (عمدت� ًا بنگاهه�ای اقتص�ادی) عرض�ه میکنند.
خانوارها بخش�ی از منابع در دس�ترس خود را از چرخه مصرف�ی خارج مینمایند
به امید اینکه بتوانند با پسانداز و س�رمایهگذاری آنها بازده باالتری داش�ته باشند.
بنگاههای اقتصادی نیز در پی گس�ترش فعالیت خود و نیز نوآوری در فرآیندهای
تولیدی هس�تند تا بتوانند س�ود خود را افزایش دهند .لذا این دو گروه در بازار مالی
گ�رد ه�م میآین�د تا انتق�ال وجوه بین طرفی�ن صورت گی�رد .این انتق�ال از طریق
واس�طهها و نهادهای مالی صورت میپذیرد .بازارهای مالی دارای اهم ّیت بسیار
زیادی در اقتصاد هستند زیرا اغلب نظریههای رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری مؤثر
را محرک اصلی رش�د اقتصاد میدانند و تجهیز منابع برای سرمایهگذاری که باید
از طریق پساندازهای خانوارها تأمین شود ،از طریق بازار مالی صورت میگیرد.
در بازاره�ای مال�ی داراییه�ای قاب�ل معامل�ه داراییهای مالی هس�تند که
براس�اس تعریف برخالف داراییهای فیزیکی نش�ان دهند ٔه ادعایی بر درآمدهای
یک دارایی واقعی (فیزیکی) اس�ت .در یک دس�تهبندی کلی بازار مالی به دو بازار
پول و بازار سرمایه تقسیم میگردد .بازار پول بازاری است که در آن ابزارهای مالی
با سررس�ید زیر یک سال مورد دادوس�تد قرار میگیرد و بازار سرمایه بازاری است

تابلوی بازار
دوم

سهامی عام

تابلوی فرعی سهامی عام
بازار اول

تابلوی اصلی سهامی عام
بازار اول

تابلوی مورد
پذیرش

نوع شرکت

حداقل 30
میلیارد ریال

حداقل 100
میلیارد ریال

حداقل 200
میلیارد ریال

میزان سرمایه

سهام عادی

سهام عادی

سهام عادی

نوع سهام

حداقل %10

حداقل %15

حداقل %20

میزان سهام
شناور

 250نفر

 750نفر

 1000نفر

حداقل تعداد
سهامداران

%15

در دو دوره مالی منتهی به پذیرش ،سودآور بوده %20
و تداوم سودآوری داشته باشد

• زیان انباشته نداشته باشد.
• حداقل  3سال سابقه فعالیت بدون تغییر
موضوع فعالیت در صنعت داشته باشد.
• حداقل دارای یک بازارگردان باشد

• زیان انباشته نداشته باشد.
• حداقل  3سال سابقه فعالیت بدون تغییر
موضوع فعالیت در صنعت داشته باشد

• زیان انباشته نداشته باشد.
• حداقل  3سال سابقه فعالیت بدون تغییر
موضوع فعالیت در صنعت داشته باشد

در یک دوره مالی منتهی به پذیرش ،سودآور
بوده و تداوم سودآوری داشته باشد

در سه دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش که
حداقل دو دوره آن سال مالی کامل باشد،
سودآور بوده و تداوم سودآوری داشته باشد

%30

حداقل نسبت
مالکانه

سودآوری
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که ابزارهای قابل معامله در آن سررس�ید بیش از یکس�ال دارند .ابزارهای مالی در
واقع کاالهای بازار مالی هستند و میتوان آنها را به سهدسته اصلی تقسیم نمود:
ابزارهای مالی که نشان دهند ٔه استقراض میباشند که اوراق قرضه (در ایران
اوراق مشارکت) از این دسته هستند.
ابزارهای مالی که نشان دهند ٔه مالک ّیت میباشند که سهام شرکتها را شامل
میشود.
ابزاره�ای مش�تقه که ارزش آنها وابس�ته به تغییرات قیمت آین�ده یک دارایی
دیگر است که از آن جمله میتوان به قراردادهای آتی ،اختیار معامله و قراردادهای
معاوضهای ( )swapاشاره نمود.

بازار مالی از نظر سازماندهی به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم میشود .بازار
اولیه بازاری اس�ت که اولین عرض�ه اوراق بهادار (ابزارهای مال�ی) در آن صورت
میگیرد .بازار ثانویه بازاری اس�ت که معامالت دس�ته دوم اوراق منتش�ره در بازار
اولی�ه در آن ص�ورت میگیرد و ش�امل بازارهای بورس و فرابورس میش�ود .بازار
ثانویه در واقع نقدشوندگی اوراق را فراهم مینماید که یکی از فاکتورهای مهم در
تصمیمگیری سرمایهگذاران میباشد.

آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران
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اولی�ن بار در س�ال  1315هجری طرح تش�کیل ب�ورس در ایران براس�اس مطالعه
یک فرد بلژیکی به نام وان لوترفلد مطرح گردید .وی اساس�نامه داخلی این بورس
را هم تهیه نمود ولی به دلیل ش�روع جنگ جهانی دوم و ش�رایط حاکم بر کش�ور
در آن دوران ،امکان تأس�یس بورس در ایران میس�ر نش�د تا اینکه در س�ال 1341
کمیس�یونی بدین منظور تشکیل ش�د و با همکاری بورس بروکسل ،طرح تأسیس
بورس در س�ال  1343تدوین گردید .در س�ال  1345قانون تش�کیل بورس اوراق
به�ادار تصویب گردید و فعالیت بورس در س�ال  1346با دادوس�تد س�هام بانک
توس�عه صنعتی آغاز گردید .پس از وقفهای در دوران جنگ ،از ابتدای دهه هفتاد
فصل جدیدی در بازار س�رمایه کش�ور آغاز گردید .تصویب قانون بازار در س�ال

 1384نیز آغازگر بره ٔه نوینی در بازار س�رمایه کش�ور ش�د .مهمترین نکته در این
قان�ون تفکی�ک امور اجرای�ی و نظارتی اس�ت بدین ترتیب که سیاس�تگذاری به
ش�ورایعالی بورس ،امور نظارتی به س�ازمان بورس و ام�ور اجرایی به بورسها،
بازارهای فرابورس و سپردهگذاری واگذار گردید .در این راستا شرکت بورس اوراق
بهادار تهران در آذرماه سال  1385تأسیس شده و فعالیت خود را آغاز نمود.
پذیرش اوراق بهادار در بورس در یکی از سه تابلوی آن صورت میگیرد که
معی�ار پذیرش ش�رکتها در هر یک از این تابلوها به اختص�ار در جدول زیر آمده
است.

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن
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آشنایی با فرابورس ایران
بند  8ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ،بازارهای خارج
از بورس را بازاری در قالب ش�بکه ارتباطات الکترونیک یا غیرالکترونیک تعریف
نموده اس�ت که معامالت اوراق به�ادار در آن بر پایه مذاکره صورت میگیرد .در
راستای اجرای قانون اوراق بهادار ،دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس
در ش�هریورماه  1386به تصویب شورای عالی بورس رسید و براساس آن شرکت
فرابورس ایران در آبان ماه  1387به ثبت رسید و فعالیت خود را از مهرماه  1388با
عرضه سهام شرکت مرجانکار آغاز نمود.
فراب�ورس ای�ران براس�اس دس�تورالعمل پذیرش و عرض�ه اوراق به�ادار در
فرابورس ایران دارای چهار بازار میباشد که نوع اوراق بهادار و شرایط پذیرش هر
یک از این بازارها به شرح زیر است:
در ب�ازار اول فراب�ورس علاوه ب�ر س�هام ش�رکتها ،واحده�ای صندوقه�ای
س�رمایهگذاری ب�ا ن�ام هم پذی�رش و معامله میش�وند .همچنین نوس�ان س�هام
ش�رکتها و اوراق پذیرفته ش�ده در ب�ازار اول فرابورس  5درص�د بدون حجم مبنا
پیشبینی شده است .در آن سهام شرکتهایی معامله میشوند که آخرین سرمای ٔه
ثبت ش�د ٔه آن حداقل ده میلیارد ریال و یکس�ال از زمان بهرهبرداری آن گذش�ته و
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زیان انباش�ته نداش�ته باش�د .در این بازار واحدهای س�رمایهگذاری صندوقهای
س�رمایهگذاری قاب�ل معامل�ه و واحده�ای س�رمایهگذاری صندوقه�ای زمین و
ساختمان که نزد سازمان بورس ثبت شدهاند به شرطی امکان معامله را دارند ،که
حداقل سرمایه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله 50میلیارد ریال و حداقل
سرمایه صندوقهای زمین و مسکن  200میلیارد ریال و با نام باشند.

دوم
بازار ّ

در این بازار ،صرف ًا س�هام شرکتهای س�هامی عام پذیرفته میشوند .در این بازار
س�هام ش�رکتهای زیانده ،تازه تأس�یس ،ش�رکتهای س�هامی خاص که قصد
اج�رای افزای�ش س�رمایه و تبدیل به س�هامی ع�ام را دارند و ش�رکتهای کوچک
پذیرفته ش�ده مورد مبادله قرار میگیرند .در بازار دوم س�هام ش�رکتهایی معامله
میش�وند که آخرین س�رمای ٔه ثبت شد ٔه آن حداقل یک میلیارد ریال و مشمول ماد ٔه
 141الیح ٔه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت نباشد.
دوم ،ام�کان پذیرش س�هام ش�رکتهایی
یک�ی از ویژگیه�ای مه�م ب�ازار ّ
میباشد که تمام بهای اسمی آنان پرداخت نشده باشد .در این حالت میبایست
کلیه س�هامداران به یک میزان از مبلغ پذیرهنویس�ی را پرداخت نموده باش�ند و از
سهامدار عمده تعهد پرداخت کل مبلغ سرمایه اخذ میشود.

سـوم (بازار عرضه)
بـازار ّ
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ب�ازار عرضه محلی ایمن ،ش�فاف و س�ودمند برای انجام معاملات عمده اوراق
بهاداری است که امکان یا شرایط پذیرش در فرابورس را ندارد .انجام پذیرهنویسی
ان�واع اوراق به�ادار از جمله ش�رکتهای س�هامی عام در ش�رف تأس�یس ،دیگر
ویژگ�ی مه�م ب�ازار عرضه به حس�اب میآید .انج�ام عرضه در این بازار مس�تلزم
گذارندن فرایند پذیرش نبوده و با انجام تش�ریفات اداری در فرابورس ،امکانپذیر
است.
در بازار عرضه فرابورس بلوکهای سهام شرکتهای سهامی (عام ،خاص،
تعاونی و ،)...حق تقدم خرید س�هام ش�رکتهای س�هامی عام ،س�هام ناشی از
افزایش س�رمای ٔه ش�رکتهای س�هامی عام ،پذیرهنویسی س�هام و اوراق مشارکت،

بازار دوم

بازار اول

ثبت شده
نزد سازمان

ثبت شده
نزد سازمان

بازار مورد وضعیت
ثبت
پذیرش

بانام باشد

بانام باشد

وضعیت
پرداخت بها

عدم وجود محدودیت -
قانونی در نقل و انتقال

%5

100

200

-

یکسال

1

10

مشمول ماده 141
قانون تجارت نباشد

نداشته باشد

حداقل سهام حداقل تعداد حداقل زمان سرمایه ثبت شده زیان انباشته
(میلیارد ریال)
فعالیت
سهامدار
شناور

دوم فرابـورس
شرایـط پذیـرش در بـازار اول و ّ

عدم وجود محدودیت پرداخت تمام %10
قانونی در نقل و انتقال بهای اسمی

بانام/بینام امکان نقل و انتقال

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن
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_

%15

حداقل نسبت
مالکانه

حداقل یک
بازارگردان

در صورت تشخیص
هیئت پذیرش

بازارگردان
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پذیرهنویس�ی گواهی س�پرده س�رمایهگذاری بانکها ،امالک و مستغالت ،امتیاز
بهرهب�رداری و ح�ق ثبت اختراعات در قالب س�هام ش�رکتهای س�هامی خاص
میتواند مورد معامله قرار گیرد.

بازار چهارم (اوراق مشارکت)

انواع اوراق با درآمد تضمین ش�ده از جمله اوراق مش�ارکت ،گواهی سپرده بانکی
و ...ک�ه در زم�ان پذیرش حداقل س�هماه تا سررس�ید آنها باقی مانده باش�د قابل
دوم آنها
پذی�رش در ای�ن بازار بوده به ش�رطی که بعد از پذیرش ،معامالت دس�ت ّ
منحصر ًا از طریق فرابورس انجام ش�ود .امکان صدور اوراق مش�ارکت ش�رکتی و
اوراق مش�ارکت قاب�ل تعویض س�هام از جمله اوراق بهادار قاب�ل معامله در بازار
اوراق مش�ارکت محس�وب میش�وندکه در کن�ار اوراق مش�ارکت رهن�ی ،اوراق
مش�ارکت اجاره ،صکوک و گواهی س�پرده بانکی س�رمایهگذاری عام و خاص در
بازار چهارم امکان معامله را دارند.

آشنایی با بورس کاالی ایران
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س�وم
در راس�تای افزایش کارایی بازارهای کاالیی کش�ور ،بر اس�اس قانون برنامه ّ
توس�عه کش�ور ،ش�ورایعالی بورس موظف ش�د نسبت به گس�ترش بورسهای
کاالیی اقدام نماید .در این راستا بورس فلزات در شهریور  82و بورس کشاورزی
در ش�هریور  83فعالی�ت خود را آغاز نمودن�د .پس از تصویب قانون ب�ازار اوراق
بهادار در آذرماه  1384و براس�اس مصوبه ش�ورایعالی بورس در آذرماه  1385با
ادغام بورسهای فلزات و کش�اورزی مقدمات تش�کیل بورس کاال فراهم گردید
و پس از پذیرهنویس�ی س�هام بورس کاالی ایران فعالیت خ�ود را از مهرماه 1386
آغاز نمود.
در ح�ال حاض�ر س�ه ت�االر محص�والت صنعت�ی ،فرآوردهه�ای نف�ت و
پتروشیمی و کشاورزی در بورس کاال فعال هستند .به عالوه رینگ معامالت آتی
نیز در بورس کاال وجود دارد .در تاالر محصوالت صنعتی ،معامالت در هش�ت
گ�روه فوالد ،آلومینیوم ،مس ،س�رب ،روی ،فل�زات گرانبها ،نیکل و محصوالت

صنعت�ی و معدن�ی انجام میش�ود .در ت�االر فرآوردههای نفت و پتروش�یمی ،دو
گ�روه محصوالت نفتی و محصوالت پتروش�یمی مورد دادوس�تد ق�رار میگیرند
ک�ه محص�والت نفتی ش�امل زیرگروهه�ای وکیوم بات�وم ،نفت کوره ،قی�ر ،روغن،
اکس�تراکت ،دوده و حالل و محصوالت پتروش�یمی شامل س�ه زیرگروه پلیمرها،
ش�یمیایی و گازها و خوراکها میباش�د .در رینگ معامالت آتی نیز قراردادهای
آتی سکه بهار آزادی و شمش طال مورد دادوستد قرار میگیرند.
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آشنایی با شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ش�رکت س�پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تس�ویه وجوه در دیماه  1384و پس
از تصویب قانون بازار در راس�تای تفکیک امور اجرایی و نظارتی با هدف توس�عه
و بهینهسازی س�ازوکار تسویه معامالت اوراق بهادار با تمرکز بر افزایش کارایی،
کاه�ش ریس�ک و کاهش هزینههای پایاپای و تس�ویه وجوه معاملات با رعایت
قوانین و مقررات جاری کش�ور تش�کیل شد .در حال حاضر این شرکت خدمات
مرب�وط به س�پردهگذاری اوراق به�ادار قابل معامله در ب�ورس و فرابورس را انجام
میدهد .همچنین امور پایاپای و تسویه وجوه مربوط به بورس ،فرابورس و بورس
کاال از طریق این شرکت انجام میشود.
تعری�ف کده�ای معامالت�ی افراد و خدم�ات توثی�ق اوراق به�ادار از دیگر
اموری است که توسط این شرکت انجام میگیرد .با توجه به اهمیت وجود سیستم
یکپارچه پرداخت س�ودهای نقدی سهامداران شرکتها ،شرکت سپردهگذاری در
حال برنامهریزی و اجرای یک سیستم یکپارچه جهت دریافت سودهای نقدی از
شرکتها و واریز آنها به حساب سهامداران میباشد.

معاملات اوراق بهادار در ب�ورس یا فرابورس از طریق کارگزاران انجام میش�ود.
افراد برای خرید یا فروش س�هام به شرکت کارگزاری مراجعه نموده و پس از انجام
مراحل اداری در لیست خریداران یا فروشندگان سهام یک شرکت قرار میگیرند.

www.mofidonline.com
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کارگزار دستورهای خریدوفروش را به ترتیب اولویت وارد سیستم معامالتی بورس
مینماید و عملیات تطبیق این دستورها و انجام معامالت توسط سیستم صورت
میپذیرد .انجام یک معامله نیاز به دو طرف معامله یعنی خریدار و فروشنده سهام
دارد و در سامانه رایانهای بورس خریدار و فروشنده با یک کد معامالتی و براساس
مشخصات شناسنامهای تعریف و شناسایی میگردند.

مراحل انجام معامالت

کارگ�زار خری�دار مش�خصات شناس�نامهای متقاض�ی خری�د س�هام (ن�ام و ن�ام
خانوادگی ،شماره شناسنامه ،کدملی ،محل صدور و نام پدر) را جهت ایجاد کد
معامالتی به شرکت سپردهگذاری ارائه مینماید.
کارگزار فروش�نده برگ س�هام فروشنده را جهت س�پرده نمودن سهام (تبدیل
نمودن برگ سهام عادی به برگ سهام قابل فروش در صورتی که سهام سپرده نشده
باشد) به شرکت سپردهگذاری ارائه میدهد.
کارگزار خریدار و فروش�نده با توجه به درخواس�تهای خرید و فروش برای
س�هام هر شرکت ،معامله سهام را در س�امانه رایانهای بورس به ترتیب اولویت در
ساعات معامله (شامل دوره پیشگشایش از ساعت  8:30تا  9و دوره معامالت
پیوس�ته از س�اعت  9ت�ا  )12و به صورت انف�رادی انجام میدهن�د .امکان تغییر
سفارشات در ساعات معامالتی وجود دارد .زمانی که درخواست کنندگان خرید
سهام یک شرکت بیش از اندازه معمول باشند ،کارگزار برای صرفهجویی در وقت،
معامله را به صورت گروهی انجام میدهد و پس از پایان ساعات معامالتی سهام
به خریداران تخصیص مییابد.

انواع سفارشات
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سفارش ،دستور خرید یا فروش ورقه بهادار است که توسط خریدار یا فروشنده به
کارگزار ارائه میگردد .انواع سفارشات به شرح زیر است:
س�فارش بازار :این نوع از سفارش متداولترین نوع سفارش است .سفارش
بازار دستور خرید یا فروش ورقه بهادار به بهترین قیمت جاری بازار است.
س�فارش محدود :س�فارش محدود سفارشی است که در آن قیمت خرید یا

فروش مشخص شده است .در سفارش محدود باید مدت زمان اعتبار سفارش را
نیز مشخص نمود.
جـدول نـرخ کارمـزد معامـالت سهـام در بـورس اوراق بهـادار تهـران
شـرح

نرخ کارمـزد خریـد

حداکثـر(ریـال)

نـرخ کارمـزد فـروش

حداکثـر(ریـال)

0/00032

80،000،000

0/00048

120،000،000

0/004

کارمـزد کارگـزار

کارمـزد شرکـت بـورس

کارمـزد شرکـت سپردهگـذاری

0/00012

فـنآوری

0/00016

حـق نظـارت سازمـان

مالیـات

100،000،000

80،000،000

80،000،000

0/0004

80،000،000

0/004

0/00018

100،000،000

120،000،000

0/0006
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120،000،000

120،000،000

0/00024
0/005

جـدول نرخهـای کارمـزد در بـازار اول ،دوم و سوم فرابـورس ایـران
شـرح

کارمـزد کارگـزار

نرخ کارمزد خرید حداقل (ریال) حداکثر (ریال) نرخ کارمزد فروش
0/004

کارمـزد شرکـت فرابـورس 0/00056
کارمزد شرکت سپردهگذاری 0/00004
حـق نظـارت سازمـان
مالیـات

0/0004
0

20،000

100،000،000

0/004

0

80،000،000

0/00006

0

0

0

80،000،000

80،000،000
0

حداقل (ریال) حداکثر (ریال)

20،000

100،000،000

0

120،000،000

0/00084

0

0/0006

0

0

0/005

120،000،000

120،000،000

جـدول نرخهـای کارمـزد معامـالت گواهـی حـق تقـدم
استـفاده از تـسهيالت مسكـن در فـرابورس ایـران
شرح
کارمـزد کارگـزار

نرخ کارمزد مبلغ کارمزد یک برگه حداکثر (ریال) نرخ کارمزد مبلغ کارمزد یک برگه
*
*
 5میلی�ون ریالـ�ی
 5میلیون ریالـی
فروش
خرید
0/0015

0/0015

100،000،000

0/0015

500،1

0/0004

0/0004

50،000،000

0/0004

400

50،000،000

200

50،000،000

کارمـزد شرکت فرابورس

0/0004

حق نظـارت سازمـان

0/0002

کارمزد شرکت
سپردهگذاری

حداکثر (ریال)

0/0004

0/0002

50،000،000

50،000،000

0/0004

0/0002

400

100،000،000

50،000،000

شاخـص

هرچند بازار بورس از مجموعهای از س�هام تش�کیل ش�ده است ،ولی این پرسش
که بازار امروز چگونه اس�ت؟ را دائم میش�نویم .ش�اخص در واقع نش�ان دهند ٔه
وضعیت کلی بازار است و پنج استفاده مشخص به شرح زیر دارد:

www.mofidonline.com

*کارمزده�ای معامله هر ورقه ،به ش�رطی ک�ه یک ورقه  5،000،000ریالی تس�هیالت ،به مبلغ 1،000،000
ریال مورد معامله قرار بگیرد ،محاسبه شدهاند.
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شاخص وسیلهای برای محاسبه ریسک و بازده کلی بازار در یک دوره زمانی
مش�خص میباش�د لذا به عنوان سنجش�ی برای بررس�ی عملکرد سبدهای سهام
مختلف به کار میرود.
تشکیل پرتفوی شاخص یا صندوق شاخص از دیگر استفادههای شاخص
است .این پرتفوی یا صندوق عملکرد شاخص را شبیهسازی مینمایند.
اس�تفاده از ش�اخص در کارهای تحقیقاتی به عنوان شاخص عملکرد بازار
دیگر استفاده آن است.
تحلیلگران تکنیکی از شاخص جهت پیشبینی حرکات آینده بازار استفاده
میکنند چرا که اعتقاد دارند تغییرات قیمتی گذشته میتواند در پیشبینی حرکات
آینده بازار مورد استفاده قرار گیرد.

در نظریه پرتفوی ،ریس�ک سیس�تماتیک رابط ٔه بین ریسک دارایی ریسکی و
ریس�ک بازار است .ریس�ک بازار انحراف معیار تغییرات شاخص است .پس در
مطالعاتی که مبتنی بر این نظریه هستند نیز شاخص کاربرد مشخصی دارد.
در بازار بورس تهران نیز ش�اخص کل نماینده همه س�هام بازار اس�ت و در
محاس�به آن تغییرات قیمت و بازده نقدی همه س�هام قابل معامله در بورس مورد
استفاده قرار میگیرد .به جز این شاخص ،شاخصهای دیگری نیز توسط شرکت
بورس مورد محاس�به قرار میگیرند از جمله ش�اخصهای مربوط به صنایع مث ً
ال
شاخص سهام خودرویی ،شاخص سهام فلزی و....

تشکیل پرتفوی
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س�هام ش�رکتهای مختلف دارای ریس�کهای متفاوتی هستند .سنجش ریسک
سیس�تماتیک معموالً براس�اس ش�اخص بتا ص�ورت میگیرد که سنجش�ی برای
رتبهبندی ریسک داراییهای مختلف است و رابط ٔه روند بازدهی یک سهم با روند
بازدهی ش�اخص بازار را تعیین میکند .لذا از نظر منطقی این احتمال وجود دارد
که با تش�کیل س�بدی از سهام با ش�اخص بتای متفاوت بتوان ریس�ک را به صفر
تقلیل داد .به همین دلیل معموالً توصیه میشود که جهت کاهش ریسک از خرید
تکس�هم پرهیز کرده و نسبت به خرید چندس�هم با بتای مختلف و تشکیل سبد
سهام اقدام نمود.

بازده سبد سهام تشکیل شده با محاسبه میانگین موزون بازده سهام پرتفوی
به دس�ت میآید .به عنوان مثال اگر س�بد س�هامی متش�کل از س�هم  Aبا وزن 40
درص�د و ب�ازده  10درصد و س�هم  Bب�ا وزن  60درص�د و بازده  20درصد داش�ته
باشیم ،بازده پرتفوی بدین ترتیب محاسبه میشود:
0/4×10+0/6×20=16
بازده چنین پرتفویی مساوی  16درصد خواهد بود.
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افـق سرمایهگـذاری

www.mofidonline.com

تعیین افق س�رمایهگذاری ب�رای افراد از اهمیت خاصی برخوردار اس�ت .هرچند
بسیاری از سرمایهگذاران با دید بلندمدت اقدام به سرمایهگذاری در اوراق بهادار
مینماین�د ول�ی برخی از س�رمایهگذاران نیز با دید کوتاهمدت و با نوس�انگیری و
کس�ب سود از محل شناسایی نوسانات قیمتی اقدام به سرمایهگذاری مینمایند.
در این مورد که سرمایهگذاری در سهام باید با دید بلندمدت یا کوتاهمدت صورت
گیرد نمیتوان پاس�خ قطعی داد .در واقع این امر بستگی به شرایط سرمایهگذاری
اف�راد و نی�ز جریانات نق�دی ورودی و خروجی آنها دارد .به نظر میرس�د فارغ از
اینکه سرمایهگذاری با چه دیدی صورت گرفته باشد ،توجه به نکات زیر میتواند
سرمایهگذار را در رسیدن به موفق ّیت در بازار کمک نماید:
ف�روش س�هام زیانده و نگهداری س�هام س�ودده :معم�والً س�رمایهگذاران
سهامی که افزایش قیمت پیدا میکند را میفروشند ولی سهامی که با کاهش قیمت
مواجه شدهاند را به امید باال رفتن قیمت نگهداری میکنند .اگر سرمایهگذار زمان
صحیح برای فروش سهامی که با کاهش قیمت مواجه شدهاند را تشخیص ندهد،
ممکن اس�ت که س�هام پس از مدتی کام ً
ال بیارزش ش�ود .البته نگهداری س�هام
ارزش�مند و فروش سهام کمارزش از نظر تئوریک ایده جالبی است ولی در عمل
مش�کل است .از فروش سهام زیانده نترس�ید زیرا ممکن است برای جبران ضرر
زمان را از دس�ت بدهید .در هر صورت مهم این اس�ت که ش�رکتها را با توجه به
امکانات و توانمندیهایش�ان ارزیابی کنید .فقط به خاطر داش�ته باشید که اجازه
ندهید ترس بازده شما را محدود کند یا باعث زیان بیشتر شود.
ش�ایعات ب�ازار را جدی نگیرید :ش�ایعات موجود در ب�ازار را جدی نگیرید
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حتی اگر از طرف دوس�ت ش�ما و یا ش�خص مطلع در بازار باش�د زیرا هیچکس
نمیتواند پیشبینی درستی از آینده یک سهم داشته باشد .زمانی که شما سهمی را
برای خرید انتخاب میکنید مهم این است که دلیل انجام این کار را بدانید .تحقیق
کنید و شرکت مورد نظر را ارزیابی کنید.
ب�ا نوس�انات جزئ�ی دلس�رد نش�وید :در بند  1اهمیت تش�خیص ب�ه موقع
س�ودآوری س�هام بیان ش�د .به عنوان یک س�رمایهگذار با دید بلندم�دت ،نگران
تغییرات قیمت در کوتاهمدت نباش�ید .به خاطر داش�ته باش�ید که به جای نگرانی
نس�بت به نوس�انات اجتنابناپذیر در کوتاهمدت به س�رمایهگذاری خود مطمئن
باش�ید .یک سری از س�رمایهگذاران از نوسانات روزانه سهم به دنبال سود هستند
ولی سود بلندمدت وابسته به تغییرات دیگری در بازار است که ممکن است چندماه
ب�ه ط�ول بینجامد .پس دید خود را بر روی نظ�رات و تحقیقات خود متمرکز کنید.
روی نس�بت  P/Eتأکید نکنید :س�رمایهگذاران معموالً اهمی�ت زیادی برای
نس�بت  P/Eقائل هس�تند .با وجود اینکه این نسبت ابزار مهمی در بازار است ولی
اتکای تنها بر روی این متغیر برای خرید یا فروش خطرناک است .این نسبت باید
در ترکیب با ش�اخصهای دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد .بنابراین نسبت پایین P/E
نش�انگر ارزش بیش�تر سهم نیست همان طور که نسبت باال نشانگر پایینتر بودن
ارزش واقعی سهام نمیباشد.
به دام س�هام ارزان قیمت نیافتید :ممکن اس�ت برخی تصور کنند که س�هم
ارزان قیمت زیان کمتری دارند ولی لزوم ًا چنین چیزی صحیح نمیباشد.
انتخاب یک اس�تراتژی مشخص و تمرکز روی آن :افراد مختلف روشهای
مختلفی برای خرید یا فروش سهام در بازار برمیگزینند .روشهای مختلفی برای
موفق ّی�ت در بازار وج�ود دارد و روش هیچ کس بر روش دیگ�ران ارجحیت ندارد.
سرمایهگذاری که روش مشخصی برای خرید سهام نداشته باشد ممکن است در
بلندمدت با زیان مواجه شود.
آیندهنگر باش�ید :سختترین بخش سرمایهگذاری در بازار سهام این است
که سرمایهگذار تصمیماتی را اتخاذ میکند که نتایج آن در آینده مشخص میشود.
نکتهای که باید مدنظر داش�ت این است که با وجود استفاده از اطالعات گذشته

ب�رای تصمیمگیری  ،آینده همه چیز را مش�خص میکند .اگر پس از اینکه س�هام
یک ش�رکت با رش�د قیمت مواجه شد این س�ؤال را از خود بپرسید که آیا این سهم
میتواند باالتر رود این سوال شما را گمراه میکند .در حالیکه سرمایهگذار باید با
بررسی وضعیت شرکت نسبت به خرید آن اقدام کند.
دید بلندمدت داش�ته باش�ید :س�ودهای کوتاهمدت اغل�ب باعث گمراهی
س�رمایهگذاران جدی�د میش�ود و داش�تن دید بلندمدت ب�رای یک س�رمایهگذار
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ضروری است .البته این بدان معنی نیست که خرید و فروش سهام منجر به کسب
سود نمیشود.

حقوق و تعهدات سرمایهگذاران

یکی از شرایط پذیرش شرکتها در بورس این است که شرکت سهامی عام باشد.
شرکت سهامی عام شرکتی است که سهام خود را به عموم عرضه میکند .هر فردی
با خرید یک یا چند سهم از سهام یک شرکت سهامی ،دارای حقوقی میشود که در
موارد مختلف قانون تجارت به آنها اشاره شده است .به طور کلی این حقوق به دو
دسته حقوق مالی و غیرمالی تقسیم میشوند .حقوق مالی ناشی از مالک ّیت سهام
عبارتند از حق سهیم شدن در سود شرکت ،حق تقدم در خرید سهام جدید و حق
سهیم شدن در دارایی شرکت است .البته برخی حقوق مالی متفرقه نیز وجود دارند
که از جمله آنها حق مخالفت با افزایش تعهدات بدون رضایت س�هامدار است.
حقوق غیرمالی نیز عبارتند از حق رای ،حق انتقال سهم و حق اطالع.

حق سهیم شدن در سود شرکت
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یکی از اهداف خریداران از خرید س�هام یک شرکت ،سهیم شدن در سود شرکت
میباشد .میزان سود تقسیمی متعلقه به هر سهم در مجمع عمومی عادی ساالنه
ش�رکت تعیین میش�ود .منظور از س�ود ،س�ود قابل تقس�یم اس�ت که شامل سود
خالص س�ال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی
(نصف س�ود خالص هر سال) و سایر اندوختههای اختیاری ،به عالوه سود قابل
تقس�یم سالهای قبل که تقسیم نش�ده است ،میش�ود .نحوه پرداخت سود قابل
تقس�یم را نیز مجمع عمومی تعیین میکن�د .اگر مجمع عمومی در این خصوص
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تصمیمی نگرفته باشد ،هیئتمدیره شرکت نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد ولی
در هر حال پرداخت س�ود به صاحبان س�هام باید ظرف هشتماه پس از تصمیم
مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام شود.

حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت

از آنجا که سهامداران یک شرکت خواهان حفظ حقوق و موقعیت خود در شرکت
هس�تند ،انتظار دارند در هنگام افزایش س�رمایه و انتش�ار س�هام جدید از س�وی
شرکت ،نسبت به سایر خریدارن اولویت داشته باشند .به همین دلیل ،ابتدا شرکت
به س�هامداران قبلی خود پیش�نهاد فروش سهام جدید میکند .آنها نیز در استفاده
و یا صرف نظر کردن از این حق ،مختارند .اما از آنجا که قیمت پیشنهادی فروش
س�هام شرکت ،با قیمت بازار سهام متفاوت است ،سهامداران معموالً از این حق
تقدم استفاده میکنند.

حق رأی
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بدیهیترین حقی که سهامدار در شرکت دارد ،حق رأی است .سهامدار با استفاده
از ح�ق رأی خ�ود در مجامع عمومی ،در امور ش�رکت ،همچ�ون انتخاب اعضاء
هیئتمدیره و بازرسان شرکت ،تغییرات سرمایه ،تقسیم سود ،تغییرات اساسنامه،
انحالل شرکت و سایر موارد ،مشارکت میکند .حق رأی سهامداران نسبی است و
هرکس تعداد سهام بیشتری داشته باشد ،حق رأی بیشتری نیز خواهد داشت .حق
رأی سهامدار میتواند از طریق اعطای وکالت نیز اعمال شود.
حق رأی به دو صورت س�اده و تجمعی اعمال میشود .در رأیگیری ساده
هر س�هم یک رأی دارد .در این نوع رأیگیری ،سهامداران اقلیت نمیتوانند حتی
ی�ک عضو هیئتمدیره را انتخاب کنند و کلیه اعضای هیئتمدیره را س�هامداران
اکثری�ت برمیگزینند .برای حل این معضل ،از روش رأیگیری تجمعی اس�تفاده
میشود .در این نوع رأیگیری ،تعداد آرای هر رأی دهنده در تعداد مدیرانی که باید
انتخاب ش�وند ،ضرب شده و حق رأی برای هر رأی دهنده ،برابر با حاصلضرب
مذکور خواهد بود .در نتیجه رأی دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن
را بین چند نفر تقس�یم کند .بدین ترتیب سهامداران اقلیت نیز میتوانند بر ترکیب

هیئتمدیره تأثیرگذار باشند و نمایندهای در هیئتمدیره داشته باشند.

حق انتقال سهام

ه�ر س�هامداری ،حق انتقال س�هام خود را به دیگ�ری دارد .انتقال س�هام با نام از
طریق امضای دفتر ثبت س�هام ش�رکت از س�وی س�هامدار یا نماینده قانونی وی
انجام میش�ود .انتقال سهام از یک س�هامدار به فرد دیگر در شرکتهای سهامی
عام  ،نیازی به موافقت هیئتمدیره یا مجمع عمومی ندارد.
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حق اطالع

حق اطالع س�هامداران از وضعیت ش�رکت ،وس�یلهای برای اجرای درس�ت حق
رأی اس�ت .هر سهامداری میتواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در
مرکز شرکت ،به صورتحسابها مراجعه کند و از ترازنامه و حساب سودوزیان و
گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد  .همچنین ،با توجه به آن
که اساسنامه نوعی قرارداد بین مؤسسین و سهامداران است ،هریک از سهامداران
حق دارند نس�خهای از اساس�نامه را دریاف�ت کنند .در برخی موارد نیز ش�رکتها
از طریق پس�ت یا انتش�ار اطالعی�ه یا دعوتنام�ه در روزنامههای کثیراالنتش�ار ،از
سهامداران خود برای تشکیل مجامع عمومی عادی دعوت به عمل میآورند .البته
در حال حاضر شرکتها نسبت به انتشار کلیه موارد فوق از طریق سایت اینترنتی
خود اقدام مینمایند.

تعهدات سهامدار
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تنها تعهد یک س�هامدار در ش�رکت سهامی ،پرداخت مبلغ س�هم است و اگر به
این تعهد خود عمل کند ،به عنوان صاحب س�هم تعهد دیگری ندارد  .س�هامدار
هیچگونه تعهد شخصی در قبال طلبکاران شرکت ندارد و اگر شرکت بنا به دالیلی
قادر به پرداخت دیون خود نباش�د ،نمیتوان به س�هامداران رجوع کرد  .همچنین
تعهدات سهامداران همان است که قبول کردهاند و نمیتوان با تغییر اساسنامه تعهد
جدیدی بر عهده آنان گذاش�ت یا تعهدات فعلی آنان را افزایش داد .در این زمینه
قانون نیز به صراحت عنوان کرده اس�ت که هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت
شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهم بیفزاید .
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مجامع عمومی

مجمع عمومی گردهمایی صاحبان س�هام ش�رکت میباشد .در جلسات مجمع
عمومی مدیران ،حسابرس و بازرسان شرکت و در مورد شرکتهای بورسی نماینده
سازمان بورس نیز حضور دارند .در جلسات مجمع مدیران شرکت سهامداران را
در جریان رویدادهای ش�رکت قرار میدهند و تصمیمگیری در مورد مس�ائل مهم
توسط سهامداران انجام میشود .انواع مجامع عمومی شرکتها به قرار زیر است:

مجمع عمومی عادی

براس�اس م�اده  86قانون تج�ارت مجمع عمومی ع�ادی میتواند نس�بت به کلیه
ام�ور ش�رکت به جز آنچه ک�ه در صالح ّیت مجمع عمومی مؤس�س و فوقالعاده
اس�ت تصمی�م بگیرد که اه�م آن عبارتن�د از تصویب صورتهای مالی ،تقس�یم
س�ود ،انتخاب بازرس و حس�ابرس و انتخ�اب روزنامه کثیراالنتش�ار جهت درج
آگهیه�ای ش�رکت .حض�ور دارن�دگان حداقل بی�ش از نصف س�هامی که حق
رأی دارن�د در مجم�ع عمومی عادی ضروری اس�ت و تصمیم�ات در آن همواره
با اکثریت نصف به عالوه یک آراء حاضر در جلس�ه رس�می معتبر اس�ت مگر در
مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود .رأیگیری در
انتخاب مدیران براساس رأیگیری تجمعی است.

مجمع عمومی فوق العاده

براساس ماده  83قانون تجارت هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت
ی�ا انحلال آن قب�ل از موعد منحص�ر ًا در صالحی�ت مجمع عموم�ی فوقالعاده
میباش�د .در مجمع عمومی فوقالعاده دارندگان بیش از نصف س�هامی که حق
رأی دارن�د باید حاضر باش�ند .تصمیمات مجم�ع عمومی فوقالع�اده همواره به
اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
www.emofid.com
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تحلیـل بنیـادی ()Fundamental
تحلیلگ�ران بنی�ادی اعتقاد دارند ک�ه در هر زمان ،یک ارزش ذات�ی برای کل بازار

سهام ،صنایع مختلف و سهام یک شرکت خاص وجود دارد که بستگی به عوامل
اقتص�ادی دارد .بنابراین س�رمایهگذاران بای�د ارزش ذاتی دارای�ی را در هر زمان با
اس�تفاده از متغیرهایی چون ارزش فعلی و آتی س�ودهای ش�رکت و نیز جریانات
نق�دی آن ،ن�رخ بهره و متغیرهای مرتبط با ریس�ک تعیین نماین�د .اگر قیمت بازار
دارایی به اندازهای بیش از مقدار الزم برای پوش�ش هزینههای معامالتی با ارزش
ذات�ی فاصله داش�ت ،باید اقدام مقتضی ص�ورت پذیرد؛ باید س�هام را خرید اگر
قیمت بازار به طور قابل توجهی کمتر از ارزش ذاتی بود و آن را نخرید یا فروخت
اگر قیمت بازار باالتر از ارزش ذاتی بود.
تعیی�ن ارزش ذاتی در تحلی�ل بنیادی از اهمیت خاصی برخوردار اس�ت و
معم�والً از طری�ق تنزیل جریانات نقدی آتی متصور برای س�هام ش�رکت یا اوراق
بهادار دیگر تعیین میگردد .متغیرهای اقتصادی و متغیرهای حس�ابداری مربوط
به صورتهای مالی ش�رکت منتشر کننده سهام یا ورقه بهادار مبنای تعیین ارزش
ذاتی میباشد.
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تحلیـل تکنیکـی ()Technical
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تحلیل تکنیکال مطالعه رفتار بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیشبینی آینده
روند قیمتها میباش�د .تحلیلگران تکنیکال اعتقاد دارند که مقبولیت و یا عدم
مقبول ّیت سهام در عرضه و تقاضا خود را نشان میدهد ،در صورتی که سهام مورد
اقبال سرمایهگذاران باشد ،تقاضا از عرضه پیشی گرفته و این امر منجر به افزایش
قیمت خواهد شد و بالعکس در صورت عدم اقبال سرمایهگذاران ،عرضه بر تقاضا
پیشی میگیرد و در نتیجه قیمت کاهش مییابد بر این اساس آنها اعتقاد دارند که
همه چیز در قیمت لحاظ شده است .همچنین اعتقاد دارند که انسانها در شرایط
یکسان رفتار مشابه از خود نشان میدهند و در نتیجه تاریخ تکرار میشود.
اصل دیگری که مورد پذیرش این تحلیلگران اس�ت این است که قیمتها
براساس روند حرکت میکنند .این روش تحلیلگران با استفاده از نمودار قیمتها
،حج�م معاملات و به مدد رونده�ا و الگوهای نم�وداری و انواع ش�اخصها و
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اندیکاتورها و سایر ابزارها به بررسی گذشته سهام و براساس آن به پیشبینی روند
آتی سهام میپردازند.
هر دو روش تکنیکال و بنیادی همواره سعی بر حل یک مشکل واحد دارند
و آن مشکل چیزی نیست جز پیشبینی اینکه قیمتها تمایل دارند در چه جهتی
حرک�ت کنن�د .در واقع آنها از دو راه متفاوت به یک مس�ئله واح�د میپردازد .یک
تحلیلگ�ر بنیادی علت تغییر قیمت را بررس�ی میکند ح�ال آنکه یک تحلیلگر
تکنی�کال تأثی�رات آن را به چالش میکش�اند .در تحلیل تکنی�کال تمرکز بر روی
تغییرات قیمت اس�ت در حالی که در تحلیل بنیادی تمرکز بر عوامل اقتصادی و
علتهاست که بر عرضه و تقاضا تأثیر میگذارد و باعث میشود قیمت باال یا پایین
برود و یا ثابت بماند.

صندوقهـای سرمایهگـذاری و مزایـای آنهـا

تاریخچه صندوق

صندوق س�رمایهگذاری مش�ترک در اواس�ط دهه  1920در ای�االت متحده آمریکا
رواج پی�دا ک�رد و کمکم جای�گاه خود را در جامعه اقتصادی س�ایر کش�ورها پیدا
نمود .صندوق س�رمایهگذاری مش�ترک ک�ه از آن به عنوان یک نوع نه�اد مالی یاد
شده است نوعی شرکت سرمایهگذاری میباشد که منابع مالی و وجوه را از عامه
م�ردم جم�عآوری میکند و از طریق نیروه�ای متخصص و حرف�های که در امور
س�رمایهگذاری در اختیار دارد ،س�بد اوراق بهادار تش�کیل داده و از طریق همین
نیروه�ا ب�ه مدیری�ت اوراق بهادار موجود در س�بد س�رمایهگذاری میپ�ردازد .این
صندوقها عالوه بر فعالیت در بازار سرمایه در بازارهای پول نیز به خرید و فروش
اوراق بهادار کوتاهمدت مانند اوراق مشارکت و سایر موارد میپردازند.
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انواع صندوقهای سرمایهگذاری مشترک

صندوق س�رمایهگذاری ،نهاد مالی اس�ت ک�ه فعالیت اصلی آن س�رمایهگذاری
در اوراق به�ادار اس�ت .صندوقه�ای س�رمایهگذاری ،وج�وه س�رمایهگذاران را
سرمایهگذاری میکنند و متعاقب آن ،سهامداران به نسبت سهم خود در سودوزیان

آن صندوق ش�ریک میشوند .به طور کلی ،عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری
ب�ه عملکرد اوراق بهادار و دیگر داراییهای موجود در پرتفوی آنها بس�تگی دارد.
صندوقهای سرمایهگذاری به سه دسته اصلی تقسیم میشوند:
 صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با سرمایه متغیر
 صندوقهای با سرمایه ثابت
 یونیت تراستها یا تراستهای سرمایهگذاری
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ویژگیهای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با سرمایه متغیر

ویژگیها و ماهیت سرمایهگذاری در صندوقها

جایگزین�ی ب�رای خری�د س�هام ش�رکتهای بورس�ی :ش�خصی ک�ه تع�دادی از
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ویژگیهای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با سرمایه متغیر به قرار زیر هستند:
واحدهای صندوق س�رمایهگذاری مش�ترک به طور مس�تقیم از طریق مدیر
دوم
ثبت صادر و ابطال میشود و سرمایهگذار نمیتواند آنها را در یک بازار دست ّ
به سرمایهگذاران دیگر واگذار کند .قیمتی که سرمایهگذار برای هر سهم صندوق
میپ�ردازد برابر ب�ا ارزش خالص دارایی س�هام به عالوه کارمزدهایی اس�ت که در
موقع خرید تعیین میشود.
واحدهای صندوق سرمایهگذاری مشترک قابل ابطال است .به عبارت دیگر،
س�هامداران میتوانند واحدهای خود را به صن�دوق یا کارگزار صندوق بازگردانند.
قیمت ابطال هم تقریب ًا معادل ارزش خالص دارایی هر س�هم ،منهای کارمزدهای
تعیین ش�ده مانند کارمزد ابطال اس�ت .ابط�ال واحد س�رمایهگذاری ،تنها پس از
پایان نشست معامالتی بازار و محاسبه ارزش خالص دارایی هر واحد امکانپذیر
اس�ت .همچنین در این نرخ ،صندوق واحدهای خود را به س�رمایهگذاران جدید
واگذار میکند.
به طور معمول ،صدور واحدهای صندوق س�رمایهگذاری مش�ترک به طور
پیوس�ته ادامه دارد .البته ممکن اس�ت بعضی از صندوقها در مواقع خاص مانند
مواقعی که به ش�دت بزرگ ش�دهاند و یا به درخواس�ت ضام�ن ،میتوانند صدور
واحدهای خود را متوقف کنند.
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واحده�ای س�رمایهگذاری یک�ی از صندوقه�ا را در اختی�ار دارد در واق�ع مالک
س�هام چند ش�رکت اس�ت که صن�دوق از مح�ل داراییه�ای خود بهعنوان س�بد
سرمایهگذاری خریداری نموده است .بدین ترتیب سود یا زیان مالکان واحدهای
سرمایهگذاری صندوق ،تحت تأثیر مستقیم نوسان قیمت مجموعه سهام موجود
در س�بد س�رمایهگذاری صندوق است .با این تفاس�یر از امتیازات سرمایهگذاری
در این صندوقها آن اس�ت که هر سرمایهگذار میتواند به جای تحلیل و بررسی
چندین شرکت پذیرفته شده در بورس ،با شناسایی و بررسی عملکرد یک صندوق
س�رمایهگذاری ،مدیریت تشکیل سبد س�رمایهگذاری خود را به مدیریت حرفهای
این صندوقها واگذار نماید.
وجود مدیریت حرفهای :بهکاربردن لفظ مدیریت حرفهای ش�اید مسئولیت مدیران
صندوقه�ا را به مراتب س�نگینتر نماید ولی س�رمایهگذاران آگاهند که منظور از
مدیریت حرفهای ،مقایس�ه تخصص و توان مدیران با تجربه و آش�نا با بازار س�هام
با سرمایهگذارانی است که تجربه کافی و یا زمان و امکانات مناسب تحلیل برای
تش�کیل سبد سرمایهگذاری بهصورت مس�تقل را ندارند .برای بررسی وضعیت و
عملکرد مدیران صندوقهای سرمایهگذاری مشترک قبل از هرچیز نیاز به شناسایی
معیارهای مناسب مقایسهای است .قطع ًا قضاوت در مورد عملکرد یک صندوق
بدون توجه به وضعیت عمومی بازار س�هام نمیتواند معیار مناسب و منصفانهای
برای اتخاذ بهترین تصمیم به س�رمایهگذار باش�د .مدیریت حرفهای صندوقهای
سرمایهگذاری به معنی کسب بازدهی قطعی نیست بلکه به معنی بهتر عمل کردن
در مقایسه با سرمایهگذاران کمتجربه و غیرحرفهای بازار سهام است.
مناسبترین معیار قضاوت برای بررسی میزان عملکرد صندوقها ،مقایسه
بازده�ی آنها ب�ا یکدیگر در دورههای زمانی مختلف اس�ت .بدی�ن ترتیب گاه در
شرایط نامناسب و نزولی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،داشتن
واحدهای سرمایهگذاری یک صندوق که منجر به کاهش زیان در مقایسه با خرید
س�هام یک شرکت باشد نیز برای س�رمایهگذار مطلوبیت خواهد داشت .مدیریت
صندوق از جانب س�رمایهگذاران ،کلیه حق�وق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل
دریافت س�ود س�هام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه

هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد.
نقدش�وندگی :یک�ی از مهمترین ویژگیه�ای هر س�رمایهگذاری ،قابلیت تبدیل
به وجه نقدش�دن آن در زمانی اس�ت که س�رمایهگذار به هر دلیل تصمیم به تغییر
موض�ع س�رمایهگذاری خود و خ�روج میگی�رد .از آنجایی که مدیری�ت حرفهای
سرمایهگذاری ایجاب میکند صندوقهای سرمایهگذاری مشترک همواره در یک
مجموعه از س�هام س�رمایهگذاری مینمایند که این سرمایهگذاری متنوع منجر به
کاهش ریس�ک زیان و نقدش�وندگی باالی س�رمایهگذاری خواهد شد .همچنین
با توجه به ارکانی که در صندوقهای س�رمایهگذاری مش�ترک در س�هام پیشبینی
ش�ده اس�ت ،س�رمایهگذاران در هر زمان میتوانند با توجه به خال�ص ارزش روز
داراییهای موجود در صندوق و پس از کسر هزینههای مربوطه ،تمام یا تعدادی از
واحدهای سرمایهگذاری خود را به وجه نقد تبدیل نموده ،اصطالح ًا ابطال نمایند.
این ویژگی در مقابل ش�رایطی اس�ت که در زمان بست ه بودن نماد معامالتی سهام
شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،سرمایهگذاران امکان خروج از سرمایهگذاری
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را ت�ا زم�ان باز ش�دن نم�اد معامالت�ی و وجود تقاض�ای خرید نخواهند داش�ت.
بدینترتیب وجود ضامن نقدشوندگی به مفهوم وجود خریدار همیشگی است که
البت�ه باید توجه داش�ت منظور از این ضمانت ،ضمانت بازدهی یا اصل س�رمایه
نخواهد بود بلکه ضمانتی برای خرید واحد س�رمایهگذاری به قیمت ابطال و پس
از کسر هزینههای (ذکر شده در امیدنامه) مربوطه میباشد .تضمین نقدشوندگی
واحده�ای صن�دوق توس�ط ضامن ،این ام�کان را ب�ه س�رمایهگذاران میدهد که
ب�دون نگران�ی از وضعیت بازار ،هر زمان که بخواهند نس�بت ب�ه ابطال واحدهای
س�رمایهگذاری برابر خالص ارزش روز داراییهای صندوق اقدام و وجوه مربوطه
را دریافت نمایند.
صرفهجویی نس�بت ب�ه مقیاس :با توجه ب�ه اینکه صندوقهای س�رمایهگذاری از
گردآوری پولهای اندک تعداد زیادی سرمایهگذار تشکیل میشوند بنابراین امکان
استفاده از مزایای یک مجموعه سرمایهگذاری بزرگ برای اجزای آن فراهم خواهد
بود .طبیعی است که یک سرمایهگذار به تنهایی امکان پرداخت هزینههای مشاوره
و یا استفاده از نرمافزارهای مختلف اطالعرسانی و تحلیلگری را نخواهد داشت
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ولی با کنار هم قرار گرفتن س�رمایههای اندک سرمایهگذاران خرد ،امکان استفاده
از مزایای این چنین فراهم خواهد شد.
بدینترتی�ب ه�ر س�رمایهگذار بهعن�وان عض�و کوچک�ی از ی�ک صن�دوق
س�رمایهگذاری میتواند با پرداخت بخش�ی از هزینهها به نسبت مالکیت خود در
صن�دوق از مزای�ای کامل هزینههای مورد نی�از برخوردار گ�ردد .هزینه بکارگیری
نیروی متخصص ،گردآوری و تحلیل اطالعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار
بین همه س�رمایهگذاران تقس�یم میش�ود و س�ران ٔه هزینه هر س�رمایهگذار کاهش
مییابـد.
انگیزه مدیریت صندوق س�رمایهگذاری :با توجه به س�اختار طراحی ش�ده
صندوقهای س�رمایهگذاری مش�ترک در سهام و ارتباط مس�تقیم بین رشد ارزش
داراییه�ای صندوق و منتفع ش�دن مدیر و س�ایر ارکان صن�دوق ،قابل پیشبینی
اس�ت که مدیر انگی�زه کافی برای تش�کیل بهترین ترکیب س�بد س�رمایهگذاری را
داش�ته ،تالش نمای�د تا خال�ص ارزش داراییهای صندوق را ب�ه حداکثر ممکن
رس�اند .البته توجه به این نکته ضروری اس�ت که به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن
آینده ،س�رمایهگذاران صرف ًا موظفند ش�رایطی منطقی و موجه با توجه به انتظارات
خود از سرمایهگذاری فراهم نمایند و حتیاالمکان با برنامهریزی صحیح مقدمات
رسیدن به انتظارات را ایجاد نمایند.
بدینترتی�ب نتیج� ه این برنامهریزی که براس�اس تصمیمات حس�اب ش�ده
خواه�د بود هرچن�د اگر مطابق ب�ا پیشبینیها و انتظارات س�رمایهگذار نباش�د،
ب�ه ط�ور قطع بهت�ر از ش�رایطی خواهد بود ک�ه س�رمایهگذار در یک ب�ازار هدف
کام ً
لا حرف�های و تخصص�ی ،بیحس�اب و ب�دون پیشبینیه�ای الزم اقدام بـه
سرمایهگـذاری نمایـد.
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امتیـازات و ریسکهـای معامالت آنالیـن
منظور از معاملهگری آنالین ،دسترس�ی سریع سرمایهگذاران به بازار با بهرهگیری
از تس�هیالت الکترونیکی مناسب از جمله اینترنت است .بهعبارت دیگر در این

روش ،سرمایهگذار در چارچوب قرارداد با کارگزار ،سفارشهای خود را به سیستم
ت و شبکه ارتباطی قدرتمند
معامالت ارسال میکند .این امر با استفاده از زیرساخ 
کارگزاری به س�امانه معامالتی متصل میش�ود .در این روش ،سفارش مشتری به
عنوان سفارش کارگزار و با شناسه معامالتی کارگزار وارد بازار میشود.
به طور کلی ایجاد امکان انتقال مستقیم سفارشها به بازار به طور لحظهای،
کنت�رل کاربران بر تصمیمهای معامالتیش�ان را افزای�ش میدهد و باعث کاهش
دوره تأخیر اجرای سفارش م 
یشود .این امر همچنین موجب بهبود فضای رقابتی
ش�ده و با فراهم آوردن امکان به کارگیری اس�تراتژیهای پیچیده سرمایهگذاری و
پوش�ش ریسک ،منافع بسیاری را عاید مش�ارکت کنندگان بازار میکند .عالوه بر
موارد یاد شده ،استفاده از این سیستمها ،مزایای نظارتی نیز برای بازار به همراه دارد
که از جمله میتوان به امکان تهیه اطالعات پیگیری س�فارش ،افزایش ش�فافیت
معامله و ارتقای قابلیتهای بازار و امکان به کارگیری ابزارهای مدیریت ریس�ک
خودکار اشاره کرد.
دسترس�ی مس�تقیم به بازار با توجه به ماهیت ارتباط به بازار ،با ریسکهایی
هم همراه است که از آن جمله میتوان به ریسک اعتباری ،ریسک ظرفیت سامانه
و ریس�ک ع�دم آش�نایی ب�ا مقررات ب�ازار اش�اره کرد .این ریس�کها اگ�ر چه در
ش�کل متعارف بازار هم وجود دارند اما با توجه به حضور کامل کارگزار در انجام
سفارشهای مشتری و تسویه معامالت ،امکان مدیریت بیشتری دارند.
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به طور معمول ،در بورسهایی که امکان دسترس�ی مس�تقیم برای مشتریان فراهم
اس�ت ،کارگزاران عضو مس�ئول کلیه عواقب س�فارشهای مشتریان خود هستند.
ش به س�امانه معامالت -چه توس�ط اعضا و چه از طریق
بنابراین ،با ورود س�فار 
مش�تریان آنه�ا -اعضا مس�ئول ش�ناخته میش�وند و در صورت تخلف مش�مول
رویههای انضباطی میش�وند .زیرا بورسها نمیتوانند در مورد مشارکت کنندگان
غیرعضو خود ،نظیر مش�تریان با دسترس�ی مس�تقیم ،رویهه�ای انضباطی اعمال
کنند .همچنین اعضای اتاق پایاپای که امور مربوط به تس�ویه و پایاپای مش�تریان
خود را انجام میدهند ،اگر چه مس�ئول تخلفات آنها نیس�تند ،اما ریسک اعتباری
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همه مشتریان را به عهده میگیرند.
از این رو ،بورسها ،تالش خود را در قالب مسئولیت اعضای بازار و توانایی
آنها در پایش مش�تریانی که به بازار دسترس�ی دارند ،متمرکز میکنند .برای نمونه،
برخورد انضباطی با افرادی که به بازار دسترسی مستقیم دارند و به رغم سیاستها
و رویهه�ای نظارتی مناس�ب کارگزار ،اقدام به دس�تکاری قیمت میکنند ،برای
بورسها مسألهس�از است .زیرا پیگیری تخلفات مش�تریان ،توسط بورس دشوار
اس�ت و بورسه�ا به جای مش�تریان ،عضو خ�ود را به دلیل قص�ور در نظارت بر
معاملات جریم�ه میکنند .عالوه ب�ر این ،اثبات ای�ن که کارگزار فاق�د رویهها و
سیاستهای کافی بوده است ،برای مقام ناظر آسان نیست.

ریسکهای دسترسی مستقیم از دیدگاه کارگزار
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کارگ�زاران هم با توجه به مس�ئول ب�ودن در مورد نقض احتمالی مقررات از س�وی
مش�تریان ،بسیار نگران ریس�کهای دسترسی مستقیم به بازار هس�تند .از این رو
تالش میکنند با عقد قرارداد و اخذ تعهد از مش�تری برای رعایت مقررات بازار،
رفتار مش�تریان خود را کنترل کنند و بر معامالت آنها نظارت داش�ته باش�ند .متن
قراردادها بس�ته ب�ه مق�ررات بازارهای مختل�ف و اختیارات پیشبینی ش�ده برای
کارگزار ،متفاوت است اما به طور کلی ،مفاد آنها در برگیرنده موارد زیر است:
 حقوق و مسئولیتهای طرفین از جمله اظهارنامهای که بر طبق آن مشتری همه
مسئولیتهای ناشی از استفاده از دسترسی مستقیم را بر عهده میگیرد.
 امنیت فیزیکی و اطالعاتی از جمله لزوم حفاظت از شناسه کاربر ،کلیدواژهها
و کدهای رمزی به منظور جلوگیری از دسترسیهای غیرمجاز به سامانه
 محدودیتهای�ی در مورد س�فارشهای هر مش�تری (تعیین س�قف بر حس�ب
ارزش یا مقدار سفارش) .بر این اساس سفارشهای بیشتر از سقف تعیین شده
توسط سیستم ،پذیرفته نمیشود.
 ضمانته�ای الزم ،چگونگ�ی پرداخ�ت خس�ارتها ،هزینهه�ا و قراردادهای
خاص مشتری/محصول
 ش�رایط ورود س�فارشها و محدودیتهای پیشبینی ش�ده از جمله حق تعلیق
خدمات ،حق رد یا لغو سفارشها

 استفاده از چارچوب استاندارد برای پیگیری سفارش
 ال�زام برخ�ورداری از دانش کاف�ی در مورد مقررات معامالتی و س�ایر قوانین و
مقررات مرتبط و الزام به رعایت آنها و
 اطمینان از اینکه کاربر/مشتری دارای صالحیتها و تخصصهای الزم است.
عالوه بر شرایط و محدودیتهای ذکر شده ،کارگزاران موظفند از رویهها و
سیاستهای مناسب برای نظارت بر مشتریان و پایش فعالیتهای معامالتی آنها
اس�تفاده کنند که از آن جمله میتوان به کنترلهای پیش از اجرای س�فارش مانند
تعبیه فیلترهای مناس�ب برای دستهبندی و بررسی سفارشها و کنترلهای امنیتی
اشاره کرد.

بخـش ّاول :معرفـی معامـالت آنالیـن

فصـل پنجـم — آشنایـی بـا بـورس و بـازار مالـی
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بخـش ّاول:
دوم:
       بخـش ّ
سـوم:
بخـش ّ
بخـش چهـارم:
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مقدمـه و معرفیهـا
آشنایـی بـا معامـالت آنالیـن و نحـو ٔه انجـام آن
قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
جرائـم و مجازاتهـا
قوانیـن و مقـررات کلـی
نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب

دوم
بخـش ّ

قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن

آنچـه در ایـن بخـش میخوانیـد:
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برای انجام دادن درس�ت هر کاری الزم اس�ت عالوه بر آش�نایی با نحوه انجام آن
اش�راف بر قوانین و مقررات حاکم نیز وجود داش�ته باشد .معامالت آنالین نیز از
این قاعده مستثنی نیست و آشنایی با مقررات حاکم بر آن از جمله الزامات شروع
داد و س�تد میباش�د .لذا در این بخش ابتدا در فصل ششم دستورالعمل اجرایی
س�فارشهای الکترونیک�ی در بورس جهت آگاهی س�رمایهگذاران آمده اس�ت و
س�پس در فصل هفتم دس�تورالعمل اجرایی معامالت برخط به عنوان پایه اصلی
معامالت آنالین ذکر شده است .در فصل هشتم بخشنامه اجرایی ماده  7و ماده
 10آمده اس�ت که به تفصیل برخی از مفاد دستورالعمل مذکور را روشن میسازد
و همچنین نمونه قرارداد معامالت آنالین و تعهدنامه مربوطه نیز در این فصل ذکر
شده است.
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بخـش ّ
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دوم:
       بخـش ّ
فصـل ششـم:

فصـل هفتـم:
فصـل هشتـم:

قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن

دس�تورالعمـل اجرای�ی س�فارشهای الکترونیک�ی اوراق
بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
(مصوب )1383/9/14
دس�تورالعمل اجراي�ی معامالت برخ�ط اوراق به�ادار در
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
(مصوب )1389/7/3
بخشنامـ ٔه نحو ٔه اجرای مـاد ٔه  7و محدودیتهای موضوع
م�اد ٔه  10دس�تورالعمل اجرای�ی معاملات برخ�ط اوراق
بهـادار به همـراه نمونـه قـرارداد و تعهدنامـه

فصـل ششـم

دستورالعمـل اجرایـی سفارشهـای الکترونیکـی
اوراق بهـادار پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار
مصـوب  14آذر  83هیئتمدیـره سازمـان کارگـزاران
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دوم :قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
بخـش ّ

“ ”Online Tradingدر بـورس تهـران

در اج�رای م�اده  6قانون تجارت الکترونیک و آییننام ٔه معامالت در بورس اوراق
بهادار تهران ،مصوب شورای بورس ،مورخ  ،1355/12/3این دستورالعمل برای
اجرای مفاد س�فارشهای خرید و یا فروش�ی اس�ت که به صورت الکترونیکی از
سوی مشتریان به کارگزاران سازمان ارسال و جهت اجرا ابالغ میگردد.
دریافت س�فارشهای خرید و فروش الکترونیکی س�هام ش�رکتها و سایر
اوراق به�اداری ک�ه در بورس اوراق بهادار پذیرفته ش�ده اس�ت ،منوط به امضای
توافقنامهای اس�ت که متن آن از س�وی سازمان بورس تهیه شده و جهت امضا و
مبادله بین کارگزار و مشتری ،ابالغ میشود.
ح�دود اختی�ارات ،وظایف و مس�ئولیتهای مش�تری و کارگ�زار در اجرای
س�فارش خری�د یا فروش الکترونیکی براس�اس آییننام ٔه معاملات بورس و مفاد
توافقنام ٔه موضوع بند  1خواهد بود.
کارگ�زاری که با س�فارش الکترونیکی به خرید یا ف�روش اوراق بهادار اقدام
مینمای�د ،مکلف اس�ت قبل از انج�ام معامل�ه و در جریان امض�ای توافقنامه،
هویت مشتری را احراز نموده و تصویر معتبری از مدارک هویت وی و یا اطالعات
شناس�نامهای مش�تری را اخذ کند .در هر حال ،مسئولیت احراز هویت مشتری و
مطابقت شخص متقاضی با مشخصات اعالم شده برعهد ٔه کارگزار میباشد.
کارگزار باید پس از احراز هویت مش�تری نام او را به عنوان یکی از کاربران،
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در س�امان ٔه اطالعاتی خود منظور کند و رمز عبور ( )Passwordمنحصر به فردی
به مشتری تخصیص دهد .کارگزار موظف است در طراحی سایت ،ترتیبی دهد که
رمز عبور اولیه در هر زمان توسط مشتری قابل تغییر باشد.
در هر مورد که امنیت سیستم سفارش الکترونیکی کارگزار به هر دلیل مورد
تهدید قرار گیرد ،کارگزار موظف است سیستم را متوقف کند و مراتب را به اطالع
س�ازمان برساند .ش�روع به کار مجدد سامان ٔه س�فارش الکترونیکی کارگزار منوط
به تأیید س�ازمان اس�ت .تحویل گواهینام ٔه موقت تجمعی اوراق بهادار منوط به
دریافت گواهینامههای قبلی همان اوراق میباشد.
مش�تری میتوان�د از طری�ق مراجع� ٔه حض�وری ،گواهینام ٔه موق�ت اوراق
به�اداری را دریافت نماید که از طریق الکترونیکی خریداری کرده اس�ت .کارگزار

خریدار ،در صورت درخواس�ت مشتری ،باید گواهینام ٔه یاد شده را در محل کار
خود به مشتری تحویل نماید.
کارگ�زار در معاملات الکترونیکی میتواند اوراق بهادار متعلق به مش�تری
را ک�ه گواهینام� ٔه موقت آن در اختیار کارگزاری اس�ت ،به فروش رس�اند .فروش
الکترونیک اوراق بهاداری که گواهینام ٔه موقت آن در اختیار کارگزار نباشد ،مجاز
نمیباشد.
در ص�ورت انجام معامل�ه ،کارگزار حداق�ل در پایان هر هفته ،میبایس�ت
گزارشی از صورت وضعیت حساب مشتری ،شامل معامالت انجام شده و وجوه
دریافتی و پرداختی و نیز فهرس�تی از موجودی اوراق بهادار و س�فارشهای اجرا
نش�د ٔه خرید و فروش را به طور الکترونیک برای مش�تری ارس�ال نماید .کارگزاری
که با امضای توافقنامه با مش�تری ،سفارشهای وی را اجرا میکند ،باید صورت
وضعی�ت حس�اب مش�تری را حداکثر ظرف  24س�اعت بع�د از پای�ان روزی که
معاملهای برای مشتری انجام میشود ،در اختیار وی قرار دهد.
کارگ�زاری ک�ه در اج�رای ای�ن دس�تورالعمل س�فارشهای مش�تری را اجرا

دوم :قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
بخـش ّ

فصـل ششـم — دستورالعمـل اجرایـی سفارشهـای الکترونیکـی اوراق بهـادار پذیرفتـه شـده در بـورس

میکند ،موظف اس�ت دادهپیامهای ( )Data Messageدریافتی از مش�تری را در
س�امان ٔه اطالعاتی خود ثبت و نگهداری نماید .براس�اس این آییننامه مس�ئولیت
حفظ و مراقبت از نام کاربر و رمز عبور برعهد ٔه مشتری است.
در ص�ورت ب�روز اختلاف بین کارگ�زار و مش�تری در خص�وص محتوای
دادهپیامه�ا اطالع�ات مندرج در س�امان ٔه اطالعاتی کارگزار معتب�ر و برای طرفین
الزماالتباع میباش�د مش�روط بر این که اطالعات با گزارشهای دورهای مندرج
در ماد ٔه  7مغایر نباشد.

www.mofidonline.com

121

دوم :قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
بخـش ّ
www.emofid.com

122

دوم:
       بخـش ّ
فصـل ششـم:

فصـل هفتـم:
فصـل هشتـم:

قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن

دس�تورالعمـل اجرای�ی س�فارشهای الکترونیک�ی اوراق
بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
(مصوب )1383/9/14
دس�تورالعمل اجراي�ی معاملات برخ�ط اوراق به�ادار در
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
(مصوب )1389/7/3
بخشنامـ ٔه نحو ٔه اجرای مـاد ٔه  7و محدودیتهای موضوع
م�اد ٔه  10دس�تورالعمل اجرای�ی معاملات برخ�ط اوراق
بهـادار به همـراه نمونـه قـرارداد و تعهدنامـه

فصـل هفتـم

دستورالعمل اجرایـی معامالت برخط اوراق بهادار
در بورس اوراق بهـادار تهـران و فرابـورس ایـران
مصـوب  3مهـر 89هیئتمدیـره سازمـان بـورس و اوراق بهـادار
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دوم :قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
بخـش ّ

“ ”Online Tradingدر بـورس تهـران

این دس�تورالعمل به منظور اجرای س�فارشهای خرید و یا فروش�ی که بهصورت

برخط ( )Onlineبه سامانه معامالتی ارسال میشود ،در تاریخ  1389/7/3شامل
 19ماده و  9تبصره و یک پیوس�ت به تصویب هیئتمدیر ٔه سازمان بورس و اوراق
بهادار رسید.
مــاد ٔه  .1اصطالحات و واژههایی که در ماده  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی
ی اسلامی ،آئیننام ٔه معاملات در
ای�ران مص�وب آذرم�اه 1384مجل�س ش�ورا 
ش�رکت بورس اوراق بهادار تهران و دس�تورالعمل اجرایی نح�وه انجام معامالت
اوراق بهـ�ادار در فرابـ�ورس ایـ�ران تعریـف ش�دهانـد ،به همان مفاهی�م در این
دستورالعمل و قـرارداد پیوسـت بـه کـار رفتهانـد .واژههـای دیگـر دارای معانـی
زیـر میباشنـد:
عض�و :کارگ�زار پذیرفته ش�ده در بورس یا فرابورس اس�ت که خدمات دسترس�ی
برخط بازار را به مشتری ارایه مینماید.
بورس :بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) است.
دسترس�ی برخط بازار  :فرآیندی اس�ت که طی آن س�فارشهای خرید و فروش و
همچنین عملیات تغییر و یا انصراف از آنها توس�ط مش�تری از طریق زیر ساخت
دسترسی برخط بازار جهت اجرا به سامانه معامالتی ارسال میشود.
زیرساخت دسترسی برخط بازار :زیر ساختی است که به منظور دسترسی برخط به
بازار توسط عضو استقرار یافته و استفاده میشود.
سامان ٔه معامالتی :سیستم رایانهای است که دریافت سفارشهای خرید و فروش،
تطبیق سفارشها و در نهایت اجرای سفارشها از طریق آن صورت میگیرد.
سفارش :درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار است که توسط مشتری از طریق
زیرساخت دسترسی برخط بازار ،جهت اجرا به سامان ٔه معامالتی ،ارسال میشود.
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فرابورس :فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) است.
کانون :کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است.
مشتری :شخص حقیقی یا حقوقی است که متقاضی خرید یا فروش اوراق بهادار
از طریق خدمات دسترسی برخط بازار میباشد و حائز شرایط مندرج در مواد  7و

 8این دستورالعمل است.
مــاد ٔه  .2سفارشهای ارسالی از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار باید مطابق مقررات،
ضوابط معامالتی و مصوباتی باشد که توسط سازمان تعیین میشود.
مــاد ٔه  .3زیرس�اخت دسترسی برخط بازار مورد استفاده عضو باید قب ً
ال از حیث مواردی از
قبیل امنیت ،حفظ اطالعات محرمانه و قابلیتهای فنی به تأئید سازمان رسیده و
امکانات مناسبی را جهت کنترل و نظارت مستمر بر حفظ شرایط فوق در اختیار
سازمان قرار دهد.
تبصره  :1زیر ساخت دسترسی بر خط بازار باید امکان ارائه خدمات دسترسی بر
خط بازار را با استفاده از امضای الکترونیک داشته باشد.
تبصره  :2صدور تأئیدیه مندرج در صدر این ماده رافع مسئولیت عضو در خصوص
تأمین امنیت و قابلیتهای فنی زیرساخت دسترسی برخط بازار نمیباشد.

دوم :قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
بخـش ّ

فصـل هفتـم — دستورالعمـل اجرایـی معامـالت برخـط در بـورس و فرابـورس

مــاد ٔه  .4عضو باید در موارد زیر از سازمان مجوز دریافت نماید:
الف .بهرهبرداری از زیرساخت دسترسی برخط بازار،
ب .اعمال تغییراتی در زیرس�اخت دسترس�ی برخط بازار مورد استفاده که مطابق
مقررات نیازمند اخذ مجوز است،
ج .بهرهبرداری از زیرس�اخت دسترسی برخط بازار پس از اعمال تغییرات موضوع
بند (ب).
تبص�ره :اخ�ذ مجوز موضوع این ماده ،رافع مس�ئولیت عضو در خصوص رعایت
قوانین و مقررات مربوط به معامالت برخط اوراق بهادار نمیباشد.

مــاد ٔه  .6کلی� ٔه مس�ئولیتهای قانون�ی و مقررات�ی عض�و و کارب�ران وی در قبال اس�تفاده از
خدمات دسترسی برخط بازار و معامالت انجام شده از این طریق ،بر عهده عضو
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مــاد ٔه  .5درخواست اخذ مجوز موضوع ماد ٔه  4این دستورالعمل باید توسط عضو کتب ًا و به
همراه مس�تندات مورد نیاز به سازمان ارایه شود .در صورت کامل بودن اطالعات
و مستندات فوق ،سازمان نظر خود را مبنی بر پذیرش یا رد درخواست ارایه شده به
عضو متقاضی اعالم مینماید.
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دوم :قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
بخـش ّ

“ ”Online Tradingدر بـورس تهـران

میباشـد.
مــاد ٔه  .7عضو در صورتی میتواند خدمات دسترسی برخط بازار را در اختیار مشتری قرار
دهد که مشتری حائز شرایط زیر باشد:
 دان�ش الزم در خصوص فرآیند ورود س�فارش از طریق زیر س�اخت دسترس�ی
برخط بازار
 مهارت الزم در خصوص معامل ٔه اوراق بهادار
 دانش الزم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار
 نداش�تن منع معامالتی که توس�ط سازمان یا س�ایر مراجع ذیصالح اعالم شده
باشـد.
تبصره  :1در مورد مش�تریان حقوقی ،ش�خص معرفی شده از سوی وی باید حائز
شرایط موضوع این ماده باشد.
تبصره  :2عضو بمنظور حصول اطمینان از کفایت دانش مش�تریان در خصوص
معامالت برخط ،باید فرایندهای مس�تمر آموزش�ی را جهت به روزرس�انی دانش
ایشان به صورت حضور یا الکترونیکی مستقر نماید.
تبصره  :3سنجش توانایی مشتری از حیث شرایط موضوع این ماده توسط عضو و
با مسئولیت وی انجام میشود.
تبصره  :4نحو ٔه اجرای مفاد این ماده توسط اداره نظارت بر کارگزاران سازمان ابالغ
میشود.
مــاد ٔه  .8عض�و بای�د ق�راردادی را مطابق نمونه پیوس�ت این دس�تورالعمل ،با مش�تریان در
خصوص استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار منعقد نماید.
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مــاد ٔه  .9عضو باید برای مدیریت معامالت بر خط ،واحدی مجزا تشکیل داده و شخصی
را جهت مدیریت بخش مذکور منصوب نماید .مدیر معامالت بر خط موظف به
نظارت مس�تمر بر مخاط�رات ویژه معامالت بر خط و انج�ام اقدامات کنترلی و
نظارتی الزم از جمله الزامات ابالغی توسط سازمان میباشد.
مــاد ٔه  .10س�ازمان میتوان�د رعای�ت محدودیتهای�ی از قبیل م�وارد زیر را ب�ه اعضا ابـالغ

نمایـد:
 محدودیت در نوع سفارش
 محدودیت در زمان فعالیت
 محدودی�ت فعالی�ت بر روی نماد معامالتی ،صنعت ،ب�ازار خاص یا بازارهای
بورس و فرابورس
 محدودیت انجام معامله در عرضه های خاص
 محدودیت در حجم سفارش
 محدودیت در قیمت سفارش
 محدودیت معامالتی برای مشتری خاص یا مشتریان
 محدودیت در تعداد مشتریان هر عضو
 محدودیت در حجم معامالت مشتریان
 محدودیت درصد تفاوت قیمت سفارش با دامنه مظنه بازار
 محدودیت درصد تفاوت قیمت سفارش با قیمت آخرین معامله
 محدودیت تفاوت قیمت نسبت به معامله قبل برای سفارشاتی با حجم پایین
تبصره :در صورت اعالم محدودیت جدید عالوه بر موارد موضوع این ماده ،عضو
مکلف است طی مهلت تعیین شده توسط سازمان امکان اعمال محدودیت را در
زیرساخت دسترسی برخط بازار فراهم کند.

مــاد ٔه  .12س�فارشهایی ک�ه محدودیته�ای موضوع م�اده  10ای�ن دس�تورالعمل در مورد
آنها رعایت نش�ده است نباید توس�ط زیرساخت دسترسی برخط بازار پذیرفته و به
سامانه معامالتی ارسال شود .در این خصوص ضروری است سوابق این موضوع
بص�ورت الکترونیک�ی ثبت و نگه�داری ش�ده و بالفاصله پیغامی مبن�ی بر عدم
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مــاد ٔه  .11زیرس�اخت دسترس�ی برخ�ط ب�ازار بای�د ب�ه گون�های باش�د ک�ه ام�کان اعم�ال
محدودیته�ای وضع ش�ده توس�ط س�ازمان فراهم ش�ود و به ص�ورت پارامتری
قابل تنظیم باش�د .محدودیتهای وضع ش�ده باید به ص�ورت لحظهای و برخط
در زیرس�اخت دسترس�ی برخ�ط ب�ازار اعم�ال گ�ردد و همزمان به نح�و مقتضی
اطالعرسانی شود.

دوم :قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
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پذیرش سفارش برای مشتری ارسال گردد.
تبص�ره :رعایت این ماده در خصوص س�فارشهایی که ب�ه دلیل محدودیتهای
وضع شده توسط عضو پذیرفته نمیشوند نیز ضروری است.
مــاد ٔه  .13تمامی سفارش�اتی که جهت اجرا به سامانه معامالتی ارسال میگردد با کد عضو
ارائه دهنده خدمات دسترسی برخط بازار و کد مشتری ،ثبت خواهند شد.

مــاد ٔه  .14عضو موظف است کلی ٔه سوابق تراکنشهای دریافتی از مشتری و ارسالی به وی را
در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود نگهداری و حسب درخواست به سازمان
ارایه نماید.
مــاد ٔه  .15درصورت وقوع هرگونه تخلف از قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مواد
این دس�تورالعمل و یا به منظور پیشگیری از تخلفات ،سازمان میتواند اقدامات
زیر را به تنهایی یا توأمان انجام دهد:
 تعلیق و یا توقف امکان دسترسی برخط بازار متعلق به عضو،
 الزام عضو به تعلیق و یا توقف امکان استفاده از دسترسی برخط بازار برای یک
یا چند مشتری و یا نمایندگان آنها.
مــاد ٔه  .16عض�و نمیتوان�د باب�ت ارای� ٔه خدم�ات دسترس�ی برخط ب�ازار ،وجهی علاوه بر
کارمزدهای مصوب سازمان از مشتری دریافت نماید.
مــاد ٔه  .17اس�تفاده از زیرس�اخت دسترس�ی برخط بازار جهت معامله برای مشتریان توسط
نماین�دگان و ش�عب عض�و منوط به اخ�ذ مجوزه�ای الزم از بورس ی�ا فرابورس
میباشد .الزامات و شرائط ایجاد و نگهداری شعبه ،نمایندگی و دفتر پذیرش که
در سایر مقررات بیان شده یا میشود همچنان الزم االجرا است.
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مــاد ٔه  .18عضو باید رویههای معامله از طریق سیستم معامالت برخط بازار ،محدودیتها،
ش�رایط و مخاطرات مربوط به این نوع معامالت را از طریق س�ایت رسمی خود به
اطالع عموم رسانده و هرگونه تغییر در موارد فوق را بالفاصله اعالم نماید.
مــاد ٔه  .19عضو جهت مدیریت حوادث پیشبینی نش�ده در معامالت برخط اوراق بهادار،

از جمله قطعی برق ،شبکه مخابراتی و اینترنت ،باید رویههای مشخصی را اتخاذ
نموده و به اطالع مشتریان خود برساند.

دوم :قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
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دوم:
       بخـش ّ
فصـل ششـم:

فصـل هفتـم:
     فصـل هشتـم:

قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن

دس�تورالعمـل اجرای�ی س�فارشهای الکترونیک�ی اوراق
بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
(مصوب )1383/9/14
دس�تورالعمل اجراي�ی معامالت برخ�ط اوراق به�ادار در
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
(مصوب )1389/7/3
بخش�نامـ ٔه نحو ٔه اجرای مـاد ٔه  7و محدودیتهای موضوع
م�اد ٔه  10دس�تورالعمل اجرای�ی معاملات برخ�ط اوراق
بهـادار به همـراه نمونـه قـرارداد و تعهدنامـه

فصـل هشتـم

بخشنامـ ٔه نحـو ٔه اجـرای مـاد ٔه 7
و محدود ّیتهـای موضـوع مـاد ٔه 10

دستورالعمـل اجرایـی معامـالت برخـط اوراق بهـادار در بـورس اوراق بهـادار تهـران
و فرابـورس ایـران بـه همـراه نمونـه قـرارداد و تعهدنامـه
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بخشنامـ ٔه نحـو ٔه اجـرای مـاد ٔه 7
«دستورالعمل اجرایی معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»
این بخش�نامه در راس�تای اج�رای ماد ٔه  7دس�تورالعمل اجرای�ی معامالت برخط
اوراق به�ادار در ب�ورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به منظور تعیین نحو ٔه
س�نجش توانایی مشتریان توسط اعضا از نظر دانش ،مهارت و صالحیت قانونی
الزم جهت تأیید صالحیت حرفهای آنان برای استفاده از خدمات دسترسی برخط
بازار در  7ماده و  1تبصره تدوین گردیده است.
مــاد ٔه  .1اصطالحات و واژههایی که در دستورالعمل اجرایی معامالت برخط اوراق بهادار
در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعریف شدهاند ،به همان مفاهیم در
این بخشنامه به کار رفتهاند .واژههای دیگر دارای معانی زیر میباشند:
داوطلب :منظور ش�خص حقیقی یا نمایند ٔه ش�خص حقوق�ی متقاضی خدمات
دسترس�ی برخط بازار میباش�د که دارای حداقل  18سال تمام و مدرک تحصیلی
دیپلم متوس�طه بوده و به تش�خیص عضو تجربه الزم را برای انجام معامالت دارا
باشد.
صالحیت حرفهای :ش�رایطی اس�ت ک�ه داوطلب پس از اح�راز آن طبق مفاد این
بخشنامه میتواند از خدمات دسترسی برخط بازار استفاده نماید.
مــاد ٔه  .2مدیری�ت معاملات برخط عض�و ،مس�ئول بررس�ی و تأیید صالحی�ت حرفهای
داوطل�ب اس�تفاده از خدمات دسترس�ی برخط بازار میباش�د .ایفای مس�ئولیت
مزبور توس�ط مدیریت معامالت برخط ،رافع مس�ئولیت عضو در خصوص تأیید
صالحیت حرفهای داوطلب نخواهد بود.
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مــاد ٔه  .3مدیری�ت معامالت برخط عضو موظف اس�ت درخواس�ت کتبی ی�ا الکترونیکی
داوطلب را دریافت نموده و به دلیل مخاطرات ویژ ٔه معامالت برخط ،از شناسایی
کامل مش�تری موضوع بخش�نام ٔه ش�مار ٔه  11010021ابالغ ش�ده طی نام ٔه ش�مار ٔه
 121/85675مورخ  1388/07/20مدیریت نظارت بر کارگزاران اطمینان حاصل
نمای�د و در ص�ورت ممنوعالمعامل�ه نب�ودن وی ،زمان مصاحبه را ب�ه وی اطالع

ده�د .در صورت احراز ممنوعالمعامله بودن داوطلب ،تقاضای وی رد و موضوع
ب�ه وی اطالع داده خواهد ش�د .فاصل ٔه زمانی دریافت م�دارک تا انجام مصاحبه،
علیاالصول نباید بیش از  10روز کاری باشد.
مــاد ٔه  .4ارزیابی صالحیت حرفهای داوطلب توس�ط مدیریت معامالت برخط و از طریق
مصاحب ٔه ش�فاهی و یا آزمون کتبی صورت میپذیرد .فرآیند مصاحبه باید مس�تند
گردیده و توس�ط عضو نگهداری شود .ارزیابی هریک از مشتریان طبق این فرآیند
باید در مستندات عضو نگهداری شود و حسب درخواست سازمان ارائه گردد.
تبصره :روش ارزیابی موضوع این ماده ،توسط هیئتمدیر ٔه عضو تصویب میشود.

دوم :قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
بخـش ّ

فصـل هشتـم — بخشنامـه مـاده  7و مـاده  10دستورالعمـل اجرایـی معامـالت برخـط

مــاد ٔه  .5عضو قبل از ارزیابی صالحیت حرفهای داوطلب ،باید حداقل منابع آموزشی زیر
را به داوطلب ارایه کرده و در صورت لزوم ،مهارتهای الزم را به وی آموزش دهد:
 راهنمای کاربری نرمافزار معامالت برخط عضو؛
 دستورالعمل اجرایی معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
و فرابورس ایران و بخشنامههای مرتبط با آن؛
 آییننامهها و دستورالعملهای نحو ٔه انجام معامالت در بورس و فرابورس؛
 راهنمای نحو ٔه سرمایهگذاری در بورس.

مــاد ٔه  .7در ص�ورت رد صالحی�ت حرف�های داوطلب ،عضو باید مرات�ب را حداکثر ظرف
سه روز کاری پس از انجام مصاحبه به صورت کتبی یا الکترونیکی به وی اطالع
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مــاد ٔه  .6درصورتیک�ه داوطل�ب امتی�ازات الزم را در خص�وص ارزیاب�ی موض�وع م�اد ٔه 4
اخذ نموده و منع معامالتی اعالم ش�ده توس�ط سازمان یا س�ایر مراجع ذیصالح
نداش�ته باشد ،مدیریت معامالت برخط حداکثر ظرف مدت  3روز کاری پس از
تکمیل مدارک الزم شامل فرم تعهدنام ٔه پیوست و تنظیم قرارداد ،امکان استفاده از
خدمات دسترسی برخط را در اختیار وی قرار میدهد.
تبص�ره :درصورتیکه داوطلب س�ابق ٔه نقض مق�ررات یا عدم ایف�ای تعهدات نزد
اعضا یا سازمان را داشته باشد ،عضو میتواند علیرغم احراز تمامی شرایط فوق،
خدمات اس�تفاده از دسترس�ی برخط ب�ازار را به داوطلب ارایه ننموده ی�ا ارای ٔه آن را
منوط به ایفای تعهدات قبلی وی نماید.
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دهد .بررس�ی دوبار ٔه احراز ش�رایط داوطلب جهت اس�تفاده از خدمات دسترسی
برخط بازار مستلزم ارای ٔه درخواست مجدد وی میباشد.

محدود ّیتهـای موضـوع مـاد ٔه 10
«دستورالعمل اجرایی معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»
محدودیت در نوع سفارش�ات :سفارش�ات مجاز برای مشتریان بر خط ،از لحاظ
قیمتی س�فارش  Limitاز لحاظ زمانی بدون محدودیت (شامل  ،...Day ،Dateو

 )Openمیباشد.
محدودیت در حجم س�فارش :در حال حاضر محدودیتی جهت حجم س�فارش
عالوه بر محدودیت های عادی هسته معامالت وجود ندارد.
محدودیت در زمان معامالت:
الف .ساعت ورود سفارش از  8:30لغایت  12:00میباشد.
ب .مشتریان معامالت بر خط در زمان حراج نمادهای بازگشایی شده امکان ورود
سفارش ندارند.
ج .مش�تریان معامالت بر خط در  10دقیقه پایانی دوره پیش گشایش ( 8:50الی
 )9:00امکان حذف سفارشات را ندارند.
د .مش�تریان معامالت بر خ�ط در  5دقیقه پایانی معاملات (11:55الی )12:00
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امکان ورود سفارشات  Dayرا ندارند.
محدودیت در عرضههای خاص:
الف .در روزهای عرضه اولیه
اگ�ر بورس اعالم نماید که مش�تریان برخط حق معامل�ه ندارند ،باید بر روی نماد
عرضه اولیه مسدود گردند.
اگر بورس سهمیهای در این خصوص اعالم کند ،حداکثر حجم خرید مشتری بر
روی نماد عرضه اولیه متناسب با اعالم بورس محدود گردد.
در عرض�ه اولی�ه امکان تغییر قیمت س�فارش خرید نس�بت به بهتری�ن مظنه برای
مشتریان بر خط وجود ندارد.

ب .مشتریان برخط حق رقابت و انجام معامله عمده را ندارند.
محدودیتهای قیمتی سفارش:
الف .درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با دامنه مظنه بازار:
قیمت سفارش خرید حداکثر یک درصد بیشتر از بهترین مظنه خرید بازار
قیمت سفارش فروش حداکثر یک درصد کمتر از بهترین مظنه فروش بازار
در صورتی که س�فارش خرید یا فروش در محدوده نوس�ان قیمت روزانه ،در زمان
ورود سفارش مشتری وجود نداشته باشد ،محدودیت مذکور اعمال نمی شود.
ب .درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با آخرین قیمت معامله:
درصورتی که حجم س�فارش وارده کوچکتر یا مس�اوی  1000س�هم یا حق تقدم
خرید س�هم باش�د ،تفاوت قیمت سفارش خرید یا فروش با آخرین قیمت معامله
حداکثر یک درصد می تواند باش�د .این محدودیت بین س�اعت  9:00الی 12:00
اعمال میگردد.
در صورتی که معامله ای در روز جاری انجام نش�ده باش�د ،مبنای قیمت آخرین
معامله ،قیمت پایانی روز قبل است.
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قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامالت برخط اوراق بهادار
مصوب کمیته تدوین مقررات
قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید .تعاریف
دستورالعمل اجرایی معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته است.
مــاد ٔه  .1طرفیـن قـرارداد

این قرارداد بین ش�رکت کارگزاری به مش�خصات جدول زیر که از این پس در این

قرارداد «عضو» نامیده میشود:
قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید .تعاریف
دستورالعمل اجرایی معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته است.
نام عضو:

تاریخ ثبت:

شماره ثبت نزد سازمان بورس:
شماره فاکس دفتر مرکزی:

شماره ثبت:

محل ثبت:

شماره تلفن دفتر مرکزی:
کدپستی:

نام ،نامخانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
روزنامه رسمی شماره :مورخ:
مجاز:
 .1خانم/آقای سمت:
 .2خانم/آقای سمت:
آدرس دفتر مرکزی:
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و مشتری حقیقی یا حقوقی به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در
این قرارداد «مشتـری» نامیده میشود:
الف .برای اشخاص حقیقی ایرانی:
نام و نام خانوادگی:

جنسیت :مرد زن

نام پدر:

تاریخ تولد :روز /ماه /سال:

کد مالکیت:

تاریخ دریافت کد مالکیت:

محل تولد:

شماره شناسنامه:

شماره سریال شناسنامه:

شماره تلفن محلکار با کد شهر:
نام و کد بانک:

آدرس پست الکترونیکی:

کد ملی:

محل صدور شناسنامه:

شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن همراه:

شماره حساب بانکی:

آدرس منزل:

آدرس محل کار:

دوم :قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
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ب .برای اشخاص حقوقی ایرانی:
نام:

تاریخ ثبت:

کد مالکیت:

شماره ثبت:
محل ثبت:

شناسه ملی:

شماره تلفن دفتر مرکزی:

شماره فاکس دفتر مرکزی:

نام و کد بانک:

شماره حساب بانکی:

نام ،نامخانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
روزنامه رسمی شماره مورخ 13 / /
مجاز:
 .1خانم/آقای سمت:
 .2خانم/آقای سمت:

آدرس پست الکترونیکی:

نوع شخصیت حقوقی:

آدرس دفتر مرکزی:

ج .برای اشخاص خارجی (حقیقی/حقوقی):
شماره پاسپورت/شماره ثبت:

شماره تلفن محل کار/شماره تلفن دفتر مرکزی:
شماره حساب بانکی:

آدرس محل کار/آدرس دفتر مرکزی در ایران:

شماره سرمایهگذار خارجی:
نام و کد بانک:

آدرس پست الکترونیکی:

آدرس محل کار/آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:
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به شرح مواد آتی منعقد گردید.
مــاد ٔه  .2موضـوع قـرارداد

اس�تفاده از خدم�ات معاملات برخ�ط ( )Onlineاوراق بهادار در ب�ورس اوراق
بهادار تهران و یا فرابورس ایران

مــاد ٔه  .3مـدت قـرارداد
این قرارداد از تاریخ  ..........................به مدت دو سال معتبر است.
مــاد ٔه  .4حقـوق و تعهـدات عضـو
 .1-4عضو باید نام کاربر و رمز عبور اس�تفاده از سامان ٔه معامالتی را برای انجام
معاملات برخ�ط ،به ص�ورت محرمانه و چاپ�ی ظرف حداکثر ی�ک هفته پس از
امضای این قرارداد ،در اختیار مشتری قرار دهد و ارائ ٔه خدمات آغاز گردد.
 .2-4عض�و متعه�د به ثب�ت و نگه�داری کلی ٔه س�وابق تراکنشه�ای دریافتی از
مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود میباشد.
 .3-4اعمال هرگونه محدودیت بر معامالت مشتری توسط عضو بایستی مستند
ب�ه ای�ن ق�رارداد و قوانین و مق�ررات بازار س�رمایه باش�د .در ص�ورت اعمال این
محدودیتها ،عضو مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.
 .4-4عض�و متعهد اس�ت امکان ارائ ٔه خدمات پش�تیبانی زیرس�اخت دسترس�ی
برخط بازار را فراهم نموده و روشهای ارائ ٔه آن را در سایت رسمی خود اعالم کند
و حسب درخواست مشتری ،جهت رفع مشکل اقدام نماید.
 .5-4عض�و ح�ق ورود س�فارش جدید برای مش�تری ی�ا تغییر ،تعلی�ق و حذف
سفارشهای وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات و با دستور
مشتری دارا میباشد.
 .6-4عض�و متعهد اس�ت در چارچ�وب قوانین و مق�ررات ،دادهها و اطالعات
شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.
 .7-4عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار ،همواره آخرین
وضعی�ت حس�اب و س�وابق معامالت مش�تری را در اختی�ار وی ق�رار دهد و در
صورت اعالم مغایرت از س�وی مشتری ،نسبت به بررسی موضوع و اعالم نتیج ٔه

بررسی به وی اقدام نماید .بدیهی است اعالم مغایرت ،نافی مسئولیت مشتری در
صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.
 .8-4در راس�تای اجرای این قرارداد ،حداقل موارد زیر از طریق وبسایت عضو
به اطالع سرمایهگذاران رسانده میشود:
 اطالع�ات حس�اب مش�تری نزد عضو ش�امل جزئی�ات خریدوف�روش ،واریز،
برداشت و ماند ٔه حساب
 روی� ٔه دریافت س�فارشها ،پردازش و اجرای س�فارشها و همچنی�ن پایاپای و
تسوی ٔه معامالت از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار
 رویههای مدیریت حوادث پیشبینی نش�ده در معامالت برخط اوراق بهادار از
جمله قطعی برق ،شبک ٔه مخابراتی و اینترنت
 در خصوص قطعی دسترس�ی برخط بازار ،اعالم موضوع قبل از وقوع در موارد
قابل پیشبینی و بالفاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل پیشبینی از طریق پست
الکترونیکی یا به روش مقتضی دیگر
 اطالعرسانی الزم در مورد نحو ٔه مدیریت سفارشها در زما ن تعلیق یا محرومیت
عضو از انجام معامالت
 رویههای�ی ب�رای حذف س�فارشهای ثبت ش�ده در زمانی که امکان دسترس�ی
برخط بازار وجود نداشته باشد
 اعلام قوانی�ن و مق�ررات جدی�د و محدودیتهای ابالغی توس�ط س�ازمان در
خصوص انجام معامالت برخط.
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مــاد ٔه  .5تعهـدات مشتـری
 .1-5مش�تری باید گواهینامههای موقت صادر ٔه اوراق بهاداری که قصد فروش
آنها را دارد ،حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.
 .2-5مش�تری بای�د اطالعات و مس�تندات الزم را جهت اح�راز هویت به عضو
ارائه نماید.
 .3-5مش�تری تعهد میکن�د از انجام هرگونه معامله که منج�ر به نقض قوانین و
مق�ررات گ�ردد از جمل�ه معامالت مبتنی بر اطالع�ات نهانی و دس�تکاری بازار
خودداری نماید.
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 .4-5مش�تری باید شمار ٔه حس�اب بانکی را در بانکی که عضو اعالم مینماید،
جه�ت دریافت وجوه ارائه نماید .هرگونه پرداخت به مش�تری صرف ًا از طریق واریز
وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکانپذیر میباشد.
 .5-5مشتری متعهد است سفارشهای خریدوفروش روزان ٔه خود را در چارچوب
قوانین و مقررات و س�قفهای اعالمی توسط سازمان به سامان ٔه معامالت برخط
ارسال کند.
 .6-5مش�تری متعه�د ب�ه تغییر رم�ز عبور و س�ایر کدهای دسترس�ی قابل تغییر
خود در فواصل زمانی حداکثر یکماهه میباش�د .در صورت عدم تغییر ،هرگونه
مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهد ٔه مشتری میباشد.
ت تبعات ناش�ی از استفاد ٔه نادرست از خدمات نرمافزاری
 .7-5مشتری مسئولی 
سامان ٔه معامالت برخط اوراق بهادار را بر عهده میگیرد.
 .8-5در صورت عدم استفاد ٔه مشتری به مدت  90روز متوالی از حساب کاربری
خود ،عضو دسترسی مشتری را غیرفعال خواهد نمود .فعال شدن دسترسی مستلزم
مراجع ٔه مشتری به عضو میباشد.
 .9-5مش�تری متعه�د میش�ود ،اص�ول امنی�ت س�ختافزاری و نرماف�زاری و
محافظ�ت از اطالع�ات از جمله اس�تفاده از نرمافزارهای ضد ویروس مناس�ب،
محافظت از شناس�ه کاربر ،کلیدواژهها ،کدهای رمزی و کلیه اطالعات دریافتی
از عضو را ب ه منظور جلوگیری از دسترسیهای غیرمجاز به سامانه ،رعایت نماید.
 .10-5مشتری متعهد میگردد ،زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیل ٔه آموزش
اشخاص ثالث قرار ندهد.
 .11-5مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب
قوانین و مقررات میباشد.
 .12-5مش�تری متعهد میگردد از قوانین و مقررات و ش�رایط اعالمی عضو در
چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معامالت برخط پیروی کند.
 .13-5مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامان ٔه معامالت برخط ،اطالعات
مرب�وط به خریدوفروش اوراق بهادار از طریق زیرس�اخت دسترس�ی برخط بازار را
کنترل و در صورت مغایرت ،در اسرع وقت به عضو اطالع دهد.

 .14-5مشتری مسئول کنترل حسابهای خود بوده و موارد زیر را فور ًا به صورت
الکترونیکی به عضو اطالع میدهد:
 هرگون�ه س�رقت یا اس�تفاده غیرمجاز از رم�ز عبور ،نام کاربری و ش�ماره(های)
حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن
 هرگونه عدم دریافت تأییدی ٔه ثبت سفارش
 دریافت تأییدی ٔه ثبت س�فارش یا معاملهای که مشتری دستور آن را صادر نکرده
است.
 هرگون�ه اطالع�ات نادرس�ت در موجودی حس�اب مش�تری ،س�بد داراییها یا
اطالعات معامالت
 .15-5مش�تری مجاز به هیچگونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط
ب�ازار و نح�و ٔه دسترس�ی به آن به هر دلی�ل ،از جمله به منظور هرگون�ه بهرهبرداری
تج�اری ی�ا غیرتجاری توس�ط خود یا به واس�ط ٔه دیگ�ری نیس�ت و نمیتواند حق
استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
 .16-5مش�تری اقرار مینماید که از دانش کاف�ی در خصوص قوانین و مقررات
معامالتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکتهای ارائهدهنده
خدم�ات در رابط�ه ب�ا اس�تفاده از خدم�ات معاملات برخ�ط برخ�وردار ب�وده،
آموزشه�ای الزم را در مورد نحوه اس�تفاده از این خدم�ات دیده و خود را ملزم به
رعایت آنها میداند.
 .17-5مش�تری متعهد اس�ت اختیارات ،اطالعات و دسترسیهای الزم جهت
بازرسی و نظارت بر زیرساخت دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان،
بورس ،عضو یا نمایندگان ایشان ارائه نماید.
 .1-6تنها دارند ٔه نام کاربری و رمز عبور ،مش�تری اس�ت .مس�ئولیت اس�تفاده و
حفاظ�ت از رم�ز عبور و نام کاربری و نیز مس�ئولیت انج�ام هرگونه معامله در این

حس�اب که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مش�تری صورت میگیرد ،بر عهده
وی میباش�د .مش�تری همچنین مسئول خس�ارتهایی اس�ت که در نتیج ٔه عدم
رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.
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مــاد ٔه  .6حـدود مسئولیـت طرفیـن
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 .2-6عض�و مس�ئول حوادث�ی که خارج از حیط� ٔه اختیار و ب�دون تقصیر وی رخ
میدهد ،نمیباشد.

 .3-6در صورت�ی ک�ه ب�ه واس�ط ٔه اعمال حقوق متعل�ق به عضو در ای�ن قرارداد،
مش�تری متحم�ل ضرر و زی�ان گردد ،عضو مس�ئول جب�ران خس�ارتهای وارده

نخواهد بود.
 .4-6انعق�اد ای�ن قرارداد به منظور ارائ ٔه خدمات دسترس�ی برخط بازار از س�وی
عضو به مش�تری میباشد و ش�امل ارائ ٔه س�ایر خدمات از قبیل خدمات مشاور ٔه
سرمایهگذاری ،قانونی ،مالیاتی ،مالی و حسابداری نخواهد بود.
 .5-6عض�و مس�ئولیتی در قبال س�ودآوری و مخاطرات انج�ام معامالت برخط

توسط مشتری ندارد.

مــاد ٔه  .7قابلیـت استنـاد داده پیامهـا
دادهپیامها و س�وابق کلی ٔه تراکنشهای دریافتی از مش�تری و ارس�الی به وی که با
رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری ش�ده

است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی میباشد .در
صورت بروز اختالف بین عضو و مش�تری در خصوص این سوابق و دادهپیامها،
اطالعات مندرج در زیرس�اخت دسترسی برخط بازار عضو ،معتبر و برای طرفین

الزماالتباع است.

مــاد ٔه  .8انحـالل قـرارداد
قرارداد مطابق ماد ٔه  10قانون مدنی منعقد شده و صرف ًا در شرایط زیر پایان مییابد:
 .1-8در صورت اعالم مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسوی ٔه کلی ٔه دیون و
تعهدات ناشی از معامالت برخط وی نزد عضو ،قرارداد فسخ میشود.
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 .2-8در ص�ورت تخلف مش�تری از قوانین و مق�ررات مربوطه و با اعالم مراجع

ذیصالح ،قرارداد منفس�خ میشود .در این صورت عضو موظف است مراتب را
به مشتری اطالع دهد.

 .3-8در ص�ورت تعلی�ق ب�ه م�دت بیش از یکماه ی�ا لغو مجوز عض�و ،قرارداد
منفسخ میشود.

 .4-8در صورت�ی ک�ه در اثر بروز حوادث قهری ،امکان ایفای تمام یا بخش�ی از

تعهدات هر یک از طرفین به موجب این قرارداد وجود نداش�ته و وضعیت مذکور
به مدت بیست روز کاری ادامه یابد ،هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند.

مــاد ٔه  .9حـل اختـالف
با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناش�ی از معامالت در
این بازار ،حل اختالف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق

مذاکره فیمابین ،مطابق ماد ٔه  36قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران

دوم :قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
بخـش ّ

فصـل هشتـم — بخشنامـه مـاده  7و مـاده  10دستورالعمـل اجرایـی معامـالت برخـط

مصوب  1384صورت میگیرد.

مــاد ٔه  .10تغییـر قـرارداد
این قرارداد در  10ماده و دو نس�خه تنظیم گردیده و در تاریخ  ..........................به

امضای طرفین رسیده است .هرگونه تغییر در مفاد آن ،منوط به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار میباش�د .در صورتی ک�ه در قوانین و مقررات مربوط به معامالت

برخط ،تغییراتی حاصل ش�ود که تغییر در ش�رایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب

نماید ،تغییرات مذکور ،بدون نیاز به توافق ثانوی جزء الینفک این قرارداد خواهد بود.

مهر و امضاء مشتری .......................... :مهر و امضاء عضو.......................... :
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دوم :قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
بخـش ّ
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تعهدنام ٔه زیر در راس�تای اجرای ماد ٔه  7دس�تورالعمل اجرایی معامالت برخط
اوراق به�ادار در ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران و فراب�ورس ای�ران در خص�وص
سنجش توانایی و احراز شرایط مشتری استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار
توس�ط عضو تهیه ش�ده و بایس�تی به عنوان یکی از مدارک الزم توس�ط مشتری
امضاء و به عضو تحویل گردد.

تعهدنام ٔه استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار
اینجانب آقای/خانم:

فرزند:

متولد سال:

صادره از:

به شماره شناسنامه:

که اصالتاً/به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام:
نزد اداره ثبت شرکتهای شهرستان:
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کد ملی:

به شماره ثبت:

متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم ،اقرار و تعهد مینمایم:
 .1دان�ش الزم در خصوص فرآیند ورود س�فارش از طریق زیرس�اخت دسترس�ی
برخط بازار را دارا میباشم.
 .2مهارت الزم در خصوص معامل ٔه اوراق بهادار را دارا میباشم.
 .3دان�ش الزم در خص�وص قوانین و مقررات مرتبط با معامل ٔه اوراق بهادار را دارا
میباشم.
 .4مش�مول هیچگون�ه حک�م من�ع معامالتی که توس�ط س�ازمان یا س�ایر مراجع
ذیصالح اعالم شده باشد ،نمیباشم.
 .5تعهد مینمایم از انجام معامالت مبتنی بر اطالعات محرمانه و دستکاری در
بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 .6تعه�د مینمای�م از ایجاد اخالل یا هرگون�ه اقدام به اخالل (سوءاس�تفاده) در
سامان ٔه معامالت و زیرساخت دسترسی برخط عضو خودداری نموده و در مقابل
مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 .7امکانات استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار اختصاص یافته به اینجانب

را در اختی�ار هیچ ف�رد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماین�ده ،وکیل یا غیره قرار
نداده و در هر صورت مسئولیت کلی ٔه معامالت انجام شده را میپذیرم و به شخص
دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.
 .8مس�ئولیت صحت موارد مندرج در فرم مش�خصات مشتری بر عهد ٔه اینجانب
ب�وده و در ص�ورت ارای� ٔه اطالعات خالف واقع و مس�تندات جعلی ،مس�ئولیت
هرگونه عواقب ناشی از آن نیز بر عهد ٔه اینجانب میباشد.
نام و نام خانوادگی مشتری .......................... :تاریخ تکمیل.......................... :
امضاء و اثر انگشت مشتری.......................... :

دوم :قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
بخـش ّ

فصـل هشتـم — بخشنامـه مـاده  7و مـاده  10دستورالعمـل اجرایـی معامـالت برخـط
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بخـش ّاول:
دوم:
بخـش ّ
سـوم:
   بخـش ّ
بخـش چهـارم:
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مقدمـه و معرفیهـا
آشنایـی بـا معامـالت آنالیـن و نحـو ٔه انجـام آن
قوانیـن و مقـررات معامـالت آنالیـن
جرائـم و مجازاتهـا
قوانیـن و مقـررات کلـی
نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب

سـوم
بخـش ّ

جرائـم و مجازاتهـا

آنچـه در ایـن بخـش میخوانیـد:
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قان�ون گذار در قانون بازار اوراق بهادار مص�وب آذر  1384انجام برخی از امور را
جرم دانس�ته است که از آن جمله میتوان به استفاده از اطالعات نهانی در انجام
معامالت و دستکاری بازار اشاره نمود .لذا در این بخش در چهار فصل جداگانه
مقررات حاکم بر جرائم بازار سرمایه و مجازاتهای آن ذکر شده است.
ابت�دا در فصل  9عناوین مجرمانه ذکر ش�ده و توضیحات کافی در مورد آنها داده
ش�ده اس�ت .س�پس در فصل  10به مس�ئولیت مدیران (در حوزه بازار سرمایه) بر
اساس قانون و مقررات مربوطه پرداخته شده است.
فصل  11چند نمونه از پرونده ها و آراء قطعی صادره برای آنها در خصوص جرائم
موض�وع فصل شش�م قانون بازار اوراق به�ادار را ذکر نموده ک�ه میتواند منجر به
آش�نایی کام�ل خواننده با موضوع جرائم گردد .در فص�ل  12اهم موارد اطالعات
نهانی و دارندگان آن معرفی شدهاند و مسائل مربوطه به اطالعات نهانی به تفصیل
تشریح شده است.
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سـوم :جرائـم و مجازاتهـا
بخـش ّ
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سـوم:
   بخـش ّ
فصـل نهـم:

فصـل دهـم:
فصـل یازدهـم:
فصـل دوازدهـم:

جرائـم و مجازاتهـا

عناویـن مجرمانـه موضـوع قانـون بـازار اوراق بهـادار
(مصـوب آذرمـاه )1384
مسئولیـت مدیـران
چنـد نمونـه از پروندههـا و آراء قطعـی صـادره در
خصوص جـرائم موضوع فصـل ششـم قانـون بـازار
اوراق بهـادار
اهـم موارد اطالعـات نهانـی و برخـی از مصادیـق
اطالعـات مهـم

فصـل نهـم

عناویـن مجرمانـ ٔه موضـوع
قانـون بـازار اوراق بهـادار
مصـوب آذر 1384
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سـوم :جرائـم و مجازاتهـا
بخـش ّ
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.1

اس�تفاده از اطالعات نهان�ی((( به هر نحو به ضرر دیگری ی�ا به نفع خود قبل از
انتشار عمومی
مستند قانونی :بند  1ماد ٔه  46قانون بازار اوراق بهادار
ضمان�ت اج�را :بند  1م�اد ٔه  46قان�ون ب�ازار اوراق بهادار (محکومی�ت به حبس
تعزیری از س�ه ماه تا یک س�ال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست
آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)

.2

فراهم نمودن موجبات افشا و انتشار اطالعات نهایی در غیر موارد مقرر
مستند قانونی :بند  1ماد ٔه  46قانون بازار اوراق بهادار
ضمان�ت اج�راء :صدر م�اد ٔه  46قانون ب�ازار اوراق به�ادار (محکومیت به حبس

.3

افش�ای مس�تقیم یا غیر مستقیم اطالعات محرمانه توس�ط اعضای شورای عالی
بورس و اوراق بهادار ،اعضای س�ازمان بورس و اوراق بهادار ،مدیران و ش�رکای
موسسه حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار
مستند قانونی :ماده  18قانون بازار اوراق بهادار
ضمانت اجرا :صدر ماده  46قانون اوراق بهادار (محکومیت به حبس تعزیری از

.4

مبادرت به معامله اوراق بهادار با استفاده از اطالعات نهانی
مستند قانونی :بند  2ماده  46قانون بازار اوراق بهادار
ضمان�ت اج�را :صدر م�اده  46قانون ب�ازار اوراق به�ادار (محکومی�ت به حبس

تعزیری از س�ه ماه تا یک س�ال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست
آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)

سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان
متحمل نشده یا هر دو مجازات)

تعزیری از س�ه ماه تا یک س�ال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست
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 )1اه�م مصادیق نهایی در بخش چهارم این مجموعه ذکر ش�ده اس�ت .صدر ماد ٔه  49قان�ون بازار اوراق
بهادار (محکومیّت به حبس تعزیری از یکماه تا ش�شماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به
دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)

آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
.5

اقدام به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معامالت یا ایجاد قیمت های کاذب و
یا اغوای اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار (دستکاری در بازار)

.6

اقدام به انتشار آگهی یا اعالمیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار
بدون رعایت مقررات قانونی
مستند قانونی :بند  4ماده  46قانون بازار اوراق بهادار
ضمان�ت اج�را :صدر م�اده  46قانون ب�ازار اوراق به�ادار (محکومی�ت به حبس

.7

ارائه اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلی به سازمان بورس و اوراق بهادار و
یا شرکت بورس
مستند قانونی :ماده  46قانون بازار اوراق بهادار
ضمانت اجرا :مقررات فصل پنجم قانون مجازات اسالمی

.8

تصدیق اطالعات خالف واقع یا مس�تندات جعلی ارائه ش�ده به سازمان بورس و
اوراق بهادار و یا شرکت بورس
مستند قانونی :ماده  47قانون بازار اوراق بهادار
ضمانت اجرا :مقررات فصل پنجم قانون مجازات اسالمی

.9

استفاده از اطالعات  ،اسناد و یا مدارک جعلی در تهیه گزارش های موضوع قانون
بازار اوراق بهادار
مستند قانونی :ماده  47قانون بازار اوراق بهادار
ضمانت اجرا :مقررات فصل پنجم قانون مجازات اسالمی

مستند قانونی :بند  3ماده  46قانون بازار اوراق بهادار
ضمان�ت اج�را :صدر م�اده  46قانون ب�ازار اوراق به�ادار (محکومی�ت به حبس
تعزیری از س�ه ماه تا یک س�ال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست
آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)

سـوم :جرائـم و مجازاتهـا
بخـش ّ

فصـل نهـم — عناویـن مجرمانـه موضـوع قانـون بـازار اوراق بهـادار

تعزیری از س�ه ماه تا یک س�ال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست
آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
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بخـش ّ
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.10

افش�ای اسرار اش�خاص توس�ط کارگزار ،کارگزار/معامله گر ،بازارگردان و مشاور
سرمایهگذاری
مستند قانونی :ماده  48قانون بازار اوراق بهادار
ضمانت اجرا :ماده  648قانون مجازات اسالمی (محکومیت به سه ماه و یکروز
تا یکسال حبس و یا یک میلیون و پانصد تا شش میلیون ریال جزای نقدی)

.11

مب�ادرت به فعالیتهایی از قبی�ل کارگزاری ،کارگزاری/معاملهگ�ری ،بازارگردانی

.12

معرف�ی خود تحت عناوین�ی از قبیل کارگزار ،کارگزار/معاملهگ�ر ،بازارگردان و...

.13

خودداری از ارائ ٔه تمام یا قس�متی از اطالعات ،اس�ناد و یا مدارک مهم به سازمان
بورس و اوراق بهادار یا بورس مربوط
مستند قانونی :بند  2ماد ٔه  49قانون بازار اوراق بهادار
ضمان�ت اج�را :صدر م�اد ٔه  49قانون ب�ازار اوراق به�ادار (محکوم ّی�ت به حبس
تعزیری از یکماه تا ش�شماه یا جزای نقدی معادل یک تا س�ه برابر سود به دست

.14

تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارک ،اطالعات ،بیانیه ثبت ،اعالمیه
پذیرهنویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار.
مستند قانونی :بند  3ماد ٔه  49قانون بازار اوراق بهادار

و ...تحت هر عنوان ،بدون رعایت مقررات قانونی
مستند قانونی :بند  1ماد ٔه  49قانون بازار اوراق بهادار
ضمان�ت اج�را :صدر م�اد ٔه  49قان�ون ب�ازار اوراق بهادار (محکومی�ت به حبس
تعزیری از یکماه تا ش�شماه یا جزای نقدی معادل یک تا س�ه برابر سود به دست
آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
بدون رعایت مقررات قانونی
مستند قانونی :بند  1ماد ٔه  49قانون بازار اوراق بهادار
ضمان�ت اج�را :صدر م�اد ٔه  49قانون ب�ازار اوراق به�ادار (محکومی�ت به حبس
تعزیری از یکماه تا ش�شماه یا جزای نقدی معادل یک تا س�ه برابر سود به دست
آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازت)

آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)

ضمان�ت اج�را :صدر م�اد ٔه  49قانون ب�ازار اوراق به�ادار (محکومی�ت به حبس
تعزیری از یکماه تا ش�شماه یا جزای نقدی معادل یک تا س�ه برابر سود به دست
آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
.15

تخلف از مقررات قانونی در بورس ،اظهار نظر یا تصدیق گزارشات ،مستندات و
اطالعات
مستند قانونی :بند  3ماد ٔه  49قانون بازار اوراق بهادار
ضمان�ت اج�را :صدر م�اد ٔه  49قانون ب�ازار اوراق به�ادار (محکومی�ت به حبس

.16

س�وء اس�تفاده از اطالعات ،اس�ناد و مدارک یا گزارشهای خالف واقع مربوط به
اوراق بهادار
مستند قانونی :بند  4ماد ٔه  49قانون بازار اوراق بهادار
ضمان�ت اج�را :صدر م�اد ٔه  49قانون ب�ازار اوراق به�ادار (محکومی�ت به حبس

.17

اس�تفاده غیرقانون�ی از اوراق به�ادار و وجوهی که برای انج�ام معامله به کارگزار،
کارگزار/معاملهگر یا بازارگردان سپرده شده است.
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تعزیری از یکماه تا ش�شماه با جزای نقدی معادل یک تا س�ه برابر سود به دست
آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)

تعزیری از یکماه تا ش�شماه یا جزای نقدی معادل یک تا س�ه برابر سود به دست
آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)

مستند قانونی :ماد ٔه  50قانون بازار اوراق بهادار
ضمانت اجرا :ماد ٔه  674قانون مجازات اسالمی (محکومیت به حبس از ششماه
تا سهسال)
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مقن�ن بازار اوراق بهادار در راس�تای حمایت از حقوق س�رمایهگذاران و با هدف
ساماندهی ،حفظ و توسع ٔه بازار شفاف ،منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت

بر عملکرد اشخاص حقوقی و تش ّکلهای ف ّعال در بازار سرمایه از جمله «ناشران
اوراق بهادار» (شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان) و «نهادهای مالی»

(شرکتهای سهامی خاص کارگزاری ،کارگزار/معامله گری ،بازارگردانی ،مشاور

س�رمایهگذاری و )...در موارد مختلف قانون ،وظایف ،تکالیف و مسئولیتهایی
را برای این اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه مقرر نموده است.

به عنوان نمونه مطابق ماد ٔه  45قانون مزبور« ،شخص حقوقی ناشر» مک ّلف

به ارائه صورتهای مالی ،گزارش عملکرد و سایر اطالعات دارای تأثیر با اهم ّیت
بر قیمت اوراق بهادار یا تصمیم سرمایهگذاران ،طبق دستورالعمل موضوع همین

ماده (دس�تورالعمل اجرایی افش�ای اطالعات شرکتهای ثبت ش�ده نزد سازمان
بورس) به سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.

همچنی�ن حس�ب م�اد ٔه  39همی�ن قان�ون ،ش�خص حقوق�ی «کارگ�زار»،

«کارگزار/معاملهگر»« ،بازارگردان»« ،مش�اور سرمایهگذاری» و سایر تش ّکلهای
مش�ابه یعنی کلید «نهادهای مالی» ملزم به تهیه و ارائ ٔه گزارشهای الزم براس�اس

دستورالعملهای ابالغی میباشند.

همچنین وفق مادتین  41و  42قانون بازار اوراق بهادار ،ناش�ران و نهادهای
مالی مک ّلفند اطالعات جامع فعالیت خود را براساس استانداردهای حسابداری
و حسابرسی ملی کشور انتشار دهند و در تهیه صورتهای مالی ،مقررات قانونی،
استانداردهای حس�ابداری و گزارشدهی مالی و آئیننامهها و دستورالعملهای

اجرایی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ میشود را رعایت نمایند.

قانونگذار از س�وی دیگر در مقام تضمین سالمت ،امنیت و شفاف ّیت بازار
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س�رمایه و پیش�گیری از وق�وع تخلفات و جرای�م بورس و با ه�دف برخورد قاطع
ب�ا اخاللگ�ران در بازار س�رمایه ،در فصل شش�م قان�ون ،تحت عن�وان «جرائم و

مجازاتها» ،ضمانت اجراهای متقن کیفری را برای تضمین انجام تکالیف قانونی

فوق االش�عار ،پیشبینی کرده اس�ت .به عن�وان نمونه ،بند  2م�اد ٔه  49قانون بازار

اوراق بهادار ،ضمانت اجرای کیفری تکالیف مقرر در مادتین  39و  45قانون بوده

www.mofidonline.com

و بند  3ماد ٔه  49قانون ،ضمانت اجرای کیفری مادتین  41و  42قانون میباش�د.
با تدقیق و امعان نظر در عبارات مندرج در بند مشار یعنی «هر شخصی که
به موجب این قانون مک ّلف به ارائ ٔه تمام یا قس�متی از اطالعات ،اس�ناد و مدارک
مه�م به س�ازمان و یا بورس مربوط ب�وده( »...بند  2ماد ٔه  )49و «هر ش�خصی که
مس�ئول تهیه اس�ناد ،مدارک ،اطالعات و ...جهت ارائه به س�ازمان بوده( »...بند
 3م�اد ٔه  )49مس�ئولیتهای کیفری مص�رح در بندهای مذکور متوجه اش�خاص
حقوق�ی (اع�م از ناش�ران ی�ا نهاده�ای مالی) میباش�د ،ل�ذا از نظ�ر قانونگذار،
اش�خاص حقوقی مذکور ،مس�ئول و مرتکب جرایم یاد ش�ده محسوب شدهاند.
اما اس�تناد ًا به نص صری�ح ماد ٔه  51قانون بازار اوراق به�ادار ،در صورت ارتکاب
جرایم بورس توس�ط اش�خاص حقوقی ،مجازاتهای پیشبینی ش�ده بر حسب
مورد دربار ٔه آن دس�ته از اش�خاص حقیقی اعمال میش�ود که از طرف اش�خاص
حقوقی یاد ش�ده ،مسئولیت تصمیمگیری را بر عهده داشتهاند .از آنجا که مستند
ب�ه مقررات قان�ون تجارت و خصوص ًا مادتی�ن  118و  589این قانون ،مس�ئولیت
تصمیمگیری و اقدام در خصوص موارد مذکور در راستای ادار ٔه شرکت بر عهده و
متوجه اعضای هیئتمدیر ٔه شرکتهای یاد شده میباشد ،فلذا مجازاتهای مقرر
در خصوص ایشان اجرا میشود.
این دیدگاه مستند به مقررات قوانین تجارت و بازار اوراق بهادار و مستدل به
قواعد و اصول حاکم بر حقوق مسئولیت بوده ،دکترین حقوقی با عنایت به «نظری ٔه
وحدتشرکتوهیئتمدیره»و«اصلرکنبودنهیئتمدیرهدرشرکتهایسهامی»
آن را تأیی�د میکن�د و روی ٔه قضای�ی دادگاهها نیز آن را مورد عمل قرار داده اس�ت.
ش�ایان ذکر اس�ت در خصوص این تکالیف و مسئولیتها جهل حکمی و
موضوعی مس�موع نبوده و حس�ب مقررات ماد ٔه  17قانون تجارت ،قبولی س�مت
در هیئتمدیره ش�رکتهای سهامی ،به خودی خود دلیل بر این است که اعضای
هیئتمدیره با علم به تکالیف و مسئولیتهای سمت خود عهدهدار آن گردیدهاند.
همچنین براس�اس اصول مس�لم حقوقی و مق�ررات قانونی ،هیچ تبعیضی
بین اعضای موظف و اعضای غیرموظف هیئتمدیره از نظر میزان مسئولیتهای
مدن�ی و کیفری وجود نداش�ته و تنها تفاوت آنان در رابط ٔه اس�تخدامی با ش�رکت
متبوعشان و نیز میزان حقوق ،دستمزد و حق حضور در جلسات میباشد.
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الف.

اق�دام ب�ه ایجاد ظاه�ری گمراه کنن�ده از رون�د معاملات اوراق بهادار ی�ا ایجاد
قیمته�ای کاذب و ی�ا اغوای اش�خاص ب�ه انجام معاملات اوراق به�ادار (بزه
موضوع بند  3ماده  46قانون بازار اوراق بهادار)
در س�ال  ،1385مس�تند به گزارش اولیه اداره نظارت ب�ر بازارها و بورسها،
فعالیتهای صورت گرفته بر روی س�هم شرکت ...از تاریخ  1385/2/2لغایت
 1385/2/25م�ورد تدقی�ق قرار گرفته و پس از آن احتم�ال وقوع جرم فوق الذکر
توس�ط اداره نظارت ب�ر بازارها و بورسها به مدیریت حقوقی و انتظامی س�ازمان
اعالم گردید.
مدیریت حقوقی و انتظامی نیز پس از بررس�ی مس�تندات و مدارک موجود
و محرز دانس�تن وقوع بزه توس�ط آقای ...و خانم ...و نیز ش�رکت کارگزاری ،در
اج�رای م�اده  52قانون ب�ازار اوراق به�ادار در تاری�خ  1385/5/2اق�دام به طرح
شکایت از متهمین پرونده در دادسرای ناحیه  11تهران نمود.
پ�س از رس�یدگی اولیه در دادس�رای مزب�ور قرار مجرم ّیت و کیفر خواس�ت
علی�ه آق�ای ...به اتهام اغوای اش�خاص به انج�ام معامالت در ب�ورس در تاریخ
 1385/6/25صادر و پرونده به مجتمع قضائی ولیعصر ارجاع و در ش�عب ٔه 1021
آن مجتمع به ثبت رسید .در تاریخ  1385/10/5حکم بدوی به شماره دادنام ٔه...
مبن�ی بر محکومیت آقای ...به ش�شماه حبس ،جه�ت ارتکاب جرم موضوع بند
 3م�اد ٔه  46دای�ر بر اغوای اش�خاص ب�ه انجام معاملات اوراق به�ادار و ایجاد
قیمتهای کاذب صادر گردید.
به لحاظ تجدیدنظر خواهی وکیل متهم ،پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به
دادگاه تجدید نظر استان و شعب ٔه  38آن دادگاه ارجاع شد.
النهای�ه پرون�ده در ش�عب ٔه  38دادگاه تجدی�د نظ�ر اس�تان ته�ران در تاری�خ
 1387/8/29منج�ر به صدور رأی قطعی به ش�مار ٔه دادنام� ٔه ...دایر بر تأیید رأی
بدوی گردید و محکومت صادره مشعر بر ششماه حبس به جهت ارتکاب بزه بند
 3ماده  46قانون بازار اوراق بهادار قطعی است.

ب.

مبادرت به انجام معامالت اوراق بهادار با استفاده از اطالعات نهانی (بزه موضوع

بند  2ماد ٔه  46قانون بازار اوراق بهادار)

در سال  1386پس از احراز وقوع بزه معامل ٔه متکی بر اطالعات نهانی توسط
مدیران شرکت ...و عدهای از اشخاص حقیقی که همگی از دارندگان اطالعات
نهانی ش�رکت به شمار میآمدند ،ش�کایت در دادس�رای ویژ ٔه رسیدگی به جرائم
اقتص�ادی طرح و متعاقب آن پس از انجام رس�یدگی مقدمات�ی ،بازجوئی و اخذ
اظهارات توسط شعب ٔه اول بازرسی دادسرای مذکور ،قرار مجرم ّیت و کیفرخواست
برای متهمین آن ،صادر گردید سپس پرونده جهت رسیدگی بدوی به شعب ٔه 1192
دادگاه عمومی تهران ارس�ال شد .شعب ٔه مزبور پس از احراز بزه یاد شده به موجب
دادنام� ٔه ش�مار ٔه ...با تعیین جزای نقدی برای آقای�ان ...هر یک به میزان  4میلیون
توم�ان و مج�ازات حبس برای خانمه�ا ...به میزان  4ماه حب�س تعزیری برای هر
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ک�دام از محکوم علیهما نس�بت به صدور رأی مش�عر بر محکوم ّیت مش�ارالیهم
اق�دام نمود .متعاقب تجدیدنظر خواهی محک�وم علیهم ،پرونده مورد نظر جهت
رسیدگی پژوهشی به شعب ٔه  70دادگاه تجدید نظر استان ارسال و شعب ٔه مرجوع الیه
در تاریخ  1388/8/28با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم
و مب�ادرت به صدور رأی مبنی بر تأیید دادنامه صادر نمود .ضمن ًا مجازات حبس
تعیین ش�ده برای دو تن از محکوم علیهم با توجه به فقد س�ابق ٔه کیفری و اوضاع
احوال ایش�ان ب�ا رعایت ماد ٔه  22قانون مجازات اسلامی و تبص�ر ٔه  2از ماد ٔه 22
اصالحی قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  1381به مجازات نقدی تبدیل شد.
ج.

خودداری از ارائ ٔه اطالعات ،اسناد و مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار (بزه

موضوع بند  2ماد ٔه  49قانون بازار اوراق بهادار)
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پی�رو وق�وع ج�رم خ�ودداری از ارائ� ٔه اطالعات به س�ازمان توس�ط اعضای
هیئتمدیر ٔه شرکت ...در حوز ٔه بازار اوراق بهادار ،شکایتی در تاریخ 1387/2/15
در ش�عب ٔه اول دادس�رای ناحی� ٔه ( 22وی�ژ ٔه جرای�م اقتص�ادی) ب�ر علی�ه اعض�ای
هیئتمدیر ٔه ش�رکت ...طرح گردید .متعاقب طرح دعوی کیفری توس�ط س�ازمان
و انجام اقدامات مقتضی در دادس�رای امور اقتص�ادی ،در تاریخ  87/10/24به
موجب قرار شمار ٔه ...بازپرس محترم شعب ٔه اول دادسرای مزبور اقدام به صدور قرار
مجرم ّیت نموده و پس از موافقت معاون دادس�تان تهران با قرار یاد ش�ده و صدور
کیفر خواست ،پرونده جهت رسیدگی به شعب ٔه  1192دادگاه عمومی جزائی تهران
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ارجاع گردید .ش�عب ٔه اخیرالذکر پس از تش�کیل جلسات محاکمه ،تفهیم اتهام و
اخذ اظهارات و لوایح طرفین دعوی مبادرت به صدور رأی مش�عر بر محکوم ّیت
متهمین با تعیین مجازات حبس تعزیری برای ایش�ان نمود که به اس�تناد آن متهم
ردیف اول یعنی آقای ...رئیس هیئتمدیره ش�رکت فوقاالش�اره به لحاظ داشتن
س�ابقه محکوم ّیت کیفری به تحمل  4ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم یعنی
آقای ...به سمت مدیرعامل شرکت مزبور به تحمل  5ماه حبس تعزیری محکوم
شدند .دیگر متهمین پرونده (متهمین ردیف سوم الی هفتم) یعنی آقایان ...نیز به
تحمل  4ماه حبس تعزیری محکوم شدند ،لکن مجازات ایشان با عنایت به وضع
خاص و اجتماعی آنان و نیز فقد س�ابق ٔه کیفری به استناد ماد ٔه  25قانون مجازات
اسلامی به مدت  3س�ال تعلیق ش�د .پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیهم،
پرونده مورد نظر جهت رس�یدگی پژوهشی به ش�عب ٔه  68دادگاه تجدیدنظر استان
تهران ارجاع گردید.
ش�عب ٔه مرجوعالیه نی�ز در تاریخ  1388/03/13با عنای�ت به جمیع اوراق و
محتوی�ات پرونده ختم رس�یدگی را اعالم و با تأیید رأی صادره نس�بت به صدور
رأی قطعی اقدام نمود.
د.
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تخلف از موازین قانونی در تهیه اطالعات ،اسناد و مدارک (بزه موضوع بند  3ماد ٔه
 49قانون بازار اوراق بهادار)
در تاریخ  1387/11/23مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق
بهادار اقدام به طرح ش�کایت از اعضای هیئتمدیر ٔه ش�رکت ...نس�بت به جرایم
موض�وع بنده�ای  2و  3ماد ٔه  49قانون ب�ازار دایر بر خ�ودداری از ارائ ٔه اطالعات
به س�ازمان و تخلف از مقررات در تهیه اس�ناد و م�دارک و اطالعات جهت ارائه
به س�ازمان نمود .بر مبنای گزارش�ات ادارات نظارت بر ناش�ران و اظهارنظر ادار ٔه
امور حسابرس�ی و گزارش�گری مالی سازمان ،ش�رکت ...در چندین فقره مرتکب
تخلف از اس�تانداردهای حس�ابداری در تهیه صورتهای مالی خود شده بود که
از جمل� ٔه آنها ع�دم انعکاس و ثبت اطالعات مربوط به اخذ تس�هیالت بانکی از
بانکه�ای ...در صورته�ای مال�ی و عدم بازپرداخت دیون مرب�وط به آنها و نیز
تخلف در تهیه صورتهای مالی منتهی به  1387/6/31بود که طی آن ،مرتکبین

ب�زه مزبور اق�دام به ثبت مبالغ واریزی به حس�اب برخی اش�خاص حقیقی تحت
عنوان سرمایهگذاری در شرکت ...و شرکت ...نموده بودند.
علیهذا پرونده در شعب ٔه اول بازپرسی دادسرای مذکور در تاریخ 1388/5/7
منج�ر ب�ه صدور قرار من�ع پیگرد به لحاظ عدم انتس�اب جرم مطروحه نس�بت به
ع�دهای از اعضای هیئتمدیره ش�ده و در خصوص آق�ای ...رئیس هیئتمدیر ٔه
شرکت ،قرار مجرم ّیت و کیفرخواست صادر گردید .متعاقب صدور قرار مجرم ّیت
و کیفرخواست و ارسال پرونده به شعب ٔه  1192دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر
در مجتمع قضائی ویژ ٔه جرایم اقتصادی ،در تاریخ  1388/6/14شعب ٔه مرجوعالیه
ب�ا محرز دانس�تن وق�وع جرایم بندهای  2و  3م�اد ٔه  49ب�ازار اوراق بهادار ،متهم
ردیف اول پرونده ،آقای ...را به تحمل  11ماه حبس تعزیری محکوم نمود.
متعاقب تجدیدنظر خواهی وکیل متهم ،پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به
ش�عب ٔه  68دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد لکن شعب ٔه مذکور نیز ضمن
رد تجدیدنظر خواهی مورد نظر ،دادنام ٔه صادره را تأیید نمود.
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حس�ب مقررات ماد ٔه  45قانون بازار اوراق بهادار و بند  4آن ،کلی ٔه ناشران بورسی
مک ّلفند عالوه بر صورتهای مالی س�االنه حسابرس�ی ش�ده ،صورتهای مالی
میان دورهای (شامل صورتهای مالی  6ماهه حسابرسی شده ،صورتهای مالی
سهماهه و نیز گزارش هیئتمدیره به مجامع اظهارنظر حسابرس) سایر اطالعاتی
ک�ه دارای اث�ر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم س�رمایهگذاران باش�د را
به ش�رح مندرج در دستورالعمل موضوع همان ماده (دستورالعمل اجرایی افشای
اطالعات ش�رکتهای ثبت شده نزد س�ازمان مصوب  )1386/05/03در مواعد
قانونی به س�ازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند .خودداری از ارائ ٔه اطالعات
مذکور مش�مول عن�وان مجرمانه موضوع بند  2م�اد ٔه  49قانون ب�ازار اوراق بهادار
میباشد.
از طرف دیگر وفق بند  32ماد ٔه  1قانون بازار اوراق بهادار هرگونه اطالعات
مهم قبل از افش�ای به بازار و انتش�ار برای عموم س�رمایهگذاران ،اطالعات نهانی
محسوب میگردد .استفاده از اطالعات مزبور یا افشای آنها در غیر موارد قانونی
و یا اقدام به معامله با اس�تفاده از آن اطالعات مش�مول عناوین مجرمانه بندهای
 1و  2ماد ٔه  46قانون بازار اوراق بهادار میباش�د .اهم مصادیق اطالعات نهانی
و برخ�ی از مصادی�ق اطالع�ات مهم اس�تناد ًا ب�ه مادتی�ن  7و  13دس�تورالعمل
فوقاالش�عار به شرح ذیل میباشد .ش�ایان ذکر است مصادیق اطالعات مهم و
نهان�ی منحصر به موارد ذیل الذکر نب�وده و هرگونه اطالعات مؤثر بر قیمت اوراق
بهادار و یا تصمیم سرمایهگذاران را شامل میگردد.
الف.
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گزارشها و صورتهای مالی ساالنه و میاندورهای
 صورتهای مالی ساالن ٔه حسابرسی شد ٔه شرکت اصلی و تلفیقی گروه

 گزارش هیئتمدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن
 اطالعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6 ،3و  9ماه ٔه حسابرسی نشده
 صورتهای مالی میان دورهای  6ماه ٔه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی
گروه
 صورتهای مالی ساالن ٔه حسابرسی نشده شرکت اصلی تلفیقی گروه
 برنامههای آتی مدیریت و پیشبینی عملکرد ساالن ٔه شرکت اصلی و تلفیقی گروه

و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن
 پیشبینی عملکرد ساالن ٔه شرکت اصلی و تلفیقی گروه براساس عملکرد واقعی
 6 ،3و  9ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیشبینی براساس عملکرد واقعی
 6ماهه
 پیشبینی عملکرد حسابرسی شده در سایر مواردی که منجر به تغییر با اهمیت
در پیشبینی عملکرد میگردد.
 اطالعات پرتفوی سرمایهگذاریهای شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ
 اطالعات و صورتهای مالی شرکتهای تحت کنترل:
—صورتهای مالی ساالن ٔه حسابرسی شد ٔه شرکتهای تحت کنترل
—صورته�ای مالی میان دورهای  6ماه ٔه حسابرس�ی ش�د ٔه ش�رکتهای تحت
کنترل
—اطالع�ات پرتفوی س�رمایهگذاریهای ش�رکتهای تحت کنت�رل که فعالیت
اصلی آنها سرمایهگذاری در اوراق بهادار میباشد.
ب.
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اطالعات مرب�وط به رویدادهای مؤثر بر فعالیت ،وضعیت مالی و نتایج عملکرد
ناشی از قبیل:
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 .1تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر
 .2تغییر در نوع فعالیت اصلی ناشر
 .3تحصیل یا واگذاری سهام سایر شرکتها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ،که
تأثیر با اهمیتی بر وضعیت عملکرد جاری یا آتی ناشر داشته باشد.
 .4برگزاری یا مشارکت در مناقصهها و مزایدههای با اهمیت و نتیج ٔه آن
 .5تغییر در روش یا روی ٔه حسابداری به همراه دالیل و آثار مالی ناشی از آن
 .6تغیی�ر در ترکی�ب اعض�ای هیئتمدی�ره ،تعیی�ن و تغییر نمایندگان اش�خاص
حقوقی و تغییر مدیرعامل ناشر
 .7انعقاد ،انحالل یا هرگونه تغییرات اساسی قراردادهای مهم
 .8دع�اوی مه�م مطروحه له یا علی ٔه ناش�ر ،ورود در دعاوی مهم یا جلب دعاوی
مهم یا ارجاع اختالفات مهم به داوری و نیز اعالم نتیج ٔه آرای قطعی دادگاهها و
مراج�ع قانون�ی دیگر و نیز اعمال و وقایع مهم حقوقی ک�ه بر قیمت اوراق بهادار
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ناشر اثرگذار باشد.
 .9کش�ف ذخایر و منابع طبیعی یا کش�ف منابع قابل توجه توس�ط ش�رکتهای
تأمین کنند ٔه مواد اولی ٔه ناشر
 .10تولی�د محص�والت جدی�د ،ارائ ٔه خدم�ات جدید ،دس�تیابی به مناب�ع اولیه،
فنآوری ،بازار فروش یا مشتریان جدید
 .11تأیی�د ،تعلی�ق یا مجوز فعالی�ت و امتیاز تجاری و انتق�ال ،تحصیل ،تغییر یا
ابطال اسم یا عالمت تجاری
 .12مشخصات طرحهای سرمایهگذاری و هرگونه تغییر با اهمیت در آن
 .13توقف فعالیت مش�تریان یا عرضه کنندگان عمد ٔه ناش�ر یا تغییر مش�تریان یا
عرضه کنندگان عمد ٔه ناشر
 .14عدم توانایی در اجرای تعهدات و قراردادهای ناشر ،اعالم ورشکستگی ناشر
یا شرکت مادر آن
 .15اعلام میزان س�پرده بابت خس�ارات احتمال�ی طرح دعاوی ی�ا جلوگیری از
اجرای احکام
 .16تصمیمات مجامع عمومی ناشر
ج.

اطالعات مربوط به تصمیمات و ش�رایط مؤثر بر س�اختار س�رمایه و تأمین منابع
مالی ناشر از قبیل:
 افزایش یا کاهش سرمای ٔه ناشر یا شرکتهای تحت کنترل

د.

اطالعات مربوط به تغییر در ساختار مالکیت ناشر از قبیل:
 .1تغییر عمده در ساختار مالک ّیت ناشر به نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد

 انتشار اوراق بهادار جدید
 تغییر در سیاست تقسیم سود ناشر
 عوامل تأثیرگذار در س�ایر اجزای س�اختار س�رمایه از قبیل قراردادهای لیزینگ،
تضمین یا ارائ ٔه ضمانتنامههای بانکی با اهمیت و تأمین مالی خارج از ترازنامه
 اس�تقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه در مقایس�ه ب�ا گردش عملیات مالی
ناشر

 .2تغییر در ساختار ناشر مانند ادغام ،تحصیل و ترکیب
ه.

سایر اطالعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایهگذاران از
قبیل:
 انتقال یا واگذاری ماشینآالت و تجهیزات به منظور تغییر ساختار ناشر

 خرید یا فروش با اهمیت داراییهای ناشر
 توثیق یا فک رهن بخش قابل توجهی از داراییهای ناشر
 ایجاد یا منتقی شدن بدهیهای احتمالی با اهمیت
 تغییر با اهمیت در پیشبینی عملکرد ناشر با برنامههای آتی مدیریت ،به همراه
دالیل مربوطه
 افزایش یا کاهش با اهمیت درآمدها و هزینههای ناش�ر در آیند ٔه قابل پیشبینی
به همراه دالیل مربوطه
 ورود خس�ارت با اهمیت ناشی از رویدادهای طبیعی (آتشسوزی ،سیل ،زلزله
و)...
 یا ورود خسارت به واسط ٔه انجام فعالیتهای عملیاتی و غیرعملیاتی ناشر
 تعدیالت سنواتی با اهمیت
 درخواست برای خروج از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس و دالیل آن
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 هرگونه رویداد و یا تغییر در شرکتهای تحت کنترل که اثر با اهمیتی بر فعالیت،
وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت مادر (اصلی) دارد
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برای انجام دادن درس�ت هر کاری الزم اس�ت عالوه بر آش�نایی با نحوه انجام آن
اش�راف بر قوانین و مقررات حاکم نیز وجود داش�ته باشد .معامالت آنالین نیز از
این قاعده مستثنی نیست و آشنایی با مقررات حاکم بر آن از جمله الزامات شروع
داد و س�تد میباش�د .لذا در این بخش ابتدا در فصل ششم دستورالعمل اجرایی
س�فارشهای الکترونیک�ی در بورس جهت آگاهی س�رمایهگذاران آمده اس�ت و
س�پس در فصل هفتم دس�تورالعمل اجرایی معامالت برخط به عنوان پایه اصلی
معامالت آنالین ذکر شده است .در فصل هشتم بخشنامه اجرایی ماده  7و ماده
 10آمده اس�ت که به تفصیل برخی از مفاد دستورالعمل مذکور را روشن میسازد
و همچنین نمونه قرارداد معامالت آنالین و تعهدنامه مربوطه نیز در این فصل ذکر
شده است.
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فصـل سیزدهـم:
فصـل چهاردهـم:
فصـل پانزدهـم:
فصـل شانزدهـم:

قوانیـن و مقـررات کلـی

قانـون بـازار اوراق بهـادار (مصـوب آذرمـاه )1384

آییننامـ ٔه معامـالت در شرکـت بورس اوراق بهـادار تهـران
دستورالعمـل اجرایـی نحو ٔه انجـام معامـالت در بـورس
اوراق بهـادار تهـران (مصـوب )1389/9/13
دس�تورالعمـل اجرایـ�ی نح�و ٔه انجـ�ام معاملات اوراق
بهـادار در فرابـورس ایـران (مصوب )1388/6/7

فصـل سیزدهـم

قانـون بـازار اوراق بهـادار
جمهـوری اسالمـی ایـران
مصـوب  1آذر 1384
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فصـل ّاول :تعاریـف و اصطالحـات
مــاد ٔه  .1اصطالح�ات و واژههای�ی که در ای�ن قانون ب�ه کار رفته اس�ت ،دارای معانی زیر
میباشند:
 .1شورای عالی بورس و اوراق بهادار :شورایی است که به موجب ماد ٔه ( )3این
قانون تشکیل میشود ،و بعد از این «شورا» نامیده میشود.
 .2سازمان بورس و اوراق بهادار :سازمانی است که به موجب ماد ٔه ( )5این قانون
تشکیل میشود ،و بعد از این «سازمان» نامیده میشود.
.3ب�ورس اوراق بهادار :بازاری متش�کل و خودانتظام اس�ت ک�ه اوراق بهادار در
آن توس�ط کارگزاران و یا معاملهگران طبق مقررات این قانون ،مورد دادوس�تد قرار
میگی�رد .ب�ورس اوراق به�ادار (که از این پس ب�ورس نامیده میش�ود) در قالب
شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میشود.
 .4هیئتداوری :هیئتی است که به موجب ماد ٔه  37این قانون تشکیل میشود.
 .5کان�ون :کانونه�ای کارگزاران ،معاملهگران ،بازارگردانان ،مش�اوران ،ناش�ران،
سرمایهگذاران و سایر مجامع مشابه ،تشکلهای خود انتظامی است که بهمنظور
تنظی�م روابط بین اش�خاصی که طبق این قان�ون به فعالیت در ب�ازار اوراق بهادار

اش�تغال دارن�د ،طب�ق دس�تورالعملهای مصوب «س�ازمان» ب هصورت مؤسس� ٔه
غیردولتی ،غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت میرسند.
 .6تش�کل خودانتظام :تشکلی اس�ت که برای حسن انجام وظایفی که به موجب
ای�ن قان�ون ب�ر عه�ده دارد و همچنین ب�رای تنظی�م فعالیتهای حرف�های خود و
انتظامبخشیدن به روابط بین اعضا ،مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفهای
و انضباطی را که الزم میداند ،با رعایت این قانون ،وضع و اجرا کند.
 .7شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسوی ٔه وجوه :شرکتی است که امور
مرب�وط به ثب�ت ،نگهداری ،انتقال مالکی�ت اوراق بهادار و تس�وی ٔه وجوه را انجام
میدهد.
 .8بازاره�ای خارج از بورس :بازاری اس�ت در قالب ش�بک ٔه ارتباط الکترونیک یا
غیرالکترونیک که معامالت اوراق بهادار در آن بر پای ٔه مذاکره صورت میگیرد.
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 .9ب�ازار اولی�ه :ب�ازاری اس�ت ک�ه اولی�ن عرض�ه و پذیرهنویس�ی اوراق به�ادار
جدیداالنتش�ار در آن انج�ام میش�ود و منابع حاص�ل از عرض� ٔه اوراق بهادار در
اختیار ناشر قرار میگیرد.
 .10ب�ازار ثانویه :بازاری اس�ت که اوراق بهادار ،پس از عرض� ٔه اولیه ،در آن مورد
دادوستد قرار میگیرد.
 .11بازار مشتقه :بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر
اوراق بهادار یا کاال دادوستد میشود.
 .12ناشر :شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند.
 .13کارگزار :ش�خص حقوقی اس�ت که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب
آنها معامله میکند.
 .14کارگزار/معاملهگر :ش�خص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و
بهحساب آنها و یا بهنام و حساب خود معامله میکند.
 .15بازارگردان :کارگزار/معاملهگری است که با اخذ مجوز الزم با تعهد به افزایش
نقدش�وندگی و تنظیم عرضهوتقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامن ٔه نوس�ان
قیمت آن ،به دادوستد آن اوراق میپردازد.
 .16مشاور سرمایهگذاری :شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص،
دربار ٔه خریدوفروش اوراق بهادار ،به سرمایهگذار مشاوره میدهد.
 .17سبدگردان :شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور
کسب انتفاع ،به خریدوفروش اوراق بهادار برای سرمایهگذار میپردازد.
 .18ش�رکت تأمین س�رمایه :ش�رکتی اس�ت ک�ه بهعنوان واس�طه بین ناش�ر اوراق
بهادار و عام ٔه س�رمایهگذاران فعالیت میکند ،و میتواند فعالیتهای کارگزاری،
معاملهگری ،بازارگردانی ،مشاوره ،سبدگردانی ،پذیرهنویسی ،تعهد پذیرهنویسی و
فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.
 .19صن�دوق بازنشس�تگی :صن�دوق س�رمایهگذاریای اس�ت که با اس�تفاده از
طرحهای پسانداز و س�رمایهگذاری ،مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشس�تگی
اعضای آن فراهم میکند.
 .20صندوق سرمایهگذاری :نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایهگذاری
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در اوراق بهادار میباش�د و مالکان آن به نس�بت س�رمایهگذاری خود ،در س�ود و
زیان صندوق شریکاند.
 .21نهاده�ای مال�ی :منظ�ور نهادهای مالی فع�ال در ب�ازار اوراق بهادارند که از
آن جمل�ه میت�وان ب�ه «کارگ�زاران»« ،کارگزاران/معاملهگ�ران»« ،بازارگردان�ان»،
«مشاوران سرمایهگذاری»« ،مؤسسات رتبهبندی» ،صندوقهای سرمایهگذاری»،
«شرکتهای سرمایهگذاری»« ،شرکتهای پردازش اطالعات مالی»« ،شرکتهای
تأمین سرمایه» و «صندوقهای بازنشستگی» اشاره کرد.
 .22ش�رکت مادر (هلدینگ) :ش�رکتی که با سرمایهگذاری در شرکت سرمایهپذیر
جهت کسب انتفاع ،آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت،
هیئتمدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئتمدیره مؤثر باشد.
 .23ارزشیاب :کارشناس مالیای است که داراییها و اوراق بهادار موضوع این
قانون را مورد ارزشیابی قراردهد.
 .24اوراق به�ادار :ه�ر ن�وع ورق�ه یا مس�تندی اس�ت ک�ه متضمن حق�وق مالی
لوانتق�ال ب�رای مالکعی�ن و یا منفعت آن باش�د« .ش�ورا» ،اوراق بهادار
قابلنق 
قابلمعامله را تعیین و اعالم خواهد کرد .مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن

این قانون ،معادل هم در نظر گرفته شده است.
 .25انتشار :انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرض ٔه عمومی.
 .26عرض ٔه عمومی :عرض ٔه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
 .27عرض ٔه خصوصی :فروش مستقیم اوراق بهادار توسط «ناشر» به سرمایهگذاران
نهادی است.
 .28پذیرهنویسی :فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نمایند ٔه قانونی آن و تعهد
پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.
 .29تعهد پذیرهنویس�ی :تعهد ش�خص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف
مهلت «پذیرهنویسی» به فروش نرسد.
 .30اعالمی ٔه پذیرهنویس�ی :اعالمیهای اس�ت که از طریق آن ،اطالعات مربوط به
ناشر و اوراق بهادار قابل پذیرهنویسی در اختیار عموم قرار میگیرد.
 .31بیانی ٔه ثبت :مجموع ٔه فرمها ،اطالعات ،و اسناد و مدارکی است که در مرحل ٔه

تقاضای ثبت شرکت ،به «سازمان» داده میشود.
 .32اطالعات نهانی :هرگونه اطالعات افشاء نشده برای عموم که به طور مستقیم
و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار ،معامالت یا ناشر آن مربوط میشود ،و در صورت
انتشار ،بر قیمت و یا تصمیم سرمایهگذاران برای معامل ٔه اوراق بهادار مربوط تأثیر
میگذارد.
 .33س�بد :مجموع� ٔه داراییه�ای مالی اس�ت ک�ه از محل وجوه س�رمایهگذاران
خریداری میشود.
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دوم :ارکـان بـازار اوراق بهـادار
فصـل ّ
مــاد ٔه  .2در راستای حمایت از حقوق سرمای هگذاران و با هدف ساماندهی ،حفظ و توسع ٔه
بازار ش�فاف ،منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حس�ن اجرای
این قانون« ،شورا» و «سازمان» با ترکیب ،وظایف و اختیارات مندرج در این قانون
تشکیل میشود.
مــاد ٔه « .3ش�ورا» باالترین رکن بازار اوراق بهادار اس�ت که تصویب سیاستهای کالن آن
بازار را برعهده دارد .اعضای «شورا» به شرح ذیل میباشد:
 وزیر امور اقتصادی و دارایی
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 وزیر بازرگانی
 رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
 رییس «س�ازمان» که به عنوان دبیر «ش�ورا» و «س�خنگوی س�ازمان» نیز انجام
وظیفه خواهد کرد.
 دادستان کل کشور یا معاون وی
 یک نفر نماینده از طرف «کانون»ها
 سه نفر خبر ٔه مالی منحصر ًا از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفهای
بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران
یربط و تصویب
 یک نفر خبره منحصر ًا از بخش خصوصی به پیش�نهاد وزیر ذ 
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هیئت وزیران برای هر «بورس کاالیی»
تبصر ٔه  :1ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصر ٔه  :2مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای  8 ،7و  9پنجس�ال اس�ت ،و
آنان را نمیتوان از میان اعضای هیئتمدیره و کارکنان «سازمان» انتخاب کرد.
تبصر ٔه  :3انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای 8 ،7و  9این ماده حداکثر برای
دودوره امکانپذیر خواهد بود.
تبصر ٔه  :4اعضای موضوع بند  ،9فقط در جلس�ات مربوط به تصمیمگیری همان
بورس شرکت میکنند.
مــاد ٔه  .4وظایف «شورا» به شرح زیر میباشد:
 .1اتخاذ تدابیر الزم جهت ساماندهی و توسع ٔه بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت
عالیه بر اجرای این قانون.
 .2تعیین سیاس�تها و خطمش�ی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی
نظام و قوانین و مقررات مربوط.
 .3پیشنهاد آییننامههای الزم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیئت وزیران.
 .4تصویب ابزارهای مالی جدید.
 .5صدور ،تعلیق ،و لغو مجوز فعالیت «بورس»ها« ،بازارهای خارج از بورس»،
«ش�رکتهای س�پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تس�وی ٔه وجوه» و «شرکتهای
تأمین سرمایه».
 .6تصویب بودجه و صورتهای مالی «سازمان».
 .7نظارت بر فعالی 
ت و رسیدگی به شکایت از «سازمان».
 .8تصویب نوع و میزان وصولیهای «سازمان» و نظارت بر آنها.
 .9انتخاب بازرس/حسابرس «سازمان» و تعیین حقالزحم ٔه آن.
 .10انتخاب اعضای هیئتمدیر ٔه «سازمان».
 .11تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئتمدیر ٔه «سازمان».
 .12انتخاب اعضای «هیئت داوری» و تعیین حقالزحم ٔه آنان.
 .13اعطای مجوز به «بورس» به منظور عرض ٔه اوراق بهادار ش�رکتهای پذیرفته
شد ٔه خود در بازارهای خارجی.

 .14اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به «بورس».
 .15اعطای مجوز به «بورس» جهت معامالت اشخاص خارجی در «بورس».
 .16سایر اموری که به تشخیص هیئتوزیران ،به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبص�ره :مصوبات ش�ورا پ�س از تأیید وزیر ام�ور اقتصادی و دارای�ی الزماالجراء
خواهد بود.
مــاد ٔه « .5س�ازمان» ،مؤسس� ٔه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی
مس�تقل بوده و از مح�ل کارمزدهای دریافتی و س�همی از حق پذیرش ش�رکتها
در «بورس»ها و س�ایر درآمدها اداره خواهد ش�د .منابع الزم برای آغاز فعالیت و
راهاندازی سازمان یادشده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران
بورس اوراق بهادار تهران تأمین میشود.
تبصره :اساسنامه و تش�کیالت «سازمان» حداکثر ظرف سهماه از تاریخ تصویب
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این قانون توسط «شورا» تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مــاد ٔه  .6هیئ�ت مدی�ر ٔه «س�ازمان» دارای  5عض�و اس�ت ک�ه از می�ان اف�راد امی�ن و دارای
حسنش�هرت و تجربه در رش�ت ٔه مالی منحصر ًا از کارشناس�ان بخش غیردولتی به
پیشنهاد رئیس «شورا» و با تصویب «شورا» انتخاب میشوند .رئیس «شورا» حکم
اعضای هیئت مدیره را صادر میکند.
مــاد ٔه  .7وظایف و اختیارات هیئتمدیر ٔه «سازمان» به شرح زیر است:
 .1تهیه آییننامههای الزم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
لهای اجرایی این قانون.
 .2تهیه و تدوین دستورالعم 
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 .3نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
 .4ثبت و صدور مجوز «عرض ٔه عمومی» اوراق بهادار و نظارت بر آن.
 .5درخواست صدور ،تعلیق و لغو مجوز تأسیس «بورس»ها و سایر نهادهایی که
تصویب آنها بر عهد ٔه «شورا»ست.
 .6صدور ،تعلیق و لغو مجوز تأسیس «کانونها» و «نهادهای مالی» موضوع این
قانون که در حوز ٔه عمل مستقیم «شورا» نیست.
یمالی»موضوعاینقانون.
.7تصویباساسنام ٔه«بورسها»«،کانونها»،و«نهادها 
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 .8اتخاذ تدابیر الزم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
 .9اعالم آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعالم آنها طبق این قانون
بر عهد ٔه «سازمان» است به مراجع ذیصالح و پیگیری آنها.
 .10ارائ� ٔه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد «س�ازمان» و
همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به «شورا».
 .11اتخ�اذ تدابی�ر ضروری و انجام اقدامات الزم ب�ه منظور حمایت از حقوق و
منافع سرمایهگذاران در بازار اوراق بهادار.
 .12ایجاد هماهنگیهای الزم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای
سیاستگذاری و نظارتی.
 .13پیشنهاد بهکارگیری «ابزارهای مالی» جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
 .14نظارت بر سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در «بورس».
 .15تهی� ٔه بودجه و پیش�نهاد ان�واع درآمدها و نرخهای خدمات «س�ازمان» جهت

تصویب توسط «شورا».
 .16تصویب س�قف نرخهای خدمات و کارمزدهای «بورس» و س�ایر «نهادهای
مالی» موضوع این قانون.
 .17صدور تأییدنام ٔه «س�ازمان» قبل از ثبت ش�رکتهای س�هامی عام نزد مرجع
ثبت شرکتها و نظارت «سازمان» بر آن شرکتها.
 .18بررس�ی و نظارت بر افشای اطالعات بااهمیت توسط شرکتهای ثبتشده
نزد «سازمان».
 .19هم�کاری نزدی�ک و هماهنگی ب�ا مراجع حس�ابداری بهوی�ژه هیئت تدوین
استانداردهای حسابرسی.
 .20انجام تحقیقات کالن و بلندمدت برای تدوین سیاس�تهای آتی بازار اوراق
بهادار.
 .21همکاری و مش�ارکت با مراجع بینالمللی و پیوس�تن به س�ازمانهای مرتبط
منطقهای و جهانی.
 .22انجام سایر اموری که از طرف «شورا» به «سازمان» محول شده باشد.
مــاد ٔه  .8مدت عضویت هر یک از اعضای هیئتمدیره پنجس�ال اس�ت و انتخاب مجدد

آنان برای یک دور ٔه دیگر بالمانع است.

مــاد ٔه  .9ریی�س هیئ�ت مدیر ٔه «س�ازمان» از بی�ن اعض�ای هیئتمدیره به پیش�نهاد اعضا و
تصویب «شورا» برای مدت سیماه تعیین خواهد شد.
تبصر ٔه  :1رییس هیئتمدیره« ،رییس» س�ازمان و باالترین مقام اجرایی آن خواهد

بود.
تبص�ر ٔه  :2وظایف و حدود اختیارات رییس «س�ازمان» در اساس�نام ٔه «س�ازمان»
تعیین خواهد شد.
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مــاد ٔه  .10اشتغال اعضای هیئتمدیره به صورت موظف و تماموقت بوده و به هیچ وجه حق
اش�تغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاهها ،بنگاهها و نهادها اعم از
دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت.
مــاد ٔه  .11در صورت برکناری ،فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره ،جانشین
وی برای مدت باقیمانده ،ظرف پانزدهروز حسب مورد بهترتیب مقرر در ماد ٔه ()6
منصوب خواهد شد .شرایط برکناری در اساسنام ٔه «سازمان» قید خواهد شد.

مــاد ٔه  .12اعضای هیئت مدیره قبل از شروع به کار در «سازمان» موظفاند در جلس ٔه «شورا»
س�وگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احس�ن انجام دهند و در انجام
وظای�ف نهایت دق�ت و بیطرفی را به کار برند و کلی� ٔه تصمیماتی را که میگیرند
مق�رون به صالح کش�ور بوده و رعایت حفظ اس�رار «س�ازمان» و هیئ�ت مدیره را
بنمایند .متن سوگندنامه در اساسنام ٔه «سازمان» مندرج خواهد شد.

مــاد ٔه  .14در بدو انتصاب و خاتم ٔه عضویت ،اعضای هیئت مدیره باید فهرست داراییهای
خود ،همسر ،و افراد تحتتکفل خود را به «شورا» گزارش نمایند.
مــاد ٔه  .15حس�ابرس/بازرس «س�ازمان» ،از بی�ن مؤسس�ات حسابرس�ی عض�و جامع� ٔه
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مــاد ٔه  .13حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت مدیر ٔه «سازمان» از محل بودج ٔه «سازمان»
پرداخت میشود.
تبصره :حق حضور اعضای غیردولتی «شورا» در جلسات شورا ،به پیشنهاد رئیس
«شورا» و با تصویب «شورا» تعیین و از محل بودج ٔه «سازمان» پرداخت میشود.
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حس�ابداران رس�می برای یکس�ال توس�ط «ش�ورا» انتخ�اب میش�ود؛ انتخاب
حسابرس/بازرس حداکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود.
مــاد ٔه  .16انجام هرگونه معامالت اوراق بهادار ثبتش�ده یا در ش�رف ثبت نزد «سازمان» یا
هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معامالت مذکور توسط
اعضای «شورا»« ،سازمان» ،مدیران و شرکای مؤسس ٔه حسابرسی «سازمان» و نیز
اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است.
مــاد ٔه  .17اعض�ای «ش�ورا» و «س�ازمان» موظفاند ،فعالیتهای اقتص�ادی و مالی خود و
همچنین مشاغل تماموقت یا پارهوقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال
داشتهاند یا دارند ،به رئیس قو ٔه قضائیه گزارش دهند.

مــاد ٔه  .18اعضای «ش�ورا»« ،س�ازمان» ،مدیران و ش�رکای مؤسس� ٔه حسابرس�ی «سازمان»
مکلفاند از افش�ای مس�تقیم یا غیرمس�تقیم اطالعات محرمانهای که در اجرای
وظای�ف خ�ود از آنها مطلع میش�وند ،حتی پ�س از خاتم� ٔه دوران تصدی خود،
خ�ودداری کنند .متخلف به مجازاتهای مقرر در م�اد ٔه ( )46این قانون محکوم
میشود.
مــاد ٔه « .19س�ازمان» میتواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادس�تان کل کش�ور،
اطالعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلی ٔه بانکها ،مؤسسات اعتباری،
شرکتهای دولتی ،دستگاههای دولتی و عمومی ،از جمله دستگاههایی که شمول
حکم نس�بت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی
یا حقوقی غیردولتی مطالبه نماید .کلی ٔه دس�تگاهها و اشخاص مذکور مکلفاند
اطالعات موردنیاز «سازمان» را در موعد تعیینشده ارائه نمایند.
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سـوم :بـازار اولیـه
فصـل ّ
مــاد ٔه « .20عرض� ٔه عموم�ی» اوراق به�ادار در «بازار اولیه» منوط به ثبت آن نزد «س�ازمان» با
رعایت مقررات این قانون میباش�د ،و «عرض ٔه عمومی» اوراق بهادار به هر طریق
بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.

مــاد ٔه  .21ثبت اوراق بهادار نزد «سازمان» بهمنظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی
و مصوبات «س�ازمان» و ش�فافیت اطالعات�ی بوده و بهمنزل ٔه تأیی�د مزایا ،تضمین
س�ودآوری و یا توصیه و سفارش�ی در مورد ش�رکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق
بهادار توسط «سازمان» نمیباشد .این موضوع باید در «اعالمی ٔه پذیرهنویسی» قید
گردد.
مــاد ٔه  .22ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با «بیانی ٔه ثبت» و «اعالمی ٔه
پذیرهنویسی» جهت اخذ مجوز عرض ٔه عمومی به «سازمان» تسلیم نماید.
تبص�ره :ف�رم تقاض�ای ثب�ت اوراق به�ادار ،محتویات «بیانی� ٔه ثب�ت» و «اعالمی ٔه
پذیرهنویس�ی» که باید به «س�ازمان» تس�لیم ش�ود و نیز چگونگی انتشار «اعالمی ٔه
پذیرهنویس�ی» و نحو ٔه هماهنگی بین مرجع ثبت شرکتها و «سازمان» به موجب
دستورالعملی است که توسط «سازمان» تنظیم و به تأیید «شورا» میرسد.
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مــاد ٔه « .23س�ازمان» پس از بررس�ی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمای�م آن و اطمینان از
انطباق آنها با مقررات ،نسبت به تأیید «اعالمی ٔه پذیرهنویسی» اقدام میکند.
تبصر ٔه « :1عرض ٔه عمومی» اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که «سازمان»
تعیین میکند .مدت مذکور از س�یروز تجاوز نخواهد کرد« .س�ازمان» میتواند
مدت پذیرهنویس�ی را با تقاضای «ناش�ر» و احراز ادل ٔه موجه حداکثر بهمدت سی
روز دیگر تمدید کند.
تبص�ر ٔه « :2ناش�ر» موظف اس�ت حداکثر ظرف پان�زده روز پ�س از اتمام مهلت

توسط «سازمان» ،مجاز است.
تبص�ر ٔه  :4در صورت عدم تکمیل فرآیند «عرض ٔه عمومی» ،وجوه گردآوری ش�ده
باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایهگذاران عودت داده شود.

مــاد ٔه  .24اگ�ر «س�ازمان» فرم تقاضای تکمیلش�ده و ضمائم ارس�الی را ب�رای ثبت و اخذ
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«عرض ٔه عمومی»« ،س�ازمان» را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که
«سازمان» معین خواهد نمود ،مطلع نماید .نحو ٔه برخورد «ناشر» درخصوص عدم
فروش کامل ،در «اعالمی ٔه پذیرهنویسی» مشخص میشود.
تبصر ٔه  :3استفاده از وجوه تأدیهشده ،پس از تأیید تکمیل فرآیند «عرض ٔه عمومی»
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مج�وز انتش�ار اوراق بهادار ناقص تش�خیص دهد ،طی مدت س�یروز مراتب را
به اطالع «ناش�ر» رسانده و درخواست اصالحیه مینماید« .سازمان» در صورت
کامل بودن مدارک ،موظف است حداکثر ظرف سیروز از تاریخ ثبت درخواست
در س�ازمان ،مراتب موافقت یا عدمموافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به «ناش�ر»
اعالم کند.
مــاد ٔه  .25از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش
س�رمای ٔه آنها ،اجاز ٔه انتشار «اعالمی ٔه پذیرهنویس�ی» توسط مرجع ثبت شرکتها،
پس از موافقت «سازمان» صادر میشود.
مــاد ٔه  .26از تاریخ الزماالجراش�دن این قانون ،وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ای�ران موضوع م�اد ٔه ( )4قانون نح�و ٔه انتش�ار اوراق مش�ارکت ،مصوب
 1376/6/30به «سازمان» واگذار میشود.
تبصره :اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد «سازمان» باشد،
از شمول این ماده مستثنی است.
مــاد ٔه  .27اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان «معاف» است:
 اوراق مشارکت دولت ،بانک مرکزی و شهرداریها
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 اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تحتنظارت
بانک مرکزی
 اوراق بهادار عرضهشده در «عرضههای خصوصی»
 س�هام هر ش�رکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان س�هام آن کمتر از رقم
تعیینشده توسط «سازمان» باشد.
 سایر اوراق بهاداری که به تشخیص «شورا» نیاز به ثبت نداشته باشند ،از قبیل
اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانونی دیگر.
تبصره« :ناشر» اوراق بهاداری که از ثبت معاف است ،موظف است مشخصات
و خصوصی�ات اوراق و نح�وه و ش�رایط توزی�ع و ف�روش آن را طبق ش�رایطی که
«سازمان» تعیین میکند ،به «سازمان» گزارش کند.

مــاد ٔه  .28تأس�یس «بورس»ها« ،بازارهای خارج از ب�ورس» و «نهادهای مالی» موضوع این

قانون منوط به ثبت نزد «س�ازمان» اس�ت و فعالیت آنها تحت نظارت «سازمان»
انجام میشود.
مــاد ٔه  .29صالحی�ت حرف�های اعض�ای هیئت مدی�ره و مدی�ران ،حداقل س�رمایه ،موضوع
فعالی�ت در اساس�نامه ،نح�و ٔه گزارشده�ی و ن�وع گزارشهای ویژ ٔه حسابرس�ی
«نهادهای مالی» موضوع این قانون ،باید به تأیید «سازمان» برسد.
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فصـل چهـارم :بـازار ثانویـه
مــاد ٔه  .30پذی�رش اوراق به�ادار در «ب�ورس» طبق دس�تورالعملی اس�ت که به پیش�نهاد هر
«ب�ورس» و ب�ه تصوی�ب «س�ازمان» میرس�د« .ب�ورس» مج�از به پذی�رش اوراق
بهاداری نیست که نزد «سازمان» ثبت نشده است.
تبصره :اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول این ماده مستثنی است.
مــاد ٔه « .31ب�ورس» مکلف اس�ت فهرس�ت ،تع�داد و قیم�ت اوراق بهادار معاملهش�ده در
روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب «س�ازمان» تهیه و بهاطالع عموم برساند.
این فهرس�ت در حکم سند رس�می است ،و در س�وابق بورس نگاهداری خواهد
شـد.

مــاد ٔه  .33ش�روع به فعالی�ت «کارگ�زاری»« ،کارگزاری/معاملهگ�ری» و «بازارگردانی» به هر
ش�کل و تحت هر عنوان ،منوط به عضویت در «کانون» مربوط و رعایت مقررات
این قانون و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی آن است.
ِ
«کان�ون» «کارگزاران/معامل هگران» و «بازارگردانان» تش�کیل
تبص�ره :تا زمانی ک�ه
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مــاد ٔه « .32س�ازمان» مجاز است با تشخیص ش�رایط اضطراری ،دستور تعطیل و یا توقف
انج�ام معامالت هر یک از «بورس»ها را ،حداکثر به مدت س�ه روز کاری صادر
نماید .در صورت تداوم ش�رایط اضطراری  ،مدت مزبور با تصویب «ش�ورا» قابل
تمدید خواهد بود.
ی خواهد بود که به پیشنهاد
س آن دستورالعمل اجرای 
تبصره :شرایط اضطرار براسا 
«سازمان» به تأیید «شورا» میرسد.
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نشده است ،وظایف مربوط به آن «کانون» را «سازمان» انجام میدهد .هنگامیکه
ِ
«کانون»
تع�داد اعض�ای «کانون» در س�طح کش�ور به ی�ازده نفر رس�ید ،تش�کیل
«کارگزاران/معاملهگران» و «بازارگردانان» الزامی است.
مــاد ٔه  .34فعالی�ت «کارگ�زاری»« ،کارگزاری/معاملهگری» و «بازارگردان�ی» در هر «بورس»
موکول به پذیرش در آن «بورس» ،طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد «بورس»
به تأیید «سازمان» میرسد.
مــاد ٔه  .35هیئت مدیر ٔه «بورس» به تخلفات انضباطی «کارگزاران»« ،کارگزار/معاملهگران»،
«بازارگردان�ان»« ،ناش�ران» و س�ایر اعضای خ�ود از هریک از مق�ررات این قانون
یربط طب�ق آییننام� ٔه انضباطی خود رس�یدگی مینماید .رأی
ی�ا آییننامههای ذ 
«بورس» بهمدت یکماه از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در «س�ازمان» میباش�د.
رأی «سازمان» قطعی و الزماالجرا میباشد.
مــاد ٔه  .36اختالفات بی�ن «کارگ�زاران»« ،بازارگردانان»« ،کارگزار/معاملهگران»« ،مش�اوران
یربط ناش�ی
س�رمایهگذاری»« ،ناش�ران» ،س�رمایهگذاران ،و س�ایر اش�خاص ذ 
از فعالی�ت حرفهای آنها ،در صورت عدمس�ازش در «کانون»ها توس�ط «هیئت
داوری» رسیدگی میشود.
مــاد ٔه « .37هیئت داوری» متش�کل از س�ه عضو میباش�د ک�ه یک عضو توس�ط رییس قو ٔه
قضایی�ه از بی�ن قضات باتجرب�ه و دو عضو از بی�ن صاحبنظ�ران در زمینههای
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اقتصادی و مالی به پیش�نهاد «س�ازمان» و تأیید «ش�ورا» به اختالفات رس�یدگی
مینمایند .رییس قو ٔه قضاییه و «س�ازمان» با تأیید «شورا» عالوه بر نمایند ٔه اصلی
خ�ود ،هری�ک عض�و علیالبدلی تعیین و معرف�ی مینمایند ت�ا در صورت غیبت
عض�و اصلی مربوط در «هیئت داوری» ش�رکت نمایند .ش�رایط عضو علیالبدل
همانند عضو اصلی میباشد.
تبصر ٔه  :1ریاست «هیئت داوری» با نمایند ٔه قو ٔه قضائیه خواهد بود.
تبصر ٔه  :2مدت مأموریت اعضای اصلی و علیالبدل دوسال میباشد و انتخاب

مجدد آنان حداکثر برای دو دور ٔه دیگر بالمانع است.
تبص�ر ٔه « :3هیئ�ت داوری» دارای دبیرخان�های اس�ت ک�ه در محـل «س�ازمـان»

تشکیـل میگـردد.
تبص�ر ٔه  :4بودج� ٔه «هیئت داوری» در قالب بودج ٔه «س�ازمان» منظ�ور و پرداخت
میشود.
تبصر ٔه  :5آرای صادر ش�ده از س�وی «هیئت داوری» قطعی و الزماالجراس�ت و
اجرای آن به عهد ٔه ادارهها و دوایر اجرای ثبت اسناد و امالک میباشد.

مــاد ٔه  .38در صورتیک�ه «کارگ�زار»« ،کارگزار/معاملهگ�ر»« ،بازارگ�ردان»« ،مش�اور
س�رمایهگذاری» ،و سایر تشکلهای مشابه درخواس�ت کنارهگیری موقت یا دائم
از فعالیت خود را داش�ته باش�ند ،مراتب را به «سازمان»« ،کانون» و نیز به «بورس»
مربوطه اعالم نموده و مجوز فعالیت خود را نزد «کانون» تودیع مینمایند .تضمینها
و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معامالت انجامشده و سایر تعهدات آنها به قوت
خود باقی خواهد ماند .قس�مت اخیر این ماده نس�بت به «کارگزاران»« ،کارگـزار/
معاملهگ�ران»« ،بازارگردانان»« ،مش�اوران س�رمایهگذاری» ،و س�ایر تش�کلهای
مش�ابه که عضویت آنها براس�اس ماد ٔه ( )35این قانون تعلیق یا لغو میشود ،نیز
مجری است.
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مــاد ٔه « .39کارگزاران»« ،کارگزار/معاملهگران»« ،بازارگردانان»« ،مشاوران سرمایهگذاری» ،و
سایر تشکلهای مش�ابه ملزماند طبق دستورالعملی که توسط «سازمان» تنظیم و
یربط تسلیم نمایند.
ابالغ میشود ،گزارشهای الزم را تهیه و به مراجع ذ 

فصـل پنجـم :اطالعرسانـی در بازارهـای اولیـه و ثانویـه

مــاده « .41س�ازمان» موظ�ف اس�ت «بورس»ه�ا« ،ناش�ر ِ
ان» اوراق به�ادار« ،کارگ�زاران»،
ٔ
«معاملهگران» «بازارگردانان»« ،مشاوران سرمایهگذاری» ،و کلی ٔهتشکلهای فعال
در بازار س�رمایه را ملزم نماید تا براسـاس استانداردهای حسابداری و حسابرسی
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مــاد ٔه « .40س�ازمان» موظف اس�ت ترتیبی اتخ�اذ نماید تا مجموع ٔه اطالعات�ی که در فرایند
ثبت اوراق بهادار به دست میآورد ،حداکثر ظرف مدت پانزده روز ،طبق آییننام ٔه
مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد.
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ملی کشور ،اطالعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.
مــاد ٔه « .42ناش�ر» اوراق به�ادار موظف اس�ت صورته�ای مالی را طبق مق�ررات قانونی،
استانداردهای حس�ابداری و گزارشدهی مالی و آییننامهها و دستورالعملهای
اجرایی که توسط «سازمان» ابالغ میشود ،تهیه کند.
مــاد ٔه « .43ناش�ر»« ،شرکت تأمین س�رمایه» ،حس�ابرس و «ارزشیابان» و مشاوران حقوقی
ناش�ر ،مسئول جبران خس�ارات وارده به سرمایهگذارانی هس�تند که در اثر قصور،
تقصیر ،تخلف و یا بهدلیل ارائ ٔه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرض ٔه اولیه که
ناشی از فعل یا ترکفعل آنها باشد ،متضرر گردیدهاند.
تبص�ر ٔه  :1خس�ارتدیدگان موض�وع ای�ن م�اده ،میتوانن�د حداکثر ظ�رف مدت
یکس�ال پس از تاریخ کش�ف تخلف به هیئت مدیر ٔه «بورس» یا «هیئت داوری»
شکایت کنند ،مشروط بر این که بیش از سه سال از عرض ٔه عمومی توسط «ناشر»
نگذشته باشد.
تبصر ٔه  :2فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و
ت میباشند.
اعالم تخلف خریده باشند ،مجاز به ادعای خسار 
مــاد ٔه « .44س�ازمان» میتواند در ص�ورت آگاهی از ارائ ٔه اطالعات خلاف واقع ،ناقص یا
گمراهکنن�ده از طرف «ناش�ر» در «بیانی ٔه ثبت» یا «اعالمی ٔه پذیرهنویس�ی»« ،عرض ٔه
عمومی» اوراق بهادار را در هر مرحلهای که باشد ،متوقف کند.
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مــاد ٔه  .45هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از «سازمان» دریافت کرده است،
مکلف اس�ت حداقل موارد زیر را طبق دس�تورالعمل اجرایی که توسط «سازمان»
تعیین خواهد شد ،به «سازمان» ارائه نماید:
 .1صورتهای مالی ساالن ٔه حسابرسیشده.
 .2صورتهای مالی میاندورهای شامل صورتهای مالی  6ماه ٔه حسابرسیشده،
و صورتهای مالی سهماهه
 .3گزارش هیئتمدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس
 .4اطالعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایهگذاران دارد.

فصـل ششـم :جرایـم و مجـازاتهـا
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مــاد ٔه  .46اش�خاص زیر به حبس تعزیری از س�هماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو
تا پنج برابر س�ود به دس�ت آمده یا زیان متحمل نش�ده یا هر دو مجازات محکوم
خواهند شد:
 .1هر شخصی که «اطالعات نهانی» مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را
ک�ه حس�ب وظیفه در اختیار وی قرارگرفته به نح�وی از انحاء به ضرر دیگران یا به
نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هرعنوان نمایندگی داشته باشد،
قبلاز انتشار عمومی ،مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را
در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
 .2هر ش�خصی که با اس�تفاده از «اطالع�ات نهانی» به معاملات اوراق بهادار
مبادرت نماید.
 .3هر شخصی که اقدامات وی نوع ًا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند
معامالت اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اش�خاص به انجام
معامالت اوراق بهادار شود.
 .4ه�ر ش�خصی که ب�دون رعایت مق�ررات ای�ن قانون اق�دام به انتش�ار آگهی یا
«اعالمی ٔه پذیرهنویسی» به منظور عرض ٔه عمومی اوراق بهادار نماید.
تبص�ر ٔه  :1اش�خاص زی�ر به عن�وان اش�خاص دارای «اطالعات نهانی» ش�رکت
شناخته میشوند:
الف .مدیران ش�رکت ش�امل اعض�ای هیئت مدی�ره ،هیئت عام�ل ،مدیرعامل و
معاونان آنان.
ب .بازرسان ،مشاوران ،حسابداران ،حسابرسان و وکالی شرکت.
ج .سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحتتکفل خود ،بیشاز ده درصد
سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
یربط یا نمایندگان ش�رکتهای
د .مدیرعام�ل و اعض�ای هیئتمدیره و مدیران ذ 
مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد س�هام یا دارای حداقل یک عضو در
هیئت مدیر ٔه شرکت سرمایهپذیر باشند.
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ه� .س�ایر اش�خاصی ک�ه با توج�ه به وظای�ف ،اختی�ارات و ی�ا موقعیت خ�ود به
«اطالعات نهانی» دسترسی دارند.
تبصر ٔه  :2اشخاص موضوع تبصر ٔه یک این ماده موظفاند آن بخش از معامالت
اوراق بهادار خود را که مبتنی بر«اطالعات نهانی» نباشد ،ظرف پانزده روز پس از
انجام معامله ،به «سازمان» و «بورس» مربوط گزارش کنند.

مــاد ٔه  .47اش�خاصی ک�ه اطالع�ات خالف واقع یا مس�تندات جعل�ی را به «س�ازمان» و یا
«ب�ورس» ارائ�ه نمایند یا تصدی�ق کنند و یا اطالعات ،اس�ناد و ی�ا مدارک جعلی
را در تهی� ٔه گزارشه�ای موضوع این قانون مورد اس�تفاده قرار دهند ،حس�ب مورد
ب�ه مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مص�وب  1375/3/6محکوم
خواهند شد.

مــاد ٔه « .48کارگزار»« ،کارگزار/معاملهگر»« ،بازارگردان» و «مشاور سرمایهگذاری» که اسرار
اش�خاصی را که برحس�ب وظیفه از آنها مطلع ش�ده یا در اختی�ار وی قرار دارد،
بدون مجوز افش�اء نماید ،ب�ه مجازاتهای مقرر در م�اد ٔه ( )648قانون مجازات
اسالمی مصوب  1375/3/6محکوم خواهد شد.
مــاد ٔه  .49اشخاص زیر به حبس تعزیری از یکماه تا ششماه یا به جزای نقدی معادل یک تا
سه برابر سود بهدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند
شد:
 .1هر شخصی که بدو ن رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیتهایی
از قبیل «کارگزاری»« ،کارگزار/معاملهگر»ی یا «بازارگردانی» که مستلزم اخذ مجوز
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است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
 .2ه�ر ش�خصی ک�ه ب�ه موج�ب ای�ن قانون مکل�ف ب�ه ارائ ٔه تم�ام یا قس�متی از
اطالعات ،اسناد و یا مدارک مهم به «سازمان» و یا «بورس» مربوط بوده و از انجام
آن خودداری کند.
 .3هر شخصی که مسئول تهی ٔه اسناد ،مدارک ،اطالعات« ،بیانی ٔه ثبت» یا «اعالمی ٔه
پذیرهنویس�ی» و امثال آنها جهت ارائه به «س�ازمان» میباش�د و نیز هر شخصی
که مس�ئولیت بررس�ی و اظهارنظر یا تهی ٔه گزارش مالی ،فنی یا اقتصادی یا هرگونه

تصدیق مس�تندات و اطالعات مذکور را برعهده دارد و در اجرای وظایف محوله
از مقررات این قانون تخلف نماید.
 .4هر شخصی که عالم ًا و عامد ًا هرگونه اطالعات ،اسناد ،مدارک یا گزارشهای
خالف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.
مــاد ٔه « .50کارگ�زار»« ،کارگزار/معاملهگر» یا «بازارگردانی» که اوراق بهادار و وجوهی را که
برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای

بخـش چهـارم :قوانیـن و مقـررات کلـی

فصـل سیزدهـم — قانـون بـازار اوراق بهـادار جمهـوری اسالمـی ایـران

جداگانه است ،برخالف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد ،به
مجازاتهای مقرر در ماد ٔه ( )674قانون مجازات اسالمی مصوب 1375/3/6
محکوم خواهد شد.

مــاد ٔه  .51در ص�ورت ارت�کاب تخلف�ات من�درج در این قانون توس�ط اش�خاص حقوقی،
مجازاتهای پیشبینیش�ده بر حس�ب مورد دربار ٔه آن دس�ته از اشخاص حقیقی
اعمال میش�ود که از طرف اشخاص حقوقی یادشده ،مسئولیت تصمیمگیری را
بر عهده داشتهاند.
مــاد ٔه « .52س�ازمان» مکلف است مس�تندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع این قانون را
گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذیصالح اعالمنموده و حسب مورد موضوع
را به عنوان شاکی پیگیری نماید .چنانچه در اثر جرائم مذکور ضرر و زیانی متوجه
س�ایر اش�خاص ش�ده باش�د ،زیان دیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی
مراجعه نموده و وفق مقررات ،دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

فصـل هفتـم :مقـررات متفرقـه

مــاد ٔه  .54هیچ س�هامدار حقیقی یا حقوقی ،نمیتواند بیش از دو و نیم درصد ( )%2/5از
سهام «بورس» را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد.
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مــاد ٔه « .53کارگزاران»« ،کارگزاران/معاملهگران»« ،بازارگردانان» و س�ایر فعاالن بازار اوراق
بهادار مکلفند ظرف ششماه از تشکیل «سازمان» نسبت به ایجاد «کانون» خود،
پس از تصویب اساسنام ٔه آن اقدام کنند.
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مــاد ٔه  .55هی�چ س�هامدار حقیقی یا حقوق�ی نمیتواند بی�ش از پنج درصد ( )%5از س�هام
«ش�رکت س�پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تس�وی ٔه وجوه» را به طور مستقیم یا
غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد.
مــاد ٔه  .56پس از تش�کیل «س�ازمان» ،کلی ٔه س�وابق ،اسناد و مدارک ش�ورای بورس موضوع
قانون تأس�یس ب�ورس اوراق به�ادار تهران ،مص�وب  ،1345به «س�ازمان» منتقل
میشود.
مــاد ٔه  .57اموال و داراییهای سازمان کارگزاران بورسهای موجود اعم از منقول و غیرمنقول،
وجوه نقد ،س�پردههای بانکی و اوراق بهادار ،حقوق و تعهدات و س�ایر داراییها
پس از کسر بدهیها و همچنین وجوه ذخیر ٔه گسترش «بورس» ،در کمیتهای مرکب
از رئیس «س�ازمان» ،نمایند ٔه منتخب کارگزاران «بورس» مربوط و نمایند ٔه «ش�ورا»
احصا و حس�ب ضرورت و نیاز بین شرکت س�هامی «بورس» مربوط و «سازمان»
به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم میشود .تصمیمات این
کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی الزماالجرا میباشد.
تبصره :سوابق کارکنان «سازمان کارگزاران» هر «بورس» ،به موجب مقررات قانون
کار بازخرید میگردد.
مــاد ٔه  .58دولت اقدامات الزم برای فعالکردن بورسهای کاالیی و تطبیق آن با این قانون و
ارائ ٔه راهکارهای قانونی موردنیاز را به عمل خواهد آورد.

مــاد ٔه  .59این قانون چهارماه پس از تصویب بهطور کامل الزماالجرا اس�ت و هیئت وزیران
و س�ایر مراجع مذکور در این قانون ،موظفاند به نحوی اقدام نمایند که مقررات
اجرایی و سازمانی و تشکیالت مناسب اجرایی این قانون ،ظرف این مدت استقرار
یافته و به تصویب رسیده باشد.
www.emofid.com
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مــاد ٔه  .60پس از انقضای مهلتهای مقرر در این قانون ،قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
مصوب  1345/2/27و کلی ٔه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون اس�ت ،لغو
میشود.
قان�ون فوق مش�تمل بر ش�صت م�اده و بیس�ت و نه تبص�ره در جلس� ٔه علنی روز

سهش�نبه مورخ ّاول آذرماه یکهزار و س�یصد و هش�تاد و چهار مجلس ش�ورای
اسالمی تصویب و در تاریخ  1384/9/2به تأیید شورای نگهبان رسید.
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قانـون بـازار اوراق بهـادار (مصـوب آذرمـاه )1384

آییننامـ ٔه معامـالت در شرکـت بورس اوراق بهـادار تهـران
دستورالعمـل اجرایـی نحو ٔه انجـام معامـالت در بـورس
اوراق بهـادار تهـران (مصـوب )1389/9/13
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مــاد ٔه  .1تعاریف
منظور از «س�ازمان» ،در این آییننامه ،س�ازمان بورس و اوراق بهادار و منظور از
«بورس» شرکت بورس اوراق بهادار تهران ،سهامی عام است.
«معامالت» :خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس پذیرفته شده است.
هر معامله در صورتی قطعیت مییابد که به تایید «بورس» برسد.
«تابل�وی بورس» :تابلویی اس�ت که ب�رای ارائ ٔه اطالعات طبقهبندی ش�د ٔه اوراق
بهادار به کار میرود؛ از قبیل تابلوی اصلی و فرعی ،تابلوی اوراق مشارکت دولتی
و تابلوی اوراق مشارکت شرکتها.
«عرضه» :عبارت است از اعالم آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار
فروشنده.
«تقاضا» :عبارت است از اعالم آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار
خریدار.
«مش�تری» :ش�خصی اس�ت که متقاضی خرید (یا ف�روش) اوراق بهادار اس�ت.
«مشتری» میتواند نمایند ٔه قانونی خریدار یا فروشنده باشد.
«س�فارش» :درخواس�ت خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط «مشتری»
به کارگزار ارائه میشود.
«قیمت پیش�نهادی» :نرخی اس�ت که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار
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وارد سامان ٔه معامالت م 
یشود.
«قیمت باز» :نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف «مشتری» به کارگزار واگذار
میشود.
«قیم�ت مح�دود» :نرخی اس�ت ک�ه حداکثر یا حداق�ل آن از طرف «مش�تری» به
کارگزار اعالم میشود.
«قیمت معین» :نرخ ثابتی است که توسط «مشتری» برای انجام معامله به کارگزار
اعالم میشود.
«واحد پای ٔه معامالتی متعارف» :حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است که
توسط «بورس»تعیین میشود.
«واح�د پای ٔه معامالتی نامتعارف» :میزان اوراق بهاداری که از واحد پای ٔه معامالتی

متعارف کمتر است.
«قیمت آغازین» :قیمتی است که در شروع جلس ٔه رسمی معامالتی برای هر ورق ٔه
بهادار در تابلو بورس اعالم میشود.
«قیمت پایانی» :قیمت هر ورق ٔه بهادار در پایان هر جلس ٔه رسمی معامالتی بورس
است که محاسبه و توسط «بورس» اعالم میشود.
«حجم مبنا» :تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد داد و ستد
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قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز ،در تعیین قیمت روز بعد مالک باشد.
«س�هم ش�ناور آزاد» :هر شرکت ،بخش�ی از سهام آن شرکت اس�ت که دارندگان

آن آماد ٔه عرضه و فروش آن س�هام م 
یباش�ند و قصد ندارند با حفظ آ ن قسمت از
سهام ،در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.
«دامن ٔهنوسان قیمت» :پایینترین تا باالترین قیمتی است که در آن دامنه ،طی یک
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ی معامالتی بورس ،قیمت م 
یا چند جلس ٔه رسم 
یتواند نوسان داشته باشد.
«بس�تن نماد» :توقف معامالت هر یک از انواع اوراق بهادار طی دور ٔه معین طبق
دستورالعمل مربوطه میباشد.
«محدودی�ت حجم�ی» :حداکث�ر تع�داد اوراق به�اداری اس�ت ک�ه در ه�ر نماد
معامالت�ی طی هر س�فارش در س�امان ٔه معامالت وارد میش�ود .این رقم مضرب
صحیحی از «واحد پای ٔه معامالتی متعارف» است.
«سپردهگذاری» :عملیاتی است که طی آن اوراق بهاداری که در سامان ٔه معامالت
به ثبت رسیده است ،قابلیت معامله پیدا میکند.
«تس�ویه و پایاپای» :مرحل ٔه پایانی انجام معامله اس�ت که ط�ی آن مالکیت اوراق
بهادار به خریدار و وجوه حاصل از معامله به فروشنده منتقل میشود.
«نم�اد معامالتی» :شناس�های اس�ت که برای هر ی�ک از اوراق به�ادار بهصورت
منحص�ر بهف�رد در س�امان ٔه معامالت تعریف ش�ده اس�ت .این شناس�ه میتواند
بهصورت حروف ،عدد و یا ترکیبی از هر دو باشد.
«کد معامالتی» :شناس� ٔه «مش�تری» جهت انجام معامل ٔه اوراق بهادار در سامان ٔه
معامالت است .این شناسه بهصورت حروف ،عدد ،و یا ترکیبی از هر دو میباشد.
«کد معامالتی گروهی» :شناس�های اس�ت که برای ورود س�فارشهای خرید و یا
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فروش گروهی برای هر شرکت کارگزاری در سامان ٔه معامالت تعریف شده است.
این شناسه بهصورت حروف ،عدد ،و یا ترکیبی از هر دو میباشد.
«س�امان ٔه معامالتی» :سیس�تم رایانهای اس�ت ک�ه دریافت س�فارشهای خرید و
فروش ،تطبیق سفارشها و در نهایت انجام معامالت از طریق آن انجام میشود.

«ایستگاه معامالتی» :پایان ٔه معامالتی کارگزار است که با سامان ٔه معامالتی بورس
در ارتباط میباش�د .هر «ایس�تگاه معامالتی» با کدی مش�خص میشود که به آن
«کد ایس�تگاه معامالت�ی» گویند .ایس�تگاههای معامالتی هر کارگ�زار با کدهای
جداگانه تعریف میشود.
«معامل ٔه بلوک» :معامالتی اس�ت که در آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی و
محدودیت قیمتی رعایت نمیشود.
«معامل ٔه ترجیحی» :انتقال س�هام ش�رکتهای دولتی به کارکنان واحدها بهمنظور
اجرای برنامههای خصوصیسازی است که به نرخ معینی انجام میشود.
«معامالت اش�خاص خارج�ی» :خرید و فروش اوراق بهادار اش�خاص خارجی
است که حسب مورد ،پس از اخذ مجوز از مراجع ذ 
یربط ،اقدام به معامل ٔه اوراق

بهادار م 
یکنند.
«معامالت دوطرفه» :معامالتی اس�ت که کارگزار همزمان نقش کارگزار خریدار و
فروشنده را برعهده دارد.
«معامالت خوشهای» :خرید یا فروش مجموعهای از اوراق بهادار است که بهطور
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یکجا معامله م 
یشود.
«معامالت چرخش�ی» :معامالتی اس�ت که با تکمیل چرخ ٔه آن ظرف یک جلس ٔه
معامالتی ،وضعیت مالکیت طرفین معامله تغییری نمیکند.
«معامالت مشروط» :معامالتی است که برای انجام و یا نحو ٔه تسوی ٔه آن ،شرایطی
برابر مقررات «بورس» تعیین شده باشد.
«معاملات ب�ا اقربا» :خری�د و فروش اوراق بهادار با همس�ر و اقرب�ای درج ٔه یک

(طبق ٔه اول نسبی طبق تعریف قانون مدنی) است.
«معامالت اعتباری» :معامالتی است که درصدی از ثمن معامله از طریق بانک و
یا مؤسس ٔه مالی یا اعتباری تأمین مالی شده باشد.

«معاملات تجدی�د س�اختار» :انتق�ال اوراق به�ادار از ط�رف ش�رکت م�ادر ب�ه
شرکتهای تابعه با هدف تجدید ساختار است.
«معامالت عمده» :معامالتی است که تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از
کل سهام آن شرکت ،یا حجم معامالت آن طی دور ٔه معین ،و یا حجم معامالت
کل بازار طی مدت معین ،بیشتر باشد.
«خرید گروهی» :خرید اوراق بهادار توس�ط کارگزار با کد معین و تخصیص آن به
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مشتریان است.
«فروش گروهی» :فروش اوراق بهادار تجمیعشد ٔه تعدادی از مشتریان با کد معین
کارگزار میباشد.
«انتقال قهری» :انتقال اوراق بهاداری اس�ت که با فوت دارند ٔه آن به وراث قانونی
وی صورت میگیرد.
«انتق�ال قانونی» :انتقال اوراق بهاداری اس�ت که به موج�ب قوانین خاص و یا با
حکم دادگاه صالحه به شخص دیگری صورت میگیرد.
«شاخص» :نماگری است که تغییرات قیمت یا بازد ٔه یک یا مجموعهای از اوراق
بهادار را طی دور ٔه زمانی مشخص نشان میدهد.
«پذیرش مضاعف» :پذیرش اوراق بهاداری است که عالوه بر «بورس» در بورس
دیگری نیز پذیرفته شده باشد.
«بازارگردان» :کارگزار/معاملهگری اس�ت که با اخذ مجوز الزم با تعهد به افزایش
نقدش�وندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان
قیمت آن ،به داد و ستد آن اوراق میپردازد.
«عرض ٔه اولیه» :منظور نخس�تین عرض ٔه اوراق بهادار شرکت ،پس از پذیرش آن در
بورس است.
«کارگزار معرف» :کارگزاری که در پذیرش اوراق بهادار نقش مش�اور و کارشناس
را برای عرض ٔه اولیه برعهده داشته باشد.
«کارگزار متعهد پذیرهنویس�ی» :کارگزاری اس�ت که در عرض ٔه اولی ٔه اوراق بهادار به
بورس ،هماهنگی برای تأمین مالی خرید بخشی از اوراق را که به فروش نمیرسد،
بهعمل آورده باشد.
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«حراج» :س�از و کاری برای داد و س�تد اوراق بهادار بر پای ٔه انطباق س�فارشهای
خرید و فروش مشتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت و زمان است.
«جلس� ٔه رس�می معامالت�ی» :س�اعاتی پیوس�ته از ی�ک نشس�ت کاری اس�ت که
معامالت اوراق بهادار در این س�اعات انجام میپذیرد« .بورس» میتواند در یک
شبانهروز بیش از یک نشست رسمی معامالتی داشته باشد.
تبصره :تعاریف و اصطالحات دیگری که برحس�ب ضرورتهای کار با س�امانه
کامپیوتر و یا پیادهس�ازی نرمافزارهای جدید مورد نیاز باش�د ،توس�ط هیئت مدیره
«بورس» تعیین و اعالم میشود.
مــاد ٔه  .2ساعت و روزهای انجام معامل ٔه انواع اوراق بهادار در بورس ،به استثناى روزهاى
تعطیل رسمی توسط هیئتمدیره «بورس» تعیین و اعالم میشود.
تبص�ره :تغییرات س�اعت و روزهای انج�ام معامله حداق�ل  15روز قبل از انجام
بایستی به اطالع عموم برسد.
مــاد ٔه  .3معاملات ب�ورس ،مگ�ر در مواردی ک�ه در ای�ن آییننامه آمده اس�ت ،ب�ه طریق ٔه
ح�راج انجام میش�ود .کارگزاران پیش�نهادهاى خری�د و فروش خ�ود را با توجه به
س�فارشهای خریداران و فروش�ندگان ،تع�داد اوراق بهادار و قیم�ت آنها را در
سامان ٔه معامالتی وارد خواهند نمود.

مــاد ٔه  .4معاملات ب�ورس ب�ا رعای�ت اولوی�ت قیم�ت و زم�ان ورود س�فارش به س�امان ٔه
معامالتی انجام میش�ود .جزییات نحو ٔه انجام معامالت در «دستورالعمل نحو ٔه
انجام معامالت» خواهد آمد.

مــاد ٔه  .5حدود و شیو ٔه عملیات کارگزاران در خرید و فروش اوراق بهادار تابع «دستورالعمل
نحو ٔه انجام معامالت» خواهد بود.
www.emofid.com
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مــاد ٔه  .6هیئتمدی�ر ٔه «ب�ورس» میتوان�د در م�واردى ک�ه نوس�ان غیرعـ�ادی در قیمـ�ت
پیش�نهـادى یا معامالتـی اوراق بهـادار در هـر جلس�ه مش�اهده کنـد ،از انجـام
معاملـه جلوگیـری نماید .چگونگی انجام کار در دستورالعمل «توقف معامالت»
خواه�د آمـ�د .هیئـتمدیر ٔه بـورس میتوانـ�د اختیـارات موضـوع ای�ن ماده را به

مدیرعامـل تفویض نماید.
تبص�ره :در صورت�ى که کارگزار خریدار یا فروش�نده نس�بت ب�ه تصمیم جلوگیرى
از انج�ام معامل�ه براس�اس این م�اده معترض باش�د ،باید اعتراض خ�ود را با ذکر
دالیل ،براى رسیدگى و تعیین تکلیف ،به «سازمان» تسلیم نماید .رسیدگى به این
اعتراض ظرف 48ساعت ،به عمل میآید.
مــاد ٔه  .7شرایط و چگونگی عرض ٔه اولی ٔه اوراق بهادار تابع دستورالعمل «عرض ٔه اولی ٔه اوراق
بهادار» خواهد بود.
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مــاد ٔه  .8انواع معامالت اوراق بهادار ،ش�رایط معامله ،میزان اطالعاتی که در زمان معامله
میباید انتش�ار یابد ،مراحل انجام س�فارش خرید و فروش ،و سایر شرایط انجام
معامل�ه در «دس�تورالعمل نح�و ٔه انج�ام معامالت» خواه�د آمد .تس�وی ٔه وجوه و
پایاپای اوراق بهادار و شرایط تسوی ٔه خارج از اتاق پایاپای ،بر طبق «دستورالعمل
سپردهگذاری ،تسویه ،و پایاپای» انجام خواهد شد.
مــاد ٔه  .9معاملات بورس باید در ش�رایط رقابتی و هم�واره به صورت حراج انجام ش�ود.
در صورت�ی که انجام معاملهای به صورت حراج ممکن نباش�د ،این معامالت با
مصوب ٔه شورای بورس خارج از جلس ٔه رسمی معامالت قابل انجام است.

مــاد ٔه  .10در م�واردى ک�ه کارگزارى برای اوراق به�ادار خاصی بهعنوان «کارگ�زار معرف» یا
«کارگزار متعهد پذیرهنویس�ی» ،عمل کند ،برطبق دستورالعمل «عرض ٔه اولی ٔه اوراق
بهادار» حقتقدمى براى وى در نظر گرفته میشود.
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مــاد ٔه  .11وجوه مربوط به س�هام معاملهش�ده در ب�ورس همراه با وکالتنام ٔه فروش س�هام و
اصل س�هام باید حداکثر تا  72س�اعت از تاریخ معامله بی�ن کارگزاران خریدار و
فروشنده رد و بدل گردد .کارگزار فروشنده ،موظف است تشریفات مربوط به انتقال
س�هام معامله ش�ده را ظرف  72س�اعت (سه جلس� ٔه معامالتی) از تاریخ معامله
انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید .در صورتىکه علل یا توافقى دیگر در
مورد تحویل بعد از مهلتهاى تعیینشده ،وجود داشته باشد ،مراتب باید حداکثر
تا پایان نشس�ت رسمی معامالتی مربوط کتب ًا به اطالع مدیرعامل «بورس» برسد.
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در هر صورت ،معامل ٔه انجامش�ده ،قطعى به ش�مار میرود .س�اعات تسویه و یا
مدتزمان مربوط به انتقال س�هام ،براساس «دستورالعمل سپردهگذاری ،تسویه و
پایاپای» انجام خواهد شد.
مــاد ٔه ( .11مکرر )1؛ کلی ٔه معامالت عمدهای که فروشنده برای انجام معامله با شرایط اعالم
آمادگی نماید ،صرف ًا با موافقت مدیرعامل انجام میشود .بورس تسهیالت الزم را
با رعایت موارد زیر توسط کارگزاران برای انتقال سهام فراهم میآورد:
 .1کارگزار فروش�نده ،مکلف است ش�رایط فروشنده را منطبق با مقررات بورس و
براساس دستورالعمل معامالت دریافت و به بورس اعالم نماید.
 .2کارگزار فروشنده ،پس از مشخص شدن برند ٔه رقابت ،مکلف است سند تسوی ٔه
خارج از پایاپای حصه غیرنقدی را که پس از تأمین شرایط اعالمی معامله از سوی
خری�دار ب�ه امضای طرفین معامله (خریدار و فروش�نده) رس�یده اس�ت به بورس
تس�لیم نماید .قطعیت معامله منوط به پرداخت حص ٔه نقدی از س�وی خریدار و
ارائ ٔه سند تسویه خارج از پایاپای ،مطابق مقررات میباشد .مهلت ارائ ٔه سند تسوی ٔه
خ�ارج از پایاپای و قطعیت معامله حداکثر  9روز کاری بعد از مش�خص ش�دن
برند ٔه رقابت میباشد.
در ص�ورت عرض�ه س�هام جه�ت انج�ام معامل�ه عم�ده از س�وی س�ازمان
خصوصیس�ازی ،افزایش مهلت تس�ویه حصه نقدی و ارائ ٔه س�ند تس�وی ٔه خارج
از پایاپ�ای از  9روز کاری ب�ه  30روز کاری به درخواس�ت آن س�ازمان و موافقت
وزیرمحت�رم اموراقتصادی و دارایی به عنوان رئیس ش�ورای عال�ی بورس و اوراق
بهادار امکان پذیر می باشد(((.

خاتم ٔه مهلت ،آخرین س�اعت کاری روز نهم یا س�یام حس�ب مورد خواهد بود.
ساعت کاری در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت  8صبح تا  3بعدازظهر و سایر
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ایام از ساعت  8صبح تا  4بعدازظهر میباشد(((.
 .3خریدار مکلف اس�ت از طریق کارگزار خود حداکثر تا پایان مهلتهای مقرر

 )1مصوبـه  85/7/24شـورای عالـی بـورس
 )2مصوبـه  85/7/10شـورای عالـی بـورس

در بن�د ( )2این ماده نس�بت به تس�ویه حص ٔه نقدی معامله از طری�ق اتاق پایاپای
اقدام نماید.
 .4در صورت�ی ک�ه حص� ٔه نقدی مطابق با ش�رایط اطالعی ٔه عرضه توس�ط کارگزار
خریدار به حس�اب ش�رکت س�پردهگذاری مرک�زی در موع�د مقرر واریز نش�ود یا
خریدار از تأمین شرایط مندرج در اطالعی ٔه عرضه در خصوص سند تسوی ٔه خارج
از پایاپای خودداری نماید ،معامله محقق نش�ده و س�هام موضوع اطالعیه عرضه
در مالکیت فروش�نده باقی خواهد ماند .در این صورت ،کلی ٔه کارمزدهای متعلقه
از مح�ل  3درص�د واریزی خریدار کس�ر و مابقی به عنوان وجهالضمان ناش�ی از
ع�دم انجام تعه�دات خریدار مبنی بر ع�دم پرداخت وجه به ش�رح مفاد اطالعی ٔه
عرضه توس�ط شرکت س�پردهگذاری مرکزی بـه حسـاب کارگـزار فروشنـده واریـز
میشـود.

پرداخ�ت نماید .انتقال س�هام از کد مخصوص به کد مالکیت فروش�نده منوط به
پرداخت خس�ارت مندرج در این بند با تأیید ش�رکت سپردهگذاری مرکزی خواهد
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تبص�ره :وج�وه م�ازاد بر  3درص�د واریزی از س�وی کارگزار خریدار به وی مس�ترد
خواهد شد.
 .5به محض درج اطالعی ٔه عرض ٔه س�هام توس�ط بورس ،س�هام موضوع معامله به
کد مخصوص که برای انجام معامالت عمده در نظر گرفته میشود انتقال مییابد
و فروش�نده و کارگ�زار فروش�نده نمیتوانند ب�دون موافقت بورس از عرض ٔه س�هام
خودداری نمایند.
 .6در صورت�ی ک�ه خریدار مطابق مق�ررات ،برند ٔه رقابت بوده و ش�رایط قطعیت
معامل�ه من�درج در اطالعی ٔه عرض�ه را فراهم نماید ،فروش�نده مکل�ف به امضای
سند تسویه خارج از پایاپای و ارائه آن به کارگزار خود میباشد .در غیر اینصورت
فروش�نده مکلف است عالوه بر کارمزدهای معامله ،به برند ٔه رقابت که به موجب
دس�تورالعمل اجرایی این مقررات نس�بت به واریز وجه یا ارائ ٔه ضمانتنامه اقدام
ک�رده اس�ت از ق�رار ه�ر م�اه  2درصد خس�ارت ،مع�ادل مبل�غ واریزی ی�ا ارزش
ضمانتنام ٔه بانکی برای مدتی که وجه واریزی در حس�اب ش�رکت سپردهگذاری
مرکزی متوقف بوده یا ضمانتنام ٔه بانکی معتبر در اختیار آن ش�رکت بوده اس�ت

بخـش چهـارم :قوانیـن و مقـررات کلـی
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بـود.
 .7فروش�نده میتوان�د حداکث�ر ت�ا پن�ج درص�د از حص� ٔه نق�دی را در خ�ارج از
مهلتهای مقرر در بند ( )2این ماده دریافت نماید .در این صورت حص ٔه مزبور
نیز غیرنقدی تلقی خواهد ش�د و همزمان با ارائ ٔه س�ند تسوی ٔه خارج از پایاپای ،آن
بخش نیز خارج از پایاپای تسویه شده و معامله قطعی میگردد.
 . 8در ص�ورت ع�دم امضای س�ند تس�وی ٔه خ�ارج از پایاپای از س�وی خریدار یا
فروش�نده ی�ا ع�دم ارائ� ٔه آن به بورس ،تعیین مس�ئول پرداخت خس�ارت ب�ر عهد ٔه
هیئت داوری موضوع ماد ٔه ( )36قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران
میباشد.
مــاد ٔه ( .11مکرر )2؛ کارگزار خریدار برای توزیع گسترد ٔه اوراق بهادار با موافقت مدیرعامل
ب�ورس میتوان�د از مهلت حداکث�ر  3روز کاری برای تخصیص و ارائ ٔه فهرس�ت
نهایی خریداران استفاده نماید.
مــاد ٔه  .12وج�وه مرب�وط ب�ه معاملههاى اوراق مش�ارکت بای�د حداکثر ظرف  24س�اعت از
تاریخ معامله ،واریز ش�ود .در صورتىکه وجوه اوراق مشارکت پس از  24ساعت
پرداخت نش�ود ،کارگزار فروشنده میتواند درخواست ابطال معامله یا اخذ جریم ٔه

یش�ود ،اق�دام نماید .در هر ص�ورت ،کارگزار
ه�ر روزى که وجه دیرتر پرداخته م 

خری�دار نم 
یتوانـ�د تقاضـ�ای ابطال معامل ٔه انجـام ش�ده را نمایـ�د و موظف به
پـرداخت خس�ارت بـه کارگزار فروشنده ،اسـت .جزییات پایاپای و تسوی ٔه اوراق
مش�ارکـت براساس مفاد «دستورالعمـل سپردهگـذاری ،تسویه و پایاپای» خواهد
بـود.
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مــاد ٔه  .13نح�و ٔه تکمیل اس�ناد مربوط ب�ه معامالت و تحویل آنه�ا به «ب�ورس» و نیز نحو ٔه
تسوی ٔه وجه طبق دو دستورالعمل «نحو ٔه انجام معامالت» و «سپردهگذاری ،تسویه
و پایاپای» انجام میشود.
مــاد ٔه  .14دس�تورهای خری�د یا فروش اوراق مش�ارکت بانک مرکزی و دول�ت بدون توجه به
محدودیتهای مقرر در آییننامهها و دس�تورالعملهای بورس در «بورس» قابل
معامله خواهد بود.

مــاد ٔه  .15انجام معامالت قهری ،قانونی ،اش�خاص خارجی ،گروهی ،خوشهای ،مشروط،
با اقربا ،اعتباری ،تجدید ساختار و ترجیحی طبق دستورالعملهای «نحو ٔه انجام
معامالت» و «سپردهگذاری ،تسویه و پایاپای» انجام خواهد شد.
مــاد ٔه  .16کارگ�زاران موظفاند از انجام معامالت چرخش�ی اجتن�اب کنند و در صورتیکه
سهو ًا این نوع معامالت را انجام داده و بعد ًا به ماهیت معامله پی بردند ،مراتب را
بالفاصله به مدیرعامل «بورس» اطالع دهند .جزییات مربوطه در «دس�تورالعمل
نحو ٔه انجا م معامالت» خواهد آمد.
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مــاد ٔه  .17در مواقع�ى ک�ه اعالم خری�د کارگزاران یا قطعی�ت معامله مورد تردید باش�د ،رأى
مدیرعامل «بورس» یا نمایند ٔه وی قطعى و الزماالتباع میباشد.

یشود.
مــاد ٔه  .18معامالت عمده براساس «دستورالعمل معامالت عمده» انجام م 

مــاد ٔه  .19نح�وه و چگونگ�ی وثیقهگ�ذاری اوراق بهادار بر طبق «دس�تورالعمل توثیق اوراق
بهادار» انجام میشود.

مــاد ٔه « .20بورس» موظف به رعایت قوانین پولی و بانکی ،مصوبات بانک مرکزی و شورای
پ�ول و اعتب�ار در م�ورد «معاملات اعتباری» و ابلاغ این مصوب�ات و مصوبات
«شورا»« ،سازمان» و هیئتمدیر ٔه بورس به کارگزاران است.

مــاد ٔه  .21پذیرش اشتباهات سهوی کارگزاران در مورد معامالت تا حدی مجاز است که در
دستورالعمل «توقف معامالت» تعیین شده است.

یشود ،باید بهنحوی انجام شود که در دستورالعمل «نحو ٔه انجام
به کارگزار داده م 

معامالت» تصریح شده است.

مــاد ٔه  .23نح�و ٔه ادام� ٔه معامالت ناتمام اوراق بهادار در نشس�ت معامالت�ی بعدی ،بر طبق
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مــاد ٔه  .22کارگ�زاران موظفان�د ضمن رعایت س�فارش مش�تریان از فرمهایی ب�رای پذیرش
س�فارشهای خرید و فروش مشتریان اس�تفاده کنند که از طرف «بورس» طراحی
شده است.
سفارشی که بهصورت غیرحضوری از طریق تلفن ،فاکس ،و یا به شکل الکترونیک
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یشود.
«دستورالعمل نحو ٔه انجام معامالت» انجام م 

مــاد ٔه  .24بازک�ردن و بس�تن نماده�ای معامالت�ی و ص�دور مج�وز توق�ف نم�اد براس�اس
«دستورالعمل توقف نمادها» انجام خواهد شد.
ت آغازین و پایانی ،شاخص
مــاد ٔه « .25بورس» موظف اس�ت اطالعات الزم از جمله قیم 
و میزان سهم شناور آزاد را برای تحلیل بازار و انجام معامالت عادالنه و مبتنی بر
عرضه و تقاضا به نحو مقتضی در اختیار بازار قرار دهد.
مــاد ٔه  .26نحو ٔه انجام معامالت اوراق بهادار مختلف از جمله سهام ،حقتقدم سهام ،اوراق
مش�ارکت ،س�بد س�هام ،و هر نوع اوراق بهاداری که در بورس پذیرش میش�وند،
براساس «دستورالعمل نحو ٔه انجام معامالت» خواهد بود.

مــاد ٔه  .27میزان کارمزد دریافتى کارگزاران از هر طرف معامله به شرح زیر محاسبه میگردد:
در معاملات س�هام هر ی�ک از طرفین معامله کارم�زدى از ق�رار  4در هزار مبلغ
معامله به کارگزارى که معامله را از طرف آنها انجام داده پرداخت خواهد کرد .در
معامالت اوراق مش�ارکت هر یک از طرفین کارمزدى از قرار  0/75در هزار مبلغ

معامله به کارگزار مربوط پرداخت خواهد کرد.
تبصره :حداقل کارمزد معامالت  15،000ریال اس�ت .حداکث�ر کارمزد کارگزاران
در یک معامله  100میلیونریال است .در معامالت اوراق مشارکت حداقل مبلغ
کارمزد کارگزاران  20،000ریال و حداکثر آن  30میلیون ریال است(((.

مــاد ٔه  .28بهمنظ�ور انجام پروژههاى گس�ترش بورس به می�زان  0/3درصد از ارزش معامل ٔه
س�هام ک�ه  0/15درص�د آن را خری�دار و  0/15درص�د آن را فروش�نده پرداخ�ت
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م 
یکند ،توسط سازمان وصول و مستقیم ًا به حساب بانکى خاصى به نام سازمان
کارگ�زاران بورس واریز میش�ود .ای�ن وجوه منحصر ًا با تصویب ش�وراى بورس به
مصرف طرحها و پروژههاى توس�ع ٔه بورس خواهد رس�ید .هرگونه دخل و تصرف
در موجودى حس�اب بانکى مذکور توسط سازمان ،بدون تصویب شوراى بورس
ممنوع میباشد .درصد یاد شده از معامالت اوراق مشارکت دریافت نخواهد شد.

 )1کارمـزد معامـالت اوراق مشارکـت مصـوب  84/05/01شـورای بـورس

در مورد س�ایر ابزاره�ای مورد معامله در بورس ،در هر م�ورد موضوع در آییننام ٔه
اوراق بهادار یاد شده خواهد آمد.
تبصره :حداکثر کارمزد موضوع این ماده در هر معامله  500میلیونریال میباشد که
از هر یک از طرفین معامله دریافت میشود.
مــاد ٔه  .29کارگزاران مکلفاند دفاتر س�فارشهای دریافتی خود را مطابق دستورالعملهای
یدارد استفاده کنند .مسؤولیت حفظ
مربوطه ثبت و از فرمهایى که سازمان مقرر م 
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فرمهای س�فارش مکتوب و الکترونیک و اطمینان از صحت س�فارشهای انجام
شده با کارگزاران است.
مــاد ٔه  .30کارگزاران مکلفاند تمام وجوهى را که از مشتریان خود براى انجام معامله دریافت
میدارند ،در پایان هر روز در حساب جارى مخصوصى که نزد یکى از بانکها و
تحت عنوان «حساب جارى معامالتی کارگزارى» به نام خود باز میکنند ،منظور
نمایند .در برگ ٔه مخصوصى که سازمان براى منظور نمودن وجه تهیه میکند ،باید
ذکر ش�ود که وجوه مزبور بابت فروش یا خرید چه تعداد س�هام یا اوراق مش�ارکت
متعل�ق ب�ه فروش�نده یا خری�دار (با ذکر نام و مش�خصات فروش�نده ی�ا خریدار)
میباش�د .کارگزاران مجاز نیس�تند به هیچوجه وجوه مش�تری را برای مدتی خارج
از زمان تعیین ش�ده در دس�تورالعمل نزد خود نگاه دارند ،و یا هرگز از محل وجوه
آنها ،برای سایر مشتریان و یا کارگزاری خود ،معاملهای انجام دهند .جزییات امر
در آییننام ٔه «نحو ٔه نگهداری وجوه مشتریان» خواهد آمد.
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مــاد ٔه  .31کارگ�زاران و نماین�دگان آنها ک�ه در امور مربوط به خرید و فروش س�هام فعالیت
دارن�د میتوانند تا میزان نصابهای مندرج در زی�ر براى خود و افراد تحت تکفل
خود ،سهام به قیمت تابلو خریدارى نمایند:
ال�ف .اعض�ای حقیق�ی و نماین�دگان اش�خاص حقوق�ی عض�و هیئتمدیره و
مدیرعام�ل و کارکنان ش�رکتهای کارگزاری جمع ًا تا س�قف  250میلیونریال (به
قیمت خرید).
ب .ش�رکتهای کارگزاری تا س�قف صددرصد سرمای ٔه ثبت و پرداخت شده و یا
هفتاد درصد ارزش ویژ ٔه حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری هر کدام که کمتر
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باشد.
تبص�ره :کارگ�زاران عبارتاند از مدیران عامل و اعضای هیئتمدیر ٔه ش�رکتهاى
کارگ�زارى و نمایندگان کارگزاران عبارتان�د از دارندگان گواهیهای حرفهای که
در بورس فعالیت میکنند.
مــاد ٔه  .32درمورد انتقال س�هام به مدیران و کارکنان واحدها ،انتقال براساس مصوب ٔه «انتقال
سهام به کارکنان شرکتهای پذیرفتهشده در بورس» انجام خواهد شد.
مــاد ٔه  .33تس�وی ٔه معامالت در خارج از اتاق پایاپای و سیستم تسوی ٔه بورس فقط محدود به
مواردی است که در «دستورالعمل سپردهگذاری ،تسویه و پایاپای» میآید.
مــاد ٔه  .34کارگ�زاران موظفان�د مفاد این آییننامه را رعایت و اج�را نمایند .در صورت عدم
رعایت آن مشمول مقررات پیشبینی شد ٔه مربوطه خواهند شد.

مــاد ٔه  .35دس�تورالعملهای اجرایی این آییننامه پس از تصویب هیئت مدیر ٔه «س�ازمان» و
ابالغ آن معتبر و الزماالجراست.
توضیح :مواد  27و  28تا تصویب کارمزدهای جدید به قوت خود باقی خواهد بود.
الحاقـی( :مصوبـه  83/6/30شـورای بـورس)

www.emofid.com

208

با انجام برخی از معامالت در خارج از وقت قانونی به شرح ذیل موافقت مینماید:
س�هامی که به موجب قراردادهای منعقده مابین ارگانهای دولتی (مانند س�ازمان
صنای�ع ملی ایران) و اش�خاص حقوقی و حقیقی که بنابر رای حکم تعیین ش�ده
توسط ریاست جمهوری یا هیئت وزیران و تنفیذ ریاست جمهوری میباید انتقال
یابد ،به قیمت توافق شده انجام شود.
سهامی که به موجب مقررات قانونی به منظور تأدیه دیون دولت به سازمان تامین
اجتماعی ،س�ازمان بازنشس�تگی و غیره منتقل میش�ود ،به قیمت تعیین ش�ده یا
قیمت تابلوی بورس انتقال یابد.
س�هامی که به س�رمایهگذاری مربوط است که به تصویب س�ازمان سرمایهگذاری
خارجی رس�یده است و از طریق آن مصوبه س�هامداران خارجی اجازه یافتهاند به

قیمت تعیین شده در مصوبه آن سازمان سهام را خریداری نمایند.
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فصـل سیزدهـم:
فصـل چهاردهـم:
فصـل پانزدهـم:
فصـل شانزدهـم:

قوانیـن و مقـررات کلـی

قانـون بـازار اوراق بهـادار (مصـوب آذرمـاه )1384

آییننامـ ٔه معامـالت در شرکـت بورس اوراق بهـادار تهـران
دس�تورالعمـل اجرایـی نحو ٔه انجـام معامـالت در بـورس
اوراق بهـادار تهـران (مصـوب )1389/9/13
دس�تورالعمـل اجرایـ�ی نح�و ٔه انجـ�ام معاملات اوراق
بهـادار در فرابـورس ایـران (مصوب )1388/6/7

فصـل پانزدهـم

دستورالعمل اجرایـی نحـو ٔه انجـام معامـالت
در بـورس اوراق بهـادار تهـران
مصـوب  13آذر  1389هیئتمدیـره سازمـان بـورس و اوراق بهـادار
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این دس�تورالعمل در اجرای مواد  24 ،23 ،22 ،18 ،16 ،15 ،13 ،8 ،6 ،5 ،4و
 26آییننام ٔه معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب شورای عالی
بورس و اوراق بهادار) در  18فصل 123 ،ماده و  34تبصره در تاریخ 1389/9/13
به تصویب هیئتمدیر ٔه سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

فصـل ّاول :تعاریـف و اصطالحـات
مــاد ٔه  .1اصطالحات و واژههایی که در ماد ٔه  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی
ایران مصوب آذرماه 1384مجلس شورای اسالمی و آئیننام ٔه معامالت در شرکت
بورس اوراق بهادار تهران تعریف شدهاند ،به همان مفاهیم در این دستورالعمل به
کار رفتهاند .واژههای دیگر دارای معانی زیر میباشند:
بازار عادی :یکی از بازارهای س�امان ٔه معامالت اس�ت که در آن معامالت عادی
اوراق بهادار براساس مقررات مربوط ،انجام میشود.
بازار معامالت عمده :یکی از بازارهای سامان ٔه معامالت است که در آن معامالت
عمده اوراق بهادار براساس مقررات مربوط ،انجام میشود.
بورس :بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) است.
توقف نماد :جلوگیری از انجام معامل ٔه یک ورق ٔه بهادار برای مدت محدود است.
تعلیق نماد :جلوگیری از انجام معامل ٔه یک ورق ٔه بهادار تا رفع دالیل تعلیق است.
حجم س�فارش :تعداد ورق ٔه بهاداری است که در قالب یک سفارش ،وارد سامان ٔه
معامالتی میشود.
ت سفارشهای
حراج پیوسته :شیوهای است که براساس آن ،به محض تطبیق قیم 
وارد شده به سامان ٔه معامالتی ،معامله انجام میشود.
حراج ناپیوسته ( :)Auctionشیوهای است که براساس آن ،پس از ورود سفارشها
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به سامان ٔه معامالت ،معامله براساس قیمت نظری گشایش ( )TOPانجام میشود.
دامن ٔه نوسان روزان ٔه قیمت :دامن ٔه نوسان قیمت اوراق بهادار قابل معامله در بورس
است که نسبت به قیمت مرجع تعیین میشود و ورود سفارشها در هر روز صرف ًا
در این دامن ٔه قیمت ،مجاز است.

دس�تورالعمل پذیرش :دس�تورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار
تهران مصوب هیئتمدیر ٔه سازمان است.

قیم�ت نظ�ری گش�ایش ( :)TOPقیمتی اس�ت که در مرحل ٔه گش�ایش ،براس�اس
س�فارشهای ثبت ش�ده با اس�تفاده از س�ازوکار حراج ،توسط س�امان ٔه معامالتی
محاسبه و معامالت مرحل ٔه گشایش با آن قیمت انجام میشود.
معامل ٔه عمده :معاملهای اس�ت که تعداد س�هام یا حقتقدم قابل معامله در آن در
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س�فارش متوقف ( :)Stop Orderس�فارش غیرفعالی اس�ت که فعال شدن آن در
مورد سفارشهای خرید ،زمانی است که قیمت آخرین معامل ٔه بازار با قیمت تعیین
ش�ده توسط مشتری مس�اوی یا از آن بیشتر ش�ود و در مورد سفارشهای فروش،
زمانی اس�ت که قیمت آخرین معامل ٔه بازار با قیمت تعیین ش�ده توس�ط مش�تری
مساوی یا از آن کمتر شود.
س�هام پایه :عبارت از مجموع تعداد س�هام ثبت شده ناشر پذیرفته شده در بورس
اس�ت .در محاس�به تعداد سهام پایه ،س�هام جدیدی که در مرحل ٔه پذیرهنویسی یا
ثبت قانونی قرار دارند نیز لحاظ می شوند.
سود (زیان) قابل اعمال :سود (زیان) خالص پس از کسر مازاد درآمدهای متفرقه
بر هزینههای متفرقه است .در صورتی که مازاد درآمد (هزینه) های متفرقه معادل
یا بیشتر از  20درصد سود (زیان) خالص باشد ،تغییرات آن در  20درصد ضرب و
به سود (زیان) قابل اعمال اضافه میشود.
ش�رکت سپردهگذاری مرکزی :شرکت س�پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسوی ٔه
وجوه (سهامی عام) است.
قیمت پایه :قیمت مش�خص و بدون قید و ش�رطی است که توسط فروشنده برای
عرض ٔه سهام در معامالت عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده به بورس اعالم
میشود و مبنای رقابت در معامالت عمده میباشد.
قیمت مرجع :قیمت پایانی س�هم یا قیمت تعدیل ش�د ٔه پایانی در روز معامالتی
قبل ،حسب مورد است که توسط بورس محاسبه میشود.
قیمت تعدیل ش�د ٔه پایانی :قیمتی اس�ت که پس از اعمال اثر تغییرات سرمایه و یا
تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه میشود.
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شرکتهایی که سهام پای ٔه آنها بیش از سه میلیارد عدد است ،بزرگتر یا مساوی یک
درصد س�هام پایه و در شرکتهایی که س�هام پای ٔه آنها کمتر یا مساوی سه میلیارد
عدد است ،بزرگتر یا مساوی  5درصد باشد.
معاملات عمد ٔه ش�رایطی :معامل ٔه عمدهای اس�ت که تس�وی ٔه وجوه آن با ش�رایط

اعالمی در اطالعی ٔه عرضه عمده براس�اس ضوابط مندرج در این دس�تورالعمل و
مقررات مربوطه انجام میشود.
مق�ررات :تم�ام مصوباتی اس�ت که توس�ط مراج�ع ذیصلاح از جمله مجلس
شورای اسالمی ،هیئت وزیران ،شورا ،سازمان و امثال آن در چارچوب اختیارات
یربط موظف به
آنها وضع ش�ده و بورس ،کارگزار ،مش�تریان و سایر اش�خاص ذ 
رعایت آنها هستند.
ناشر پذیرفته شده :ناشری است که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده است.
واح�د پای� ٔه س�فارش ( :)LOTتع�داد مش�خصی از اوراق به�ادار اس�ت که حجم
ش وارده به سامان ٔه معامالتی باید مضرب صحیحی از آن باشد.
سفار 

دوم :ضوابـط کلـی انجـام معامـالت اوراق بهـادار
فصـل ّ
مــاد ٔه  .2معامالت اوراق بهادار ،طی یک جلس� ٔه معامالتی در روزهای شنبه تا چهارشنبه
هر هفته به اس�تثنای ایام تعطیل رس�می از س�اعت  9صبح تا  12انجام میشود.
تمامی روزهایی که جلس� ٔه معامالتی در آن برگزار میش�ود ،روز کاری محس�وب
میگردند.
تبص�ره :هیئتمدی�ر ٔه ب�ورس میتواند زم�ان و تعداد جلس�ههای معامالت�ی را در
صورتی که امکانات فنی و شرایط تسویه مهیا باشد ،تغییر دهد.
مــاد ٔه  .3مدیر عامل بورس میتواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلس ٔه معامالتی را در
www.emofid.com
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صورت بروز اش�کاالت فنی در س�امانه معامالتی تغییر ده�د .این تغییرات باید
بالفاصله و به نحو مقتضی به اطالع عموم برسد .بورس باید مستندات مربوط به
اشکاالت فنی سامانه معامالتی را در سوابق خود نگهداری و حسب درخواست
سازمان ،آن را ارائه نماید.

مــاد ٔه  .4معاملات دو طرفه و معامالت با اقرب�اء تابع ضوابط کلی انجام معامالت اوراق
بهادار خواهد بود.
مــاد ٔه  .5معامالت اشخاص خارجی با رعایت مقررات مندرج در آییننام ٔه سرمایهگذاری
خارج�ی در بورسه�ا و بازاره�ای خ�ارج از ب�ورس مص�وب  89/01/29هیأت
وزیران ،اصالحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط صورت میپذیرد.
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سـوم :مراحـل انجـام معاملـه
فصـل ّ
مــاد ٔه  .6معامالت اوراق بهادار بر مبنای واحد پول رس�می جمهوری اسالمی ایران انجام
میشود .هیئتمدیر ٔه بورس میتواند واحد پول دیگری را نیز با هماهنگی سازمان
تعیین کند.
مــاد ٔه  .7معامالت اوراق بهادار از طریق سامان ٔه معامالت و توسط کارگزاران عضو بورس
انجام میشود.
مــاد ٔه  .8نم�اد معامالت�ی ،ب�ه تفکی�ک اوراق به�ادار و بازارهای تعریف ش�ده در س�امان ٔه
معامالتی توسط بورس تعیین میشود.

پیوسته و  15دقیقه قبل از مرحل ٔه معامالت پایانی شروع و به مدت  15دقیقه ادامه

www.mofidonline.com

مــاد ٔه  .9معامالت اوراق بهادار در یکی از بازارهای بورس انجام خواهد شد .مراحل انجام
معامالت به شرح زیر است:
پیشگشایش :این مرحله  30دقیقه قبل از شروع معامالت است که در آن امکان
ورود ،تغییر یا حذف سفارش وجود دارد لیکن معاملهای انجام نمیشود؛
مرحل ٔه گشایش :این مرحله بالفاصله پس از مرحل ٔه پیشگشایش است و در آن،
س�فارشهای موجود در سامان ٔه معامالت براساس س�ازوکار حراج ناپیوسته و در
دامن ٔه نوسان روزان ٔه قیمت ،انجام میشود؛
مرحل� ٔه ح�راج پیوس�ته :این مرحل ه پ�س از انجام مرحل ٔه گش�ایش ش�روع و در آن
معامالت براساس حراج پیوسته انجام میشود؛
مرحل� ٔه حراج ناپیوس�ته پایانی :این مرحل�ه بالفاصله پس از خاتم� ٔه مرحل ٔه حراج
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مییابد .طی این مرحله امکان ورود ،تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود
دارد لیکن معاملهای انجام نمیش�ود .در پایان این مرحله سفارشهای موجود در
سامان ٔه معامالت براساس سازوکار حراج ناپیوسته و در دامن ٔه نوسان روزان ٔه قیمت
اجرا میشود؛
مرحل ٔه معامالت پایانی 15 :دقیق ٔه پایانی جلس� ٔه معامالتی اس�ت که طی آن ورود
سفارش و انجام معامله با قیمت پایانی امکانپذیر است.
تبصر ٔه  :1معامالت بورس در هر جلس� ٔه معامالتی حداقل ش�امل مراحل  1تا 3
فوق میباش�د .اس�تفاده از مراحل  4و  5با تصویب هیئتمدیر ٔه بورس و سه روز
کاری پس از اطالعرسانی به عموم امکانپذیر است.
تبص�ر ٔه  :2هیئتمدی�ر ٔه بورس میتواند زمان�ی خارج از جلس� ٔه معامالتی را برای
ورود ،تغییر یا حذف سفارشها تعیین نماید.

فصـل چهـارم :انـواع سفارشهـا
مــاد ٔه  .10سفارشهای وارد شده به سامان ٔه معامالت ،حداقل باید حاوی موارد زیر باشد:
 نماد معامالتی
 تعیین خرید یا فروش
 نوع سفارش
 حجم سفارش
 شرایط قیمتی
 کد معامالتی
 اعتبار زمانی سفارش

مــاد ٔه  .11انواع سفارشها در سامانه معامالتی به شرح زیر است:
www.emofid.com
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س�فارش محدود ( :)Limit Orderس�فارش خرید یا فروش�ی اس�ت که در قیمت
تعیین شده توسط مشتری ،یا بهتر از آن انجام میشود.
سفارش با قیمت باز ( :)Market Orderسفارشی است که بدون تعیین قیمت وارد
س�امان ٔه معامالتی شده و با قیمت بهترین س�فارش طرف مقابل اجرا میشود .در

صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش ،باقیمانده به صورت یک سفارش با قیمت
باز در سامانه باقی خواهد ماند.

س�فارش باز—محدود ( :)Market to Limit Orderسفارش�ی اس�ت که فقط در
مرحله حراج پیوسته میتواند وارد سامان ٔه معامالتی شود .این سفارش بدون تعیین
قیمت وارد س�امان ٔه معامالتی ش�ده و با قیمت بهترین س�فارش طرف مقابل اجرا
میش�ود .در صورت اجرا نش�دن بخش�ی از س�فارش ،باقیمانده ب�ه صورت یک
سفارش محدود به قیمت آخرین معامله انجام شده در سیستم باقی میماند.
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س�فارش به قیمت گش�ایش ( :)Market on Opening Orderسفارشی است که
فقط در مرحل ٔه پیش گش�ایش میتواند وارد س�امان ٔه معامالت ش�ود .این سفارش
ب�دون تعیی�ن قیم�ت وارد س�امان ٔه معامالتی ش�ده و در مرحل ٔه گش�ایش با قیمت
گشایش معامله خواهد شد .در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش ،باقیمانده
به صورت یک سفارش محدود با قیمت گشایش در سیستم باقی میماند.
س�فارش متوقف به باز ( :)Stop Loss Orderس�فارش متوقفی اس�ت که پس از
فعال شدن ،به سفارش با قیمت باز تبدیل میشود.

س�فارش متوقف به محدود ( :)Stop Limit Orderسفارش متوقفی است که پس
از فعال ش�دن به س�فارش محدود با قیمتی که از قبل در س�فارش مشخص شده
است ،تبدیل میشود.
مــاد ٔه  .12سفارشها به لحاظ نحو ٔه اجرا به شرح زیر میباشند:

اجرای دو طرف ٔه س�فارش ( :)Cross Orderسفارش�ی اس�ت که با اس�تفاده از آن،

س�فارش دو بخشی ( :)Iceberg Orderس�فارش خرید یا فروشی است که دارای
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کارگ�زار میتواند اقدام به ورود همزمان س�فارش خرید و فروش با حجم و قیمت
یکس�ان نم�وده و معامل�ه نماید .قیم�ت وارده به س�امان ٔه معامالتی باید بیش�تر یا
مس�اوی قیمت بهترین س�فارش خرید ثبت ش�ده در س�امان ٔه معامالتی و کمتر یا
مس�اوی قیمت بهترین سفارش فروش ثبت ش�ده در سامان ٔه معامالتی باشد .این
س�فارش فقط در مرحل ٔه حراج پیوس�ته میتواند وارد سامان ٔه معامالت شده و اجرا
شود.
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دو بخش پنهان و آش�کار است .بخش آشکار س�فارش در صف خرید یا فروش
ق�رار گرفت�ه و قابل رویت میباش�د و بخش پنهان آن به صورت غیرفعال اس�ت.
حجم قس�مت آشکار و پنهان سفارش توس�ط کارگزار تعیین میشود .در صورتی
که کل بخش آشکار سفارش معامله شود ،به میزان حجم قسمت آشکار ،سفارش
پنه�ان فعال ش�ده و در نوبت قرار میگیرد .حداقل کل س�فارش و حداقل حجم
قسمت آشکار در سفارشهای دو بخشی ،توسط بورس تعیین میشود.

سفارش انجام و ابطال ( :)Fill & Killسفارش محدودی است که بالفاصله پس از
ورود باید اجرا شود و در صورت عدم اجرای تمام یا بخشی از آن ،مقدار باقیمانده
ب�ه صورت خ�ودکار از س�امانه حذف خواهد ش�د .امکان ورود این س�فارش در
مرحل ٔه پیش گشایش وجود ندارد؛

س�فارش همه یا هیچ ( :)All or Nonسفارش محدودی است که اجرای آن منوط
به معامله کل سفارش است .در صورت عدم امکان معامل ٔه کل سفارش بالفاصله
بعد از ورود ،س�فارش به صورت خودکار از س�امانه حذف میش�ود .امکان ورود
این سفارش در مرحله پیش گشایش وجود ندارد.
مــاد ٔه  .13اعتبار زمانی سفارشها به شرح ذیل میباشد:

سفارش روز ( :)Dayسفارشی است که اعتبار آن در پایان روز معامالتی به اتمام

میرسد و به صورت خودکار از سامان ٔه معامالت حذف میشود.

س�فارش جلس�ه ( :)Sessionسفارشی اس�ت که اعتبار آن در پایان جلسه رسمی
معامالتی به اتمام میرسد و به صورت خودکار از سامانه معامالتی حذف میشود.
س�فارش بدون محدودیت زمان�ی ( :)Good Till Cancelاین س�فارش تا زمانی که
توسط کارگزار حذف نشود در سامانه معامالتی باقی مانده و معتبر میباشد.
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س�فارش م�دتدار ( :)Good Till Dateسفارش�ی اس�ت ک�ه اعتب�ار آن در پایان
تاریخی که در زمان ورود س�فارش مش�خص شده به اتمام میرسد و پس از آن به
صورت خودکار از سامان ٔه معامالت حذف میشود.
سفارش زمانی ( :)Sliding Validityکارگزار در زمان ورود سفارش ،تعداد روزهای

مش�خصی ( )Tرا جهت اعتبار سفارش مشخص میکند .این سفارش تا تاریخی

ک�ه مع�ادل تاریخ ورود س�فارش به عالو ٔه تعداد روزهای تعیین ش�ده ( )Tاس�ت،
معتبر بوده و پس از آن به صورت خودکار از سامان ٔه معامالت حذف میشود.

مــاد ٔه  .14اولویت س�فارشها در سامان ٔه معامالت بر حسب نوع سفارش ،به ترتیب به شرح
زیر میباشد:
الف :سفارش با قیمت باز و باز—محدود
ب :سفارش به قیمت گشایش
ج :سفارش محدود
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فصـل پنجـم :توقـف نمـاد معامالتـی
مــاد ٔه  .15نم�اد معامالت�ی اوراق بهادار پذیرش ش�ده در ب�ورس در موارد زیر توس�ط بورس
متوقف میشود:
 یک روز کاری قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام براساس اطالعی ٔه
دعوت به مجمع منتشره توسط سازمان
 ی�ک روز کاری قب�ل از برگزاری جلس� ٔه هیئتمدیر ٔه ناش�ر پذیرفته ش�ده جهت
تصمیمگیری در خصوص تغییر سرمایه براساس اطالعی ٔه منتشره توسط سازمان
 یک روز کاری قبل از سررس�ید پرداخت س�ود علیالحس�اب اوراق بهادار در
صورت تقاضای ناشر پذیرفته شده
مــاد ٔه  .16بورس نماد معامالتی ناشران پذیرفته شده را بالفاصله پس از اعالم سازمان مبنی
بر دریافت اطالعات با اهمیت ،در موارد زیر متوقف میکند:
 در صورتی که سود (زیان) قابل اعمال براساس پیشبینیهای ارائه شده نسبت
www.mofidonline.com

به سود (زیان) قابل اعمال براساس آخرین پیشبینی افشا شد ٔه سال مالی مربوطه،
بیش از  20درصد تغییر داشته باشد؛
 در صورتی که س�ود (زیان) قابل اعمال براس�اس عملکرد واقعی نسبت به سود
(زیان) قابل اعمال براساس آخرین پیشبینی افشا شد ٔه سال مالی مربوطه بیش از
 20درصد تغییر داشته باشد؛
 در صورتی که سود (زیان) قابل اعمال براساس اولین پیشبینی ارایه شده نسبت
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به سود (زیان) قابل اعمال براساس آخرین پیشبینی یا عملکرد واقعی سال مالی
قبل بیش از  20درصد تغییر داشته باشد؛
 در صورت خرید یا فروش دارایی ثابت و یا سهام به نحوی که قیمت تمام شد ٔه
آن بیش از  20درصد ارزش مجموع داراییها براساس آخرین اطالعات افشا شد ٔه
ناشر پذیرفته شده باشد.
تبصره :تغییرات موضوع بندهای  1الی  ،3فقط در صورتی که قدر مطلق آن بیش
از  50ریال باشد ،منجر به توقف نماد معامالتی میشود.
مــاد ٔه  .17در م�وارد زی�ر نم�اد معامالتی توس�ط ب�ورس تعلیق میگ�ردد و رفع تعلی�ق نماد
معامالتی منوط به رفع دالیل تعلیق میباشد:
در صورتی که بنا به اعالم سازمان حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورتهای
مالی ناشر پذیرفته شده« ،اظهارنظر مردود» یا «عدم اظهارنظر» ارائه نموده باشد؛
در صورت تعلیق پذیرش طبق دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق
بهادار تهران.
تبصره :س�ازمان میتوان�د جهت پیش�گیری از تضییع حقوق س�رمایهگذاران ،در
ش�رایطی که ابهام اساسی نسبت به شفافیت اطالعات ناشر وجود داشته باشد یا
حسب اطالع ناشر مبنی بر وجود اطالعات مهم (با اهمیت) نماد معامالتی ناشر
پذیرفته شده را تعلیق نماید.

ت نهانی
مــاد ٔه  .18در صورتیک�ه معاملات اوراق به�ادار مظن�ون ب�هاس�تفاده از اطالع�ا 
ی�ا دس�تکاری قیم�ت باش�د ،ب�ورس میتواند رأس� ًا یا ب�ه موجب اعالم س�ازمان
نم�اد معامالت�ی اوراق بهادار را متوقف نماید .بازگش�ایی نم�اد معامالتی پس از
بررس�یهای الزم و حداکثر تا پایان روز معامالتی بعد حس�ب مورد به تشخیص
بورس یا سازمان خواهد بود.
www.emofid.com
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مــاد ٔه  .19ب�ورس بای�د دلیل توقف نماد معامالتی را حداکثر تا پای�ان روز کاری توقف نماد
معامالتی اطالعرسانی نماید .همچنین بورس مکلف است حداقل  15دقیقه قبل
از بازگشایی نماد معامالتی مراتب را به اطالع عموم برساند.

فصـل ششـم :بازگشایـی نمـاد معامالتـی
مــاد ٔه  .20بازگشایی نمادهای معامالتی ورقه بهادار با اعالم سازمان و طبق شرایط زیر انجام
میشود:
 حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ناش�ر پذیرفته ش�ده
که تصمیمات آن تصویب صورتهای مالی یا تقسیم سود باشد ،بدون محدودیت
دامن ٔه نوسـان
 حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که موضوع آن سایر
موارد غیر از بند  1باشد ،با محدودیت دامن ٔه نوسان
 حداکث�ر دو روز کاری پ�س از برگ�زاری مجم�ع عموم�ی فوقالع�ادهای ک�ه
تصمیمات آن منجر به تغییر سرمای ٔه ناشر پذیرفته شده نگردد ،با اعمال محدودیت
دامن ٔه نوسان
حداکث�ر دو روز کاری پ�س از برگزاری مجمع عمومی و یا جلس� ٔه هیئتمدیره در
خصوص تغییر س�رمایه یا انتشار هرگونه اوراق بهادار دیگر به منظور تامین مالی،
بازگشایی نماد طی مهلت مقرر در این بند منوط به افشای پیشبینی پس از اعمال
اثرات تغییر سرمایه یا انتشار اوراق بهادار ،بدون محدودیت دامن ٔه نوسان
 نماده�ای معامالت�ی ک�ه به موجب ماد ٔه  16متوقف ش�دهاند ،در اولین جلس� ٔه
معامالتی پس از افشای اطالعات ،بدون محدودیت دامن ٔه نوسان
 درصورتیکهنمادمعامالتیاوراقبهادارقبلازسررسیدپرداختسودعلیالحساب
متوقف ش�ده باش�د ،در روز معامالتی پس از سررس�ید بازگش�ایی خواهد ش�د.
تبصره :مواعد زمانی جهت بازگشایی نمادهای موضوع این ماده ،در شرایط خاص
و با دستور مدیرعامل بورس میتواند حداکثر با یک روز تأخیر اعمال گردد.

مــاد ٔه  .22بازگشایی نماد معامالتی از طریق حراج ناپیوسته با اعمال یک مرحله پیشگشایش
ش�روع و با اجرای حراج ناپیوس�ته پایان مییابد .پ�س از این مرحله ،معامالت از
طریق حراج پیوس�ته در زمان باقیمانده تا پایان جلس� ٔه معامالتی و در دامن ٔه نوسان
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مــاد ٔه  .21در صورت رفع دالیل تعلیق نمادهای معلق ،بازگشایی نماد با اعالم سازمان بوده
و چگونگی اعمال محدودیت دامن ٔه نوسان توسط سازمان تعیین میشود.
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مج�از روزان�ه قیمت انجام میش�ود .قیمت مرجع در دور ٔه حراج پیوس�ته ،قیمت
کشف شده از طریق حراج ناپیوسته است.
تبصره :در صورتی که در دور ٔه حراج ناپیوسته معاملهای صورت نپذیرد یا به دلیل
غیر عادی بودن قیمت کش�ف شده یا حجم اوراق بهادار معامله شده ،معامالت
انجام ش�ده در دوره حراج ناپیوس�ته توسط بورس تایید نگردد ،به تشخیص بورس
و پ�س از اطالع رس�انی ،حراج ناپیوس�ته موضوع این ماده ب�رای یکبار دیگر قابل
تکرار است .به هر ترتیب در صورت عدم کشف قیمت ،آخرین قیمت پایانی نماد
معامالتی ،قیمت مرجع در دور ٔه حراج پیوسته خواهد بود.

فصـل هفتـم :دامنـ ٔه نوسـان روزانـ ٔه قیمـت و محدود ّیـت حجمـی
مــاد ٔه  .23دامن ٔه نوس�ان روزان ٔه قیم�ت اوراق بهادار و حقتقدم ،حجم مبن�ای اوراق بهادار،
محدودی�ت حجمی و واحد پای ٔه س�فارش با پیش�نهاد هیئتمدیر ٔه ب�ورس به تأیید
هیئتمدیر ٔه سازمان خواهد رسید .بورس باید  3روز کاری قبل از اعمال تغییرات
موارد فوق ،مراتب را اطالعرسانی نماید.
تبص�ر ٔه  :1در م�ورد اوراق به�اداری که دارای بازارگردان میباش�ند ،دامن ٔه نوس�ان
روزانه قیمت طبق مقررات بازارگردانی است.
تبصر ٔه  :2بورس میتواند به درخواس�ت کارگزار محدودیت حجم هر س�فارش را
جهت انجام معامالت بیشتر از یک میلیون سهم یا حقتقدم اعمال ننماید.
تبصر ٔه  :3بورس میتواند در عرضههای اولیه محدودیت حجم هر سفارش را برای
کارگزاران خریدار و فروشنده متناسب با سهمیه هر کارگزار تغییر دهد.
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مــاد ٔه  .24در صورتیکه حجم معامالت انجام ش�ده در بازار عادی س�هم مس�اوی یا بیشتر
از حجم مبنای ش�رکت باش�د ،قیمت پایانی س�هم برابر با میانگین موزون قیمت
معامالت انجام شد ٔه نماد طی جلس ٔه معامالتی در بازار عادی خواهدبود ،در غیر
این صورت ،قیمت پایانی به شرح زیر محاسبه میگردد:
(تفاوت میانگین موزون قیمت سهام معامله شده نسبت به قیمت پایانی روز قبل × حجم
معامالت انجام شده در بازار عادی سهم تقسیم بر حجم مبنا)  +قیمت پایانی روز قبل

تبصره :قیمت پایانی نمادهای معامالتی اوراق مش�ارکت و حقتقدم س�هام برابر
با میانگین موزون قیمت معامالت انجام شد ٔه نماد طی جلس ٔه معامالتی در بازار
عادی خواهد بود.

فصـل هشتـم :گـره معامالتـی
مــاد ٔه  .25گره معامالتی وضعیتی است که:
 در آن یک نماد معامالتی به رغم برخورداری از صف س�فارش خرید یا فروش
در پایان جلسه معامالتی حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکتهایی با 3
میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکتها ،به علت عدم تقارن
قیمتهای درخواست خرید و فروش ،حداقل به مدت  5جلس ٔه معامالتی متوالی
م�ورد معامله قرار نگیرد یا متوس�ط معاملات روزانه آن در این دوره (به اس�تثنای
معامالت در بازار معامالت عمده) ،کمتر از  5درصد حجم مبنا باشد
 کلی ٔه معامالت یک نماد معامالتی در  5جلس ٔه معامالتی متوالی در سقف دامن ٔه
نوسان روزان ٔه قیمت باشد
 کلی ٔه معامالت یک نماد معامالتی در  5جلس ٔه معامالتی متوالی در کف دامن ٔه
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نوسان روزان ٔه قیمت باشد.

مــاد ٔه  .26فهرس�ت شرکتهای مشمول گر ٔه معامالتی توس�ط بورس استخراج و حداکثر تا
پیش از شروع روز معامالتی از طریق سامان ٔه معامالت و همچنین سایت رسمی
شرکت به اطالع عموم میرسد.

مــاد ٔه  .28ب�رای نماده�ای معامالت�ی ک�ه بر اس�اس اعلام بورس مش�مول گ�ره معامالتی
میش�وند ،در ابتدای روز معامالتی بعد و در مرحل ٔه گش�ایش ،با دامن ٔه نوس�ان 2
براب�ر دامن ٔه نوس�ان روزان� ٔه قیمت عادی آن نماد انجام و س�پس در حراج پیوس�ت ٔه
معامالت در دامن ٔه نوسان روزان ٔه قیمت انجام میشود .قیمت مرجع در دور ٔه حراج

www.mofidonline.com

مــاد ٔه  .27مقررات گره معامالتی در مورد سهام شرکتهایی با سهام پایه کمتر از  150میلیون
سهم با تشخیص مدیرعامل بورس میتواند اعمال نشود.

223

بخـش چهـارم :قوانیـن و مقـررات کلـی

“ ”Online Tradingدر بـورس تهـران

پیوسته ،قیمت کشف شده از طریق حراج ناپیوسته است.
تبصره :در صورت عدم انجام معامله از طریق حراج ناپیوسته ،آخرین قیمت پایانی
نماد معامالتی ،قیمت مرجع در دور ٔه حراج پیوسته خواهد بود.

فصـل نهـم :تأییـد معامـالت
مــاد ٔه  .29تمام�ی معامالت اوراق به�ادار در بورس ،در صورتی قطعیت مییابد که به تأیید
بورس برسد.
مــاد ٔه  .30مدیرعامل بورس صرف ًا در شرایط زیر ،میتواند بخشی از معامالت اوراق بهادار را
حداکثر تا پایان روز برگزاری جلس ٔه معامالتی تأیید ننماید:
 براس�اس تقاضای کارگزار به دلیل وقوع آن دس�ته از اشتباهاتی که طبق مقررات

مصوب هیئتمدیر ٔه سازمان احصاء میشود
 خطای معامالتی متأثر از اشکال سامان ٔه معامالت
 مازاد س�هام یا حقتقدم س�هام فروخته شده بیش از مقداری که مشمول تعریف
معامالت عمده میگردد ،از یک کد معامالتی و طی یک جلس ٔه معامالتی
 تم�ام معاملات یا صرف� ًا معامالت بیش از س�همیه ،در صورت ع�دم رعایت
سهمی ٔه اعالم شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار
 سایر موارد طبق قوانین و مقررات.
تبصر ٔه  :1کلی ٔه مدارک و سوابق معامالت تأیید نشده باید نگهداری شده و حسب
درخواست به سازمان ارائه گردد.
تبص�ر ٔه  :2عرضهه�ای اولی�ه و عرضههای س�هام ش�رکتهای دولتی در راس�تای
خصوصیس�ازی و معامل ٔه آخرین روز حقتقدم اس�تفاده نش�ده ،مش�مول بند 3
نمیباشند.
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مــاد ٔه  .31در صورتی که ظن دس�تکاری قیمت یا اس�تفاده از اطالعات نهانی وجود داش�ته
باشد ،بورس میتواند معامالتی را که با نوسان غیرعادی قیمت یا حجم غیرعادی
انجام شود ،تأیید ننماید.

فصل دهم :ضوابط کلی معامالت عمده
مــاد ٔه  .32معاملات عمده در ب�ازاری مجزا که به همین منظور در س�امان ٔه معامالتی ایجاد
ش�ده انجام میش�ود .در این معامالت دامن ٔه نوس�ان روزان ٔه قیم�ت و محدودیت
حجمی اعمال نمیشود.
تبصره :برای انجام معامالت عمده ،نماد سهم در بازار عادی باید باز باشد.
مــاد ٔه  .33عرض� ٔه س�هام در معاملات عمده باید به ص�ورت یکجا و از ی�ک کد معامالتی
باشد.
تبصره :کد معامالتی موضوع این ماده میتواند یک کد تجمیعی با رعایت مقررات
مصوب سازمان باشد.
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مــاد ٔه  .34ب�رای انجام معامل ٔه عمده ،کارگزار فروش�نده باید درخواس�ت کتب�ی خود مبنی بر
فروش س�هام یا حقتقدم س�هام را بههمراه اطالعات و مس�تندات زیر ،در قالب
فرمت اطالعی ٔه عرض ٔه عمده مصوب بورس ارایه نماید:
 تعداد سهام یا حقتقدم سهام قابل عرضه
 قیمت پایه
 تاریخ شروع رقابت

مــاد ٔه  .35درخواس�ت عرض ٔه سهام یا حقتقدم س�هام کمتر از پنج درصد سهام پایه در بازار
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 نام عرضهکننده به همراه تصویر سفارش فروش
 شرایط فروش از جمله نقدی یا اقساطی بودن ثمن معامله و در صورت اقساطی
بودن نحو ٔه تقسیط و وثایق مورد نیاز
 مدارک�ی دال ب�ر مالکی�ت یا نمایندگ�ی عرضهکنن�ده در انتقال حق�وق مالی و
غیرمالی سهام یا حقتقدم سهام
 قرارداد پیشنهادی فروش ،درصورت وجود
 اعالم مهلت تسویه طبق مقررات
 سایر اطالعات به درخواست بورس
تبصره :اطالعات موضوع این ماده کتب ًا توسط فروشنده به کارگزار وی ارایه و پس از
تأیید صحت مستندات اخذ شده توسط کارگزار فروشنده به بورس تحویل میگردد.
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معاملات عم�ده ،حداقل تا س�اعت  10صب�ح روز کاری قب�ل از عرضه باید در
دبیرخان� ٔه ب�ورس ثب�ت و در ص�ورت تطبیق اطالعی� ٔه عرضه عمده ب�ا مقررات به
تشخیص مدیرعامل بورس ،باید حداکثر تا پایان ساعت کاری همان روز از طریق
سایت رسمی بورس اطالعرسانی شود.
مــاد ٔه  .36درخواس�ت عرض ٔه س�هام یا حقتقدم س�هام به میزان پنج درصد س�هام پایه تا 50
درصد آن ،حداقل تا چهار روز کاری قبل از عرضه و درخواس�ت عرض ٔه س�هام یا
حقتقدم سهام  50درصد یا بیشتر از آن نیز حداقل باید  7روز کاری قبل از عرضه
در دبیرخان� ٔه ب�ورس ثبت و در صورت تطبیق اطالعی� ٔه عرضه عمده با مقررات به
تشخیص مدیرعامل بورس ،تا پایان همان روز کاری از طریق سایت رسمی بورس
به اطالع عموم برسد.

مــاد ٔه  .37بورس میتواند از انتشار اطالعی ٔه عرضه عمده در صورتی که شرایط اعالمی توسط
عرضهکننده مغایر اصل منصفانه بودن و ش�فافیت بازار باش�د ،خودداری نماید.
ماد ٔه .38

مندرجات اطالعی ٔه عرضه عمده پس از انتشار توسط بورس ،قابل تغییر نیست .لذا
هرگونه تغییر مفاد اطالعیه عرضه عمده به منزله انصراف فروش�نده تلقی میشود.

مــاد ٔه  .39در صورت انتش�ار آگهی فروش در جراید ،توس�ط فروشنده ،اطالعات مندرج در
آن نباید با اطالعات ارایه شده به بورس مغایرت داشته باشد .در صورت مغایرت،
اطالعات منتشر شده در سایت رسمی بورس مبنای انجام معامله میباشد.
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مــاد ٔه  .40نماد معامل ٔه عمده ،حداکثر قبل از یک س�اعت پایانی جلس� ٔه معامالتی گشایش
مییابد .در صورتی که به دالیل فنی یا اجرایی ،شرایط گشایش نماد در این مهلت
مهیا نگردد ،رقابت به جلس ٔه معامالتی بعد موکول میشود.
تبصره :بورس باید مس�تندات مربوط به دالیل موضوع این ماده را در س�وابق خود
نگهداری نماید و حسب مورد به سازمان ارائه نماید.
مــاد ٔه  .41حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در معامالت عمده مانند بازار عادی است.
مدیرعام�ل ب�ورس میتواند حداق�ل تغییر قیمت مج�از هر س�فارش را برای یک
معامل ٔه عمده تغییر دهد ،لیکن باید قبل از ش�روع جلس ٔه معامالتی بعد ،مراتب را

به اطالع عموم برساند.
مــاد ٔه  .42در معامالت عمده ،هر کارگزار خریدار تنها میتواند در قالب یک سفارش خرید
رقابت نماید و امکان شرکت در رقابت توسط یک کارگزار با سفارشهای مختلف
برای چند شخص یا گروه وجود ندارد.
مــاد ٔه  .43ه�ر کارگزار در یک معامل ٔه عمده نمیتواند همزمان در دو س�مت عرضه و تقاضا
فعالیت نماید.
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مــاد ٔه  .44در معامالت عمده ،تعداد س�هام یا حقتقدم س�هام هر س�فارش خرید باید برابر
تعداد سهام یا حقتقدم سهام اعالم شده در اطالعی ٔه عرضه عمده باشد .همچنین
قیمت سفارشهای خرید نباید کمتر از قیمت پایه باشد.
مــاد ٔه  .45کاهش قیمت س�فارش خرید ثبت ش�ده در س�امان ٔه معامالتی یا ورود سفارش با
قیمت�ی کمت�ر از باالترین س�فارش خرید ثبت ش�ده در س�امان ٔه معامالتی ،مجاز
نمیباش�د و حذف سفارش خرید ،صرف ًا در صورت ثبت سفارش خرید با قیمت
باالتر در سامان ٔه معامالتی مجاز است.
مــاد ٔه  .46عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی مجاز است که از زمان ثبت بهترین
سفارش خرید در سامان ٔه معامالتی حداقل سه دقیقه گذشته باشد.

مــاد ٔه  .48در صورتی که در پایان جلس� ٔه معامالتی ،زمان ثبت بهترین س�فارش خرید ثبت
ش�ده قبل از ده دقیق ٔه پایانی بوده و قیمت این س�فارش مس�اوی یا بیشتر از قیمت
پایه باش�د عرضه به بهترین سفارش خرید ،از طریق کارگزار فروشنده یا به صورت
خودکار در سامان ٔه معامالتی انجام خواهد شد.
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مــاد ٔه  .47در صورت�ی ک�ه از زم�ان ثبت بهترین س�فارش خرید 15 ،دقیقه گذش�ته باش�د و
س�فارش خریدی ب�ا قیمت باالتر طی این مدت ثبت نش�ده باش�د ،و قیمت این
س�فارش مساوی یا بیشتر از قیمت پایه باشد ،عرضه به بهترین سفارش خرید ،از
طریق کارگزار فروش�نده یا به صورت خودکار در س�امان ٔه معامالتی انجام خواهد
ش�د .در هر حال بعد از گذش�ت  15دقیقه ،ادام ٔه رقابت توسط کارگزاران خریدار
مجاز نمیباشد.
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مــاد ٔه  .49نحو ٔه اجرای فنی مواد  47و  48در سامان ٔه معامالتی توسط بورس تعیین میشود.
ع�دم اقدام کارگزار فروش�نده مطابق روشهای اجرایی تعیین ش�ده توس�ط بورس
تخلف محس�وب شده و موضوع جهت رس�یدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات
ارجاع خواهد شد.
مــاد ٔه  .50در ص�ورت ثبت س�فارش خرید در ده دقیق� ٔه پایانی بازار ،ادام ٔه رقابت به جلس� ٔه
معامالتی بعد موکول ش�ده و کارگزار دارای بهترین س�فارش خرید موظف اس�ت
س�فارش خ�ود را با بهترین قیم�ت روز قبل ،در ابتدای جلس� ٔه معامالتی بعد وارد
سامانه نماید.
مــاد ٔه  .51در صورت�ی که فروش�نده به ه�ر دلیلی از انجام معامله منصرف ش�ود ،باید قبل از
ش�روع جلس� ٔه رس�می معامالتی هر روز ،انصراف خ�ود را کتب ًا از طری�ق کارگزار
فروش�نده در دبیرخان� ٔه بورس ثبت نماید .در این صورت عرضه انجام نمیش�ود.
در ص�ورت اعلام انصراف پس از ش�روع جلس� ٔه معامالتی ،به انص�راف مذکور
در آن جلس� ٔه معامالتی ترتیب اثر داده نخواهد ش�د و مالک تصمیمگیری در این
خصوص ،زمان ثبت انصراف در دبیرخان ٔه بورس خواهد بود.

مــاد ٔه  .52در صورت�ی ک�ه به هر دلیلی عرضهکننده از فروش س�هام یا حقتقدم س�هامی که
اطالعی ٔه عرض ٔه عمده آن توس�ط بورس منتش�ر ش�ده اس�ت منصرف شود ،عرض ٔه
عم�ده هرتعداد س�هم از نم�اد معامالتی که فروش�نده از انجام معامل�ه عمد ٔه آن
انصراف داده اس�ت ،توس�ط همان فروش�نده ،مستلزم درخواس�ت مجدد کارگزار
فروش�نده جه�ت عرض ٔه س�هام مذک�ور به بورس و ط�ی تش�ریفات معامل ٔه عمده
حداقل دو ماه پس از انصراف از انجام معامله خواهد بود.
تبصره :موضوع انصراف فروش�نده جهت رس�یدگی بیش�تر به مرجع رس�یدگی به
تخلفات ارجاع خواهد شد.
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مــاد ٔه  .53در صورت تداوم معامالت عمده در چندین جلس ٔه معامالتی ،تعهدات فروشنده و
خریدار و کارگزاران آنها ،موضوع این دستورالعمل ،در تمامی جلسات معامالتی
مجرا است.

فصـل یازدهـم :معامـالت عمـده شرایطـی
مــاد ٔه  .54در معامالت عمد ٔه ش�رایطی ،کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود س�فارش
ب�ه س�امان ٔه معامالتی اس�ت که مع�ادل  3درصد ارزش س�هام یا حقتقدم س�هام
موضوع معامله براس�اس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانتنام ٔه بانکی بدون
قید و ش�رط به نفع شرکت سپردهگذاری مرکزی از مشتری دریافت و حسب مورد
به حساب شرکت سپردهگذاری مرکزی واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدی ٔه
شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به بورس ارایه کند.
تبص�ره :در صورت�ی که کارگزار خریدار قبل از انج�ام معامله ،انصراف کتبی خود
را از ادام� ٔه رقاب�ت اعالم نماید ی�ا چنانچه کارگزار خریدار موف�ق به انجام معامله
نگردد ،سپرد ٔه وی با تأیید بورس مبنی بر عدم مغایرت اقدامات کارگزار با مقررات
در جری�ان معامل�ه مذکور ،حداکثر تا دو روز کاری پس از زمان انصراف یا انجام
معامله ،توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی مسترد میشود.

مــاد ٔه  .56در خص�وص معامل ٔه عمد ٔه ش�رایطی ،کارگزار خریدار بای�د حداکثر تا پایان وقت
اداری روز کاری بع�د از معامله ،اس�امی خریداران به هم�راه تعداد و درصد قابل
تخصیص به آنان و همچنین دس�تور خرید دریافت ش�ده را به بورس ارایه نماید.
کارگ�زار خریدار نمیتواند پس از مش�خص ش�دن برند ٔه رقابت و قبل از تس�ویه،
نسبت به تغییر اسامی خریداران اعالمی به بورس و درصد قابل تخصیص به آنها
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مــاد ٔه  .55در ص�ورت پرداخ�ت حص ٔه نقدی از س�وی خریدار و ارای ٔه س�ند تس�وی ٔه خارج از
پایاپ�ای به ش�رکت س�پردهگذاری مرک�زی طبق آئیننام� ٔه معاملات اوراق بهادار
در ش�رکت ب�ورس اوراق بهادار تهران و قطعیت معامله ،ثبت معامله در سیس�تم
معامالتی حداکثر تا پایان روز کاری بعد انجام خواهد شد.
تبصره :در صورت خودداری کارگزار فروش�نده یا فروش�نده از دریافت مس�تندات
الزم جه�ت قطعی ش�دن معامله ،کارگ�زار خری�دار میتواند ق�رارداد موضوع بند
 7م�اد ٔه  34ک�ه به امضای خریدار رس�یده اس�ت را به همراه س�ایر وثایق و مدارک
الزم مورد اش�اره در اطالعی ٔه عرضه عمده ،جهت ثبت در سوابق به شرکت سپرده
گذاری مرکزی ارایه و رسید دریافت نماید.
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مبادرت نماید.
تبصره :تغییر درصد سهام قابل تخصیص بین خریداران متعدد اعالمی با موافقت
آنان و فروشنده و تأیید بورس امکانپذیر است.
مــاد ٔه  .57ضوابط کلی معامالت عمده ،در خصوص معامالت عمد ٔه شرایطی نیز الزماالجرا
میباشـد.

فصـل دوازدهـم :معامـالت حقتقـدم خریـد سهـام
مــاد ٔه  .58دارند ٔه گواهی حقتقدم خرید سهام که مایل به فروش حقتقدم خود میباشد ،در
دور ٔه پذیرهنویس�ی به شرکتهای کارگزاری مراجعه و نسبت به تکمیل درخواست
فروش و تحویل گواهی حقتقدم خرید سهام به کارگزاری ،اقدام مینماید.
مــاد ٔه  .59برای خریدار حقتقدم خرید سهام در بورس« ،گواهینام ٔه نقل و انتقال حقتقدم»
ص�ادر خواه�د ش�د و معامالت دس�ت دوم ب�ر مبن�ای گواهینام ٔه مذک�ور انجام
میشـود.
مــاد ٔه  .60گواهینام ٔه نقل و انتقال صادره برای خریدار حقتقدم سهام در بورس ،نشاندهند ٔه
کل حقتقدمه�ای تح�ت تملک خری�دار اس�ت .در صورتی که خری�دار ،دارای
گواهی حقتقدم خرید آن س�هم نیز باش�د ،کارگزار مکلف اس�ت گواهی مزبور را
قبل از ارائه گواهینام ٔه نقل و انتقال حقتقدم ،از خریدار دریافت کند.
مــاد ٔه  .61دارند ٔه حقتقدم خرید سهام در صورتیکه مایل به پذیرهنویسی سهام جدید باشد،
ب�ا تأدیه مبلغ پذیرهنویس�ی و طی ک�ردن فرآیند آن جهت تبدیل حقتقدم به س�هم
اق�دام مینمای�د و کارگزار مربوطه و ب�ورس در این خصوص مس�ئولیتی نخواهند
داشـت.
www.emofid.com
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مــاد ٔه  .62در صورت�ی ک�ه دارن�دگان حقتقدم خرید س�هام ،وجه پذیرهنویس�ی را در مهلت
تعیین ش�ده به حس�اب بانکی که در اعالمی ٔه پذیرهنویس�ی ناش�ر پذیرفته شده قید
ش�ده است ،تأدیه ننمایند ،حقتقدم آنها در حکم «حقتقدم استفاده نشده» تلقی
خواهد شد.

مــاد ٔه  .63ناش�ر پذیرفت�ه ش�ده موظف اس�ت پ�س از پای�ان مهل�ت پذیرهنویس�ی دارندگان
حقتقدم ،تعداد و مش�خصات حقتقدم استفاده نشده را به شرکت سپردهگذاری
مرک�زی اعلام نماید .در هر صورت مس�ئولیت اعالم مش�خصات اف�رادی که از
حقتقدم خود استفاده نکردهاند و تعیین تعداد آن به عهد ٔه ناشر پذیرفته شده است.

مــاد ٔه  .64ش�رکت س�پردهگذاری مرک�زی تم�ام حقتقدمهای اس�تفاده نش�ده را ب�ه یک کد
معامالت�ی منتق�ل مینمای�د و تعداد و کد معامالتی آن را به ناش�ر پذیرفته ش�ده،
سازمان و بورس اعالم میکند.

بخـش چهـارم :قوانیـن و مقـررات کلـی

فصـل پانزدهـم — دستورالعمـل اجرایـی نحـوهٔ انجـام معامـالت در بـورس

مــاد ٔه  .65هیئتمدی�ر ٔه ناش�ر پذیرفته ش�ده باید حداکث�ر تالش خ�ود را در خصوص فروش
حقتقدم استفاده نشده به بهترین قیمت انجام دهد.
تبصره :در صورتی که به تشخیص مدیرعامل بورس ،مفاد این ماده رعایت نشود،
در جهت حمایت از حقوق سهامداران ناشر پذیرفته شده ،وی میتواند نسبت به
عدم تأیید تمام یا قسمتی از معامالت مذکور اقدام نماید.
مــاد ٔه  .66کارگزار خریدار حقتقدم استفاده نشده ،موظف است وجه پذیرهنویسی حقتقدم
خریداری ش�ده را همزمان با تس�وی ٔه وجه معامل ٔه حقتقدم به شرکت سپردهگذاری
مرکزی واریز نماید .ش�رکت سپردهگذاری مرکزی ،وجوه حقتقدم استفاده نشده را
به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور را
به حساب ناشر پذیرفته شده واریز نماید.
مــاد ٔه  .67س�ایر ضوابط مربوط به دادوس�تد حقتقدم خرید س�هام ،مش�ابه ضوابط حاکم بر
معامالت سهام میباشد.

مــاد ٔه  .68عرض ٔه اولی ٔه اوراق مشارکت در بورس ،منوط به پـذیرش و درج این اوراق براساس
دستورالعمل پذیرش و سایر مقررات مربوط به بورس است.
مــاد ٔه  .69ب�ه منظور عرض ٔه اولی� ٔه اوراق مش�ارکت ،کارگزار عرضهکننده بای�د حداقل  5روز
کاری قب�ل از آغ�از دور ٔه ثب�ت س�فارش ،گزارش�ی حداقل ش�امل قیم�ت اوراق
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ش را مطابق
مشارکت ،تعداد اوراق مشارکت ،تاریخ شروع و پایان دور ٔه ثبت سفار 
فرم بورس پس از تأیید ناش�ر پذیرفته ش�ده و کارگزار عرضهکننده به بورس ارس�ال
نمای�د .بورس در ص�ورت موافقت با عرض� ٔه اولیه ،این اطالع�ات را در اطالعی ٔه
عرض� ٔه اولی ٔه اوراق مش�ارکت ،قید نموده و حداق�ل  2روز کاری قبل از دور ٔه ثبت
سفارش منتشر مینماید.
مــاد ٔه  .70معاملات اوراق مش�ارکت در ب�ورس ،از زم�ان عرض� ٔه اولی�ه تا سررس�ید ،منوط
به داش�تن حداق�ل یک بازارگ�ردان اس�ت .بازارگردانی اوراق مش�ارکت براس�اس
دستورالعمل بازارگردانی انجام میشود.
مــاد ٔه  .71در صورتی که ناشر پذیرفته شده برای اولین بار اوراق مشارکت را عرضه مینماید،
مکلف است قبل از عرضه ،تعهدنام ٔه سپردهگذاری اوراق مشارکت را تکمیل و به
شرکت سپردهگذاری مرکزی و بورس تحویل دهد.
تبصره :در اطالعی ٔه عرض ٔه اولی ٔه اوراق مش�ارکت ،نمایندگی بالعزل ناش�ر پذیرفته
شده در سپرده کردن اوراق مشارکت قید میشود.
مــاد ٔه  .72در صورتی که اوراق مشارکت قب ً
ال و از طرق دیگر عرضه شده باشد ،هیأت پذیرش
حداقل تعداد اوراق مش�ارکت جهت سپرده ش�دن اوراق نزد شرکت سپردهگذاری
مرکزی را تعیین مینماید .معامل ٔه اوراق مشارکت در این حالت منوط به سپرده شدن
حداقل تعیین ش�ده طی مهلتی است که توس�ط هیئت پذیرش تعیین شده است.

مــاد ٔه  .73در عرض ٔه اولی ٔه اوراق مش�ارکت ،کارمزد خرید و فروش به عهد ٔه ناشر پذیرفته شده
است.
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مــاد ٔه  .74ناشر پذیرفته شده مکلف است با عقد قرارداد با متعهد خرید ،مابهالتفاوت اوراق
مش�ارکت ثبت ش�ده و عرضه شده در دور ٔه ثبت سفارش را به متعهد خرید واگذار
نماید .تسوی ٔه این بخش از معامالت ،به شکل خارج از پایاپای میباشد.

مــاد ٔه  .75دور ٔه ثبت س�فارش حداکثر  3روز کاری اس�ت .کارگزاران موظفند ،سفارشهای
دریافت�ی از مش�تریان را براس�اس اولوی�ت زمانی دریاف�ت س�فارش در دور ٔه ثبت
سفارش و با قیمت اسمی اوراق مشارکت ،وارد سامان ٔه معامالتی کنند.

تبص�ر ٔه  :1س�فارشهای خری�د بای�د با ک�د معامالتی مش�تری ثبت ش�ود و ثبت
سفارشها با کد گروهی مجاز نیست.
تبصر ٔه  :2س�فارشهای ثبت ش�ده در دور ٔه ثبت س�فارش قاب�ل اصالح یا حذف
هس�تند ،لیکن پ�س از پایان ای�ن دوره ،ورود ،حذف یا اصالح س�فارشها مجاز

نیسـت.
تبصر ٔه  :3واحد پای ٔه س�فارش ،حداقل و حداکثر حجم هر س�فارش و زمان ورود
س�فارشها در دور ٔه ثبت س�فارش برای هر عرضه اولیه توسط بورس تعیین و قبل
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از ش�روع دور ٔه ثبت س�فارش از طریق سایت رسمی بورس و سامان ٔه معامالتی به
اطالع عموم خواهد رسید.

مــاد ٔه  .76در صورتیک�ه حج�م کل سفارش�ات ثب�ت ش�ده در هر زم�ان برابر ب�ا کل اوراق
مشارکت قابل عرضه در عرض ٔه اولیه باشد بورس نماد معامالتی اوراق مشارکت را
متوقف نموده و اوراق مشارکت به خریداران تخصیص مییابد.
مــاد ٔه  .77کارگ�زار فروش�نده در پایان هر روز از دور ٔه ثبت س�فارش نس�بت ب�ه عرض ٔه اوراق
مشارکت به میزان سفارشات خرید ثبت شده در سامانه معامالتی اقدام خواهد نمود.
مــاد ٔه  .78اگر در پایان دور ٔه ثبت س�فارش ،س�فارشهای ثبت شده کمتر از اوراق مشارکت
عرضه شده باشد ،ثبت سفارش حداکثر یک دوره با درخواست ناشر پذیرفته شده
و موافق�ت بورس و با رعایت ماد ٔه  17دس�تورالعمل ثب�ت و عرض ٔه عمومی اوراق
بهادار ،تمدید میشود.

مــاد ٔه  .80معامل ٔه اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس ،صرف ًا در بورس قابل انجام است.
مبنای پرداخت سود و اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید ،فهرست دارندگان
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مــاد ٔه  .79در صورت�ی ک�ه حجم کل س�فارشهای ثب�ت ش�ده در پایان دور ٔه ثبت س�فارش
کمتر از تعداد کل اوراق مشارکت عرضه شده باشد ،متعهد خرید مکلف به ورود
سفارش خرید برای باقیماند ٔه اوراق خواهد بود.
تبصره :متعهد خرید  30روز فرصت دارد تا فهرست تخصیص اوراق مشارکت بین
سرمایهگذاران را به بورس ارایه نماید.
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اوراق مشارکت نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی است.
مــاد ٔه  .81محدودیت دامن ٔه نوسان روزان ٔه قیمت از اولین روز کاری بعد از عرض ٔه اولیه ،روی
نماد معامالتی اوراق مشارکت اعمال خواهد شد.
مــاد ٔه  .82خریداران و فروشندگان اوراق مشارکت ،با مراجعه به کارگزاران و تکمیل فرمهای
س�فارش خرید یا فروش ،نس�بت به خرید و فروش اوراق مشارکت اقدام میکنند.
سفارشهای دریافتی از طریق کارگزاران وارد سامان ٔه معامالت میشود و براساس
اولویت قیمت و زمان ،معامالت آن انجام میشود.
مــاد ٔه  .83قیمت خرید و فروش اوراق مش�ارکت براس�اس عرضه و تقاضای بازار در بورس
تعیین و به صورت درصدی از ارزش اسمی اوراق مشارکت و با احتساب دو رقم
اعشار بر مبنای فرمول زیر اعالم میشود.
قیمت پیشنهادی (درصد) = × 100

ارزش پیشنهـادی
ارزش اسمـی

مــاد ٔه  .84خریدار اوراق مش�ارکت ملزم اس�ت عالوه بر قیمت خرید اوراق مش�ارکت ،سود
انباش�ته اوراق مزبور (س�ود بین دو موعد سررس�ید که در امیدنام ٔه اوراق قید شده
است) و هزینههای معامالتی را نیز پرداخت نماید.
مــاد ٔه  .85در صورت وجود اطالعات مهم در بازار اوراق مشارکت ،بورس یا سازمان حسب
م�ورد میتوان�د نماد معامالت�ی مربوطه را طبق مق�ررات متوقف و پس از انتش�ار
اطالعات نسبت به بازگشایی نماد اقدام نماید .دامن ٔه نوسان روزانه قیمت در روز
بازگشایی نماد اعمال نخواهد شد.
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مــاد ٔه  .86ضامن ،بازارگردان یا بازار ساز مکلف است در راستای ایفای تعهدات خود مبنی
بر خرید اوراق ،به ترتیبی که در بیانی ٔه ثبت مش�خص ش�ده اس�ت نس�بت به ورود
سفارشهای خرید الزم و حفظ آن طی دور ٔه معامالتی اقدام نماید.

مــاد ٔه  .87معامل ٔه بیش از یک درصد از کل اوراق منتشره یک ناشر ،در چهارچوب ضوابط
معامالت عمده قابل انجام است.

مــاد ٔه  .88تس�وی ٔه وجوه معامالت اوراق مشارکت توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی و یک
روز کاری بعد از انجام معامله ( )T+ 1صورت میگیرد .این شرکت برای خریدار
و فروشنده گواهی نقل و انتقال اوراق مشارکت صادر مینماید.

مــاد ٔه  .89سایر مقررات مربوط به نحوه دریافت سفارش خرید و فروش اوراق و سایر مقررات
مربوط از جمله احراز هویت مش�تری دریافت کد معامالتی و غیره مشابه ضوابط
حاکم بر معامالت سهام در این دستورالعمل میباشد.
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فصـل چهاردهـم :شرایـط دریافـت و اجـرای سفارشهـا توسـط کارگـزاران
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مــاد ٔه  .90مسئولیت احراز هویت مش�تری بر عهد ٔه کارگزار است .کارگزار باید جهت انجام
ت از جمله مق�ررات مبارزه با
معاملات اوراق به�ادار در ب�ورس ،مطاب�ق مق�ررا 
پولش�ویی و س�ایر مقررات مرتبط ،نس�بت به احراز هویت و شناسایی مشتریان به
شرح زیر اقدام نماید:
الف .احراز هویت و شناسایی شخص حقیقی:
 اخذ اصل مدرک شناس�ایی مش�تری ش�امل شناس�نامه و کارت ملی و در مورد
اش�خاص خارج�ی ،گذرنام� ٔه معتبر و نگه�داری کپی مص�دق تمامی صفحات
مدارک مزبور
 اخذ اطالعات در مورد آدرس محل سکونت و کار
 اخذ اطالعات در مورد حساب بانکی مرتبط با معامالت اوراق بهادار مشتری
 اخذ اطالعات در مورد حجم معامالت قبلی مشتری
 اخذ اطالعات در مورد هدف از انجام معامالت اوراق بهادار.
ب .احراز هویت و شناسایی شخص حقوقی:
 اخذ اطالعات در خصوص اساس�نامه ،ش�رکتنامه ،آگهی روزنام ٔه رس�می در
خصوص تأسیس و آخرین تغییرات آن ،آگهی آخرین تغییرات مدیران و صاحبان
امضای مجاز ،ترکیب س�هامداران ،مالکان یا ش�رکاء باالی ده درصد ،مؤسسان،
اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل ،بازرسان ،حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان
 اخذ اطالعات مربوط به حساب بانکی مرتبط با معامالت اوراق بهادار
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 اخذ اطالعات در مورد حجم معامالت قبلی
 اخذ اصل مدرک شناس�ایی صاحبان امضای مجاز ش�امل شناس�نامه و کارت
ملی و نگهداری کپی مصدق تمامی صفحات مدارک مذکور.
تبصر ٔه  :1کلی ٔه مس�تندات اخذ ش�د ٔه موضوع این ماده باید توس�ط کارگزار برابر با
اصل شوند.
تبصر ٔه  :2کلی ٔه اطالعات موضوع این ماده براساس فرمتهای ابالغی بورس اخذ
خواهد شد.
مــاد ٔه  .91کارگزاران مکلف به ثبت و نگهداری مدارک مربوط به سوابق شناسایی مشتریان و
اطالعات ،مستندات و سوابق مربوط به معامالت میباشند.
تبص�ر ٔه  :1اس�ناد مربوط باید به گونهای ثبت و نگهداری ش�ود که ام�کان ارای ٔه آن
حسب درخواست سازمان و بورس وجود داشته باشد.
تبصر ٔه:2کارگزارانمکلفندعالوهبرمفاداینماده،الزاماتمندرجدرمقرراتازجمله
مقررات مبارزه با پولشویی در خصوص نگهداری و امحاء اسناد را رعایت نمایند.

مــاد ٔه  .92در صورتی که مشتری از ارای ٔه اطالعات و مدارک مورد نظر موضوع ماد ٔه  90امتناع
کند یا کارگزار اطالعاتی برخالف اطالعات ارایه شده توسط مشتری احراز نماید،
باید از انجام معامله برای مشتری خودداری کند.
مــاد ٔه  .93کارگ�زاران بای�د نس�بت ب�ه نظ�ارت مس�تمر ب�ر مش�تریان خ�ود و تعیی�ن اهداف
س�رمایهگذاری آنه�ا به منظ�ور اطمین�ان از انطباق عملی�ات و معاملات آنها با
اطالعات جمعآوری شده اقدام نمایند.
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مــاد ٔه  .94کارگ�زار موظف اس�ت برای دریافت درخواس�ت مش�تریان از فرمه�ای کاغذی یا
الکترونیک ،طبق فرمت بورس استفاده کند.
تبصره :دریافت درخواس�ت مشتریان به صورت الکترونیک اعم از تلفنی ،فکس،
اینترنت و س�ایر روشها باید براساس دس�تورالعمل مصوب هیئتمدیره سازمان
صورت گیرد.
مــاد ٔه  .95کارگزاران نمیتوانند از دریافت درخواستهای مشتریان که با رعایت مقررات ارایه

میشود ،خودداری نمایند.
مــاد ٔه  .96کارگزارانمکلفندازدفاترثبتسفارشموردتأییدسازماناستفادهنمایند.سفارشهای
مش�تریان به ترتی�ب زمان دریاف�ت ،در این دفاتر ثبت میش�ود .در ای�ن دفتر باید
استانداردهای وضع شده توسط سازمان در خصوص ثبت و اجرای درخواستهای
مشتریان رعایت شود .کارگزارانی مجاز به استفاده از کد معامالت گروهی و ثبت
س�فارشهای گروه�ی هس�تند ک�ه مقررات موض�وع این م�اده را رعای�ت نمایند.
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مــاد ٔه  .97کارگزاران در دریافت س�فارشها از وکیل یا نمایند ٔه قانونی مش�تریان باید مقررات
دستورالعمل انجام معامالت وکالتی را رعایت نمایند.
مــاد ٔه  .98کارگزاران مجاز به تغییر کد معامالتی سفارش�ات ثبت ش�ده در سامان ٔه معامالتی
نمیباشند.
مــاد ٔه  .99ورود س�فارش ب�ا اعتب�ار زمان�ی پای�ان روز ،پ�س از پایان آخرین جلس� ٔه رس�می
معامالتی روزانه مجاز نمیباشد.
مــاد ٔه  .100کارگزاران موظفند سفارش مشتریان را همواره با رعایت صرفه و صالح ایشان اجرا
نمایند.
مــاد ٔه  .101در صورتیک�ه اجرای سفارش�ات مش�تریان منج�ر به نقض مقررات ،دس�تکاری
بازار یا معامالت متکی به اطالعات نهانی گردد کارگزار مکلف اس�ت از اجرای
سفارش مشتریان خودداری نموده و مراتب را به سازمان و بورس گزارش دهد.

فصـل پانزدهـم :ضوابـط انتقـال سهـام بـه کارکنـان شرکتهـا در عرضـه اولیـه

مــاد ٔه  .103کارگزار مکلف است بر اساس نامه مدیر عامل ناشر پذیرفته شده موضوع انتقال،
حداقل اطالعات زیر را دریافت نماید:
 نام شرکت و تعداد سهام موضوع انتقال
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مــاد ٔه  .102انتقال سهام به کارکنان ناشر پذیرفته شده در عرضههای اولیه که مشمول معامالت
ترجیحی نباشد بنابر مفاد این فصل صورت میپذیرد.
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 مصوبه هیأت مدیره ناشر پذیرفته شده
 لیس�ت کامل اس�امی و مشخصات کارکنان ناش�ر پذیرفته شده که قرار است به
ایشان سهام تخصیص یابد
 سفارش فروش سهامدار یا سهامداران عرضهکننده
مــاد ٔه  .104کارگزار طی یک روز معامالتی و حداکثر تا پایان روز کاری پنجمین جلسه رسمی
معامالتی پس از عرضه اولیه اقدام به تخصیص س�هام به یک کد واس�ط میکند.
انتقال سهام از کد واسط به کد مالکیت هر یک از کارکنان ظرف مهلتی که توسط
مدیر عامل بورس تعیین میشود و حداکثر  30روز کاری پس از تخصیص به کد
واسط میباشد ،امکانپذیر است.
مــاد ٔه  .105در صورت�ی که به هر دلیل امکان انتقال س�هام به کد معامالت�ی برخی از کارکنان
ناش�ر پذیرفته ش�ده در مهلت مقرر وجود نداش�ته باش�د ،س�هام به کد فروش�نده
بازگردانده میشود.
مــاد ٔه  .106قیمت تخصیص سهام به کد واسط معادل قیمت میانگین وزنی معامالت روزان ٔه
س�هام ناشر پذیرفته ش�ده طی روزی است که تخصیص سهام به کد واسط در آن
روز انجام شده است.
مــاد ٔه  .107تعداد سهام قابل واگذاری به کارکنان ،حداکثر معادل  %5کل سهام ناشر پذیرفته
ش�ده خواهد بود .چنانچه افزایش سرمایه ناشر پذیرفته شده در جریان ثبت باشد،
مجموع سرمایه ثبت شده و افزایش سرمایه در جریان ثبت ،مبنای تعیین  %5فوق
قرار خواهد گرفت.
مــاد ٔه  .108تعداد سهام تعیین شده جهت واگذاری به اشخاص موضوع این دستورالعمل جزء
سهمیه خرید کارگزار خریدار در عرضه اولیه نمیباشد.
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فصـل شانزدهـم :ضوابـط معاملـه ترجیحـی
مــاد ٔه  .109معامله ترجیحی ،انتقال سهام شرکتهای دولتی به کارکنان همان شرکت یا سایر
اش�خاص حقوقی به منظور اجرای برنامههای خصوصی س�ازی اس�ت و با نرخ

و ش�رایط تعیی�ن ش�ده در مصوبه مرجع ذیصلاح جهت تصمیمگی�ری در این
خصوص انجام میشود.
مــاد ٔه  .110کارگ�زار جهت انجام معامالت ترجیحی باید درخواس�ت انجام معامله ترجیحی
را به همراه نامه سازمان خصوصیسازی که حاوی حداقل اطالعات زیر است به
بورس ارائه نماید:
 نام ناشر پذیرفته شده و تعداد سهام موضوع انتقال
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فصـل پانزدهـم — دستورالعمـل اجرایـی نحـوهٔ انجـام معامـالت در بـورس

 قیمت انتقال
 نام عرضهکننده و کد معامالتی وی
 اسامی کارکنان یا اشخاص حقوقی
تبصره :مسئولیت صحت و سقم اطالعات ارائه شده یا میزان سهام قابل تخصیص
به هر یک از اشخاص بر عهده بورس یا کارگزار نمیباشد.

مــاد ٔه  .111کارگزار اقدام به انتقال س�هام به کد ترجیحی در خارج از جلسه رسمی معامالتی
و در ب�ازار ع�ادی س�امانه معامالتی میکند .انتقال س�هام از ک�د ترجیحی به کد
معامالت�ی هر یک از کارکنان ظرف مدت حداکث�ر  30روز کاری پس از انتقال به
کد ترجیحی ،امکانپذیر است.

فصـل هفدهـم :ضوابـط معامـالت چرخشـی
مــاد ٔه  .112انجام معامالت چرخشی به نحوی که تا پایان جلسه رسمی معامالتی ،وضعیت
مالکیت طرفین معامله در خصوص تمام یا بخشی از اوراق بهادار موضوع معامله
تغییر ننماید در بورس ممنوع است و بورس معامله مذکور را تأیید نخواهد کرد.

مــاد ٔه  .114چنانچه کارگزار از اعالم مراتب به بورس خودداری نماید یا بورس انجام معامله را
سهوی تشخیص ندهد ،پرونده کارگزار متخلف برای رسیدگی به مراجع رسیدگی
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مــاد ٔه  .113در صورتی که این معامالت س�هو ًا انجام ش�وند ،کارگزار مکلف اس�ت مراتب را
بالفاصل�ه به مدیر عامل بورس اطالع دهد؛ ب�ه هر ترتیب بورس این معامالت را
تأیید نخواهد کرد.
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به تخلفات ارجاع میشود.
مــاد ٔه  .115در صورتیک�ه ب�ورس تش�خیص ده�د انج�ام ی�ک معامله بص�ورت مس�تقیم یا
غیرمستقیم طی یک دور ٔه زمانی منجر به تغییر مالکیت نشود و این معامله با هدف
شناسایی سود (زیان) انجام شده باشد موظف است از تأیید آن خودداری نماید.

فصـل هجدهـم :سایـر مقـررات
مـاد ٔه  .116محاسب ٔه کارمزدهای معامالت برمبنای معامالت ،به ترتیبی که در سامان ٔه معامالتی
ثبت شده است ،صورت میگیرد.
مـاد ٔه  .117در خص�وص معامالت برخط اوراق بهادار مفاد «دس�تورالعمل معامالت برخط
اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران » نیز ،عالوه بر مفاد این
دستورالعمل الزم االجراست.
مـاد ٔه  .118نرخه�ای خدم�ات و کارمزدهای بورس از معامالت و نح�و ٔه وصول آن با رعایت
س�قفهای مصوب هیأت مدیر ٔه سازمان ،توس�ط هیأت مدیر ٔه بورس تصویب و
اعمال میگردد.
مـاد ٔه  .119در صورت پذیرش سهام شرکتهایی که در خصوص مالکیت سهام آن ،محدودیت
مقرراتی یا اساسنامهای وجود دارد ،بورس موظف است محدودیتهای مذکور را
براساس مقررات و در چارچوب امکانات عملیاتی خود کنترل نماید.
مـاد ٔه  .120کلی ٔه مواردی که مطابق این دستورالعمل باید توسط بورس اعالم شود و کلی ٔه موارد
اطالعرس�انی که مطابق این دس�تورالعمل الزامی میباشد از طریق سایت رسمی
بورس انجام خواهد گرفت.
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مـاد ٔه  .121فق�ط اوراق�ی در بورس قابل معامله هس�تند که نزد ش�رکت س�پردهگذاری مرکزی
سپرده شده و گواهی نقل و انتقال برای آن صادر شده باشد.
مـاد ٔه  .122بورس مکلف است بر محاسبات شاخصهای تعریف شده در سامانه معامالت،
محاس�به قیمتهای پایانی و تنظیمات سامانه معامالت بصورت مستمر نظارت

نماید و در صورت لزوم موارد را از مدیریت سامانه معامالت پیگیری نماید.
مــاد ٔه  .123از تاریخ الزماالجرا شدن این دستورالعمل ،مقررات مشروح ٔه زیر و کلی ٔه مقررات
و ضوابط مغایر با این دستورالعمل لغو میشود:
 دس�تورالعمل اجرای�ی معامالت عم�ده نوع اول و دوم مص�وب 1382/11/25
هیئت مدیر ٔه سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
 دستورالعمل عرض ٔه اولیه و دادوستد دست دوم اوراق مشارکت در بورس اوراق
بهادارمصوب 1384/6/12هیئتمدیر ٔهسازمانکارگزارانبورساوراقبهادارتهران
 دس�تورالعمل اجرای�ی دادوس�تد گواهینام� ٔه ح�ق تق�دم خری�د س�هام در دور ٔه
پذیرهنویس�ی در بورس اوراق به�ادار مصوب  1384/6/12هیئتمدیر ٔه س�ازمان
کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
 دستورالعمل اجرایی توقف نماد معامالتی اوراق بهادار مصوب 1384/7/16
هیئتمدیر ٔه سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
 چارچ�وب انتق�ال عملی�ات و فعالیته�ای اجرایی س�ازمان کارگ�زاران بورس
اوراق به�ادار ته�ران به بورس اوراق بهادار تهران (ش�رکت س�هامی عام) مصوب
 1385/11/29هیئتمدیر ٔه سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
 مصوب ٔه مربوط به نحو ٔه انجام معامالت عمد ٔه س�ازمان خصوصیسازی در کلی ٔه
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واگذاریهای س�هام توسط آن س�ازمان در معامالت عمد ٔه مصوب 1386/5/3
هیئتمدیر ٔه سازمان بورس و اوراق بهادار
 دستورالعمل رفع گرههای معامالتی مصوب  1386/6/14هیئتمدیر ٔه سازمان
بورس و اوراق بهادار
 مصوب� ٔه اخذ تضمی�ن در معامالت عم�د ٔه مص�وب  1386/10/9هیئتمدیر ٔه
سازمان بورس و اوراق بهادار
 دستورالعمل انتقال سهام به کارکنان شرکت تازه پذیرفته شده در بورس مصوب
 1383/3/11شورای بورس
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بخـش چهـارم:

فصـل سیزدهـم:
فصـل چهاردهـم:
فصـل پانزدهـم:
فصـل شانزدهـم:

قوانیـن و مقـررات کلـی

قانـون بـازار اوراق بهـادار (مصـوب آذرمـاه )1384

آییننامـ ٔه معامـالت در شرکـت بورس اوراق بهـادار تهـران
دستورالعمـل اجرایـی نحو ٔه انجـام معامـالت در بـورس
اوراق بهـادار تهـران (مصـوب )1389/9/13
دس�تورالعمـل اجرایـ�ی نح�و ٔه  انجـ�ام معاملات اوراق
بهـادار در فرابـورس ایـران (مصوب )1388/6/7

فصـل شانزدهـم

دستورالعمـل اجرایـی نحـو ٔه انجـام معامـالت
اوراق بهـادار در فرابـورس ایـران
مصـوب  7شهریـور  1388هیئتمدیـره سازمـان بـورس و اوراق بهـادار
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این دستورالعمل در اجرای ماده  5آئیننامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار ،بنابر
پیش�نهاد مورخ  1388/01/17ش�رکت فرابورس ایران ،در  20فصل 123 ،ماده و
 27تبص�ره در تاری�خ  1388/06/07ب�ه تصوی�ب هیئت مدیر ٔه س�ازمان بورس و
اوراق بهادار رسید.

فصـل ّاول :تعاریـف و اصطالحـات
مــاد ٔه .1
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اصطالحات و واژههایی که در ماد ٔه  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی
ای�ران مص�وب آذرماه  1384مجلس ش�ورای اسلامی و دس�تورالعمل پذیرش و
عرض� ٔه اوراق به�ادار در فرابورس ایران تعریف ش�دهاند ،به هم�ان مفاهیم در این
دستورالعمل به کار رفتهاند .واژههای دیگر دارای معانی زیر میباشند:
 .1اطالعی�ه عرضه :اطالعیهای اس�ت که قبل از معامله عمده توس�ط فرابورس،
طب�ق فرمت مصوب هیئتمدیره فرابورس و بر اس�اس ضوابط این دس�تورالعمل
منتشر میشود.
 .2ایس�تگاه معامالت�ی :پایان� ٔه معامالت�ی کارگزار اس�ت که با س�امان ٔه معامالتی
فرابورس در ارتباط میباشد.
 .3ب�ازار عادی :از جمله بازارهای س�امان ٔه معامالت اس�ت ک�ه در آن معامالت
عادی اوراق بهادار بر اساس مقررات این دستورالعمل ،انجام میشود.
 .4توقف نماد :جلوگیری از انجام معامالت هریک از انواع اوراق بهادار براساس
مقررات است.
 .5ح�راج :س�از و کاری ب�رای داد و س�تد اوراق به�ادار ب�ر پای� ٔه انطب�اق بهین�ه
سفارشهای خرید و فروش مشتریان با در نظرگرفتن اولویت قیمت ،منشاء و زمان
است.
 .6حراج پیوس�ته :حراجی اس�ت که به صورت پیوسته انجام میشود و در طی آن
امکان ورود ،تغییر و حذف س�فارش وجود دارد .در حراج پیوس�ته س�فارشهای
خرید و فروش به محض تطبیق قیمتها منجر به معامله میشود.
 .7حراج ناپیوسته ( :)Auctionحراجی است که پس از ثبت سفارشها در مرحل ٔه
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س�فارشگیری انجام ش�ده و معامله براس�اس قیم�ت نظری گش�ایش ،از طریق
سامان ٔه معامالتی انجام میشود.
 .8جلس� ٔه رس�می معامالتی :دور ٔه زمانی مش�خصی در هر روز کاری اس�ت که
انجام معامله در آن دوره طبق مقررات مقدور میباشد .فرابورس میتواند در یک
روز معامالتی بیش از یک جلس ٔه رسمی معامالتی داشته باشد.
 .9خرید گروهی :خرید اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معامالت گروهی است
که پس از معامله توسط کارگزار به کد مالکیت مشتریان تخصیص مییابد.
 .10دامن ٔه نوس�ان روزان ٔه قیمت :دامن ٔه نوس�ان قیمت اوراق بهادار قابل معامله در
فرابورس است که نسبت به قیمت مرجع تعیین میشود و ورود سفارشها در هر
روز صرف ًا در این دامن ٔه قیمت ،مجاز است.
 .11درخواس�ت خرید/فروش :درخواس�ت مش�تری به همراه ش�رایط آن مبنی بر
خرید یا فروش اوراق بهادار است که در قالب فرم الکترونیک یا غیرالکترونیک به
کارگزار ارائه میگردد .درخواست مذکور میتواند با قیمت معین ،قیمت محدود یا
قیمتی که اختیار آن به کارگزار واگذار میشود ،ارایه گردد.
 .12دوره س�فارشگیری :دور ٔه زمانی قبول س�فارش قبل از حراج ناپیوس�ته است
که طی آن کارگزاران امکان ورود ،تغییر و حذف س�فارش در س�امانه معامالت را
دارند.
 .13روز معامالتی :روزهای کاری است که طبق مقررات ،معامالت فرابورس در
آن انجام میشود.
 .14روی ٔه تس�هیم به نس�بت :طبق روی ٔه تسهیم به نس�بت ،اوراق بهادار تخصیص
یافته به هر س�فارش معادل حجم س�فارش ثبت ش�ده تقسیم بر کل سفارشهای
ثبت شده ،ضرب در کل اوراق بهادار قابل عرضه است.
 .15س�امان ٔه معاملات :س�امانهای اس�ت الکترونیک�ی ک�ه عملی�ات مرب�وط به
معامالت فرابورس از جمله دریافت سفارش ،تطبیق و انجام معامله از طریق آن
انجام میشود.
 .16س�رمای ٔه پایه :عبارت از مجموع س�هام ،س�هام جایزه و حق تقدمهای شرکت
است که در مرحله پذیرهنویسی یا ثبت قانونی قرار دارد.
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 .17سفارش :درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار است که توسط کارگزار وارد
سامانه معامالت میشود.

 .18س�فارش متوقف ( :)Stop Orderسفارش�ی است که براساس قیمت آخرین
معامل ٔه بازار فعال میش�ود .در خصوص س�فارشهای خرید ،زمانی این سفارش
فعال میش�ود که قیمت آخرین معامله بازار با قیمت تعیین ش�ده توس�ط مشتری
مساوی یا از آن بیشتر شود و در خصوص سفارشهای فروش ،زمانی این سفارش
فعال میش�ود که قیمت آخرین معامله بازار با قیمت تعیین ش�ده توس�ط مشتری
مساوی یا از آن کمتر شود.
 .19ش�رکت س�پردهگذاری مرک�زی :س�پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تس�وی ٔه
وجوه (شرکت سهامی عام) است.
 .20عرض ٔه اولیه :نخستین عرض ٔه اوراق بهادار ،پس از پذیرش و درج در فرابورس
است.
 .21عرض� ٔه اولی�ه به روش حراج :عرضهای اس�ت که در یک جلس� ٔه معامالتی بر
مبنای رقابت خریداران انجام میشود.
 .22فرابورس :فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) است.
 .23قیم�ت پایان�ی :قیمت هر ورق ٔه بهادار اس�ت که در پایان هر جلس� ٔه رس�می
معامالتی محاسبه و توسط «فرابورس» اعالم میشود.
 .24قیم�ت پایه :حداقل قیمت برای عرض ٔه س�هام در معامالت عمده اس�ت که
توسط فروشنده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده در درخواست وی برای معامل ٔه
عمده به فرابورس اعالم میشود.
 .25قیمت پیشنهادی :نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار
وارد سامان ٔه معامالت میشود.
 .26قیمت مرجع :قیمتی است که مبنای اعمال دامن ٔه نوسان روزان ٔه اوراق بهادار
قرار میگیرد.
 .27قیمت نظری :قیمتی اس�ت که پس از اعمال اثر تغییرات س�رمایه و یا تقسیم
سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه میشود.
 .28قیم�ت نظ�ری گش�ایش :قیمت�ی اس�ت ک�ه در مرحل ٔه گش�ایش ،براس�اس
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س�فارشهای ثبت ش�ده با استفاده از س�از و کار حراج ،توسط سامان ٔه معامالتی
محاسبه و معامالت مرحل ٔه گشایش با آن قیمت انجام میشود.
 .29کد معامالت گروهی :شناسهای است که برای ورود سفارشهای گروهی هر
ایستگاه معامالتی در سامان ٔه معامالت تعریف شده است.
 .30محدودی�ت حجم�ی :حداکثر تع�داد اوراق بهاداری که طی هر س�فارش در
سامان ٔه معامالت وارد میشود.
 .31مذاکره :فرآیند مظنهیابی و قیمتگذاری اوراق بهادار توس�ط معاملهگران بر
پایه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک است.
 .32مشتری :شخصی است که متقاضی خرید یا فروش اوراق بهادار است.
 .33معامل ٔه بلوکی :معاملهای اس�ت که تعداد س�هام و حق تقدم قابل معامله در
آن برای ش�رکتهایی که س�رمای ٔه پای ٔه آنها بیش از یک میلیارد عدد اس�ت بزرگتر یا
مس�اوی نیم و کمتر از یک درصد س�رمای ٔه پایه و برای شرکتهایی که سرمای ٔه پای ٔه
آنها کمتر یا مس�اوی یک میلیارد عدد اس�ت بزرگتر یا مس�اوی یک و کمتر از پنج
درصد سرمای ٔه پای ٔه شرکت باشد.
 .34معامل ٔه عمده :معاملهای اس�ت که تعداد س�هام یا حق تقدم قابل معامله در
آن در ش�رکتهایی که س�رمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد اس�ت ،بزرگتر یا
مساوی  1درصد سرمایه پایه و در شرکتهایی که سرمای ٔه پایه آنها کمتر یا مساوی
یک میلیارد عدد است ،بزرگتر یا مساوی  5درصد باشد.
 .35معامالت عمده شرایطی :معامل ٔه عمدهای است که تسوی ٔه وجوه آن با شرایط
اعالم�ی در اطالعی ٔه عرضه بر اس�اس ضوابط مندرج در این دس�تورالعمل انجام
میشود.
 .36مقررات :الزاماتی اس�ت که توسط مراجع ذیصالح در چارچوب اختیارات
یربط فرابورس
آنها وضع ش�ده و فرابورس ،کارگزار ،مشتریان و سایر اشخاص ذ 
موظف به رعایت آنها هستند.
 .37نماد معامالتی :شناس�های اس�ت که برای هر یک از اوراق بهادار به صورت
منحصر به فرد در س�امان ٔه معامالت تعریف ش�ده اس�ت .این شناس�ه میتواند به
صورت حرف ،عدد یا ترکیبی از هر دو باشد.
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 .38واحد پای ٔه سفارش ( :)LOTتعداد مشخصی از اوراق بهادار است که سفارش
وارده واحد پای ٔه س�فارش به س�امان ٔه معامالتی باید ضریبی از آن باش�د و برای هر
ورق ٔه بهادار مقدار آن توسط «هیئت مدیره فرابورس» تعیین میشود.

دوم :ضوابـط کلـی انجـام معامـالت اوراق بهـادار
فصـل ّ
مــاد ٔه  .2کلی ٔه معامالت در فرابورس باید براس�اس ضوابط این دس�تورالعمل و در جلس� ٔه
رسمی معامالتی انجام شود.
تبص�ره :انج�ام معامالت در خ�ارج از جلس� ٔه معامالتی با تصوی�ب هیئتمدیر ٔه
سازمان و طبق شرایط تعیین شده توسط آن ،امکانپذیر خواهد بود.
مــاد ٔه  .3جلسات رسمی معامله انواع اوراق بهادار در فرابورس ،به استثناى روزهاى تعطیل
رسمی در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه هر هفته از ساعت  9آغاز و در ساعت
 12همان روز خاتمه مییابد.
مــاد ٔه  .4تغییرات س�اعت و روزهای انجام معامله و جلس�ات رس�می معامله با تصویب
هیئتمدی�ر ٔه فراب�ورس امکانپذیر خواه�د بود .این تغییرات باید حداقل س�ه روز
کاری قبل از اعمال ،توسط فرابورس به اطالع عموم برسد.
مــاد ٔه  .5فرابورس میتواند س�اعات ش�روع و خاتمه و طول جلسه معامالتی را در صورت
بروز اشکاالت فنی در سامانه معامالتی تغییر دهد .این تغییرات باید بالفاصله و
به نحو مقتضی به اطالع عموم برسد .فرابورس مکلف است مستندات مربوط به
اشکاالت فنی سامانه معامالتی را در سوابق خود نگهداری نماید.

سـوم :مراحـل انجـام معاملـه
فصـل ّ
www.emofid.com
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مــاد ٔه  .6معامالت اوراق بهادار در فرابورس به ترتیب در بازار اول ،بازار دوم ،بازار س�وم و
بازار اوراق مشارکت انجام خواهد شد .مراحل انجام معامالت در بازار اول و دوم
و بازار اوراق مشارکت به شرح زیر است:
 .1پیشگش�ایش :ای�ن مرحل�ه به م�دت  30دقیقه قبل از ش�روع معامالت انجام

میشود .در این مرحله امکان ورود ،تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود
دارد لیکن در این مرحله معاملهای انجام نمیشود.
 .2مرحل ٔه گشایش :بالفاصله پس از مرحل ٔه پیشگشایش ،با اجرا ی سفارشهای
موجود در سامانه معامالت و بر اساس ساز و کار حراج ناپیوسته انجام میشود.
 .3مرحل ٔه حراج پیوس�ته :مرحلهای اس�ت پس از انجام مرحل ٔه گشایش که طی آن
معامالت براساس ساز و کار حراج پیوسته انجام میشود.
 .4مرحل ٔه حراج ناپیوسته پایانی :این مرحله بالفاصله پس از خاتم ٔه مرحل ٔه حراج
پیوس�ته به مدت  15دقیقه انجام میشود .در طی این مرحله امکان ورود ،تغییر یا
حذف س�فارش توس�ط کارگزاران وجود دارد لیکن معاملهای در این مرحله انجام
نمیشود و در پایان این مرحله با اجرای سفارشهای موجود در سامانه معامالت
و براساس ساز و کار حراج ناپیوسته ،معامالت انجام میشود.
 .5مرحل� ٔه معاملات پایانی :این مرحله طی پانزده دقیقه پایانی جلس� ٔه معامالتی
انج�ام میش�ود و ط�ی آن ورود س�فارش و انج�ام معامل�ه صرف ًا با قیم�ت پایانی
امکانپذیر است.
تبص�ره :در معاملات فراب�ورس حس�ب مورد از تم�ام یا تع�دادی از مراحل فوق
جه�ت انجام معامله اس�تفاده میگردد .هیأت مدیر ٔه فراب�ورس باید مراحل انجام
معامله در هر بازار را مش�خص و حداقل س�ه روز کاری قبل از اعمال ،به اطالع
عموم برساند.
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فصـل چهـارم :انـواع سفارشـات
مـاد ٔه .7

انواع سفارشها در سامانه معامالت به شرح زیر است:

س�فارش با قیم�ت باز ( :)Market Orderسفارش�ی اس�ت که ب�دون قیمت وارد
س�امانه معامالتی شده و با قیمت بهترین س�فارش طرف مقابل اجرا میشود .در
صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش ،باقیماند ه به صورت یک سفارش با قیمت
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س�فارش محدود ( :)Limit Orderس�فارش خرید یا فروش�ی اس�ت که در قیمت
تعیین شده توسط مشتری ،یا بهتر از آن انجام میشود.
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باز در سامانه باقی خواهد ماند.

س�فارش بازــ محدود ( :)Market to Limit Orderسفارش�ی اس�ت که فقط در
مرحله حراج پیوسته میتواند وارد سامان ٔه معامالتی شود .این سفارش بدون قیمت
وارد سامان ٔه معامالتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا میشود.
در ص�ورت اجرا نش�دن بخش�ی از س�فارش ،باقیماند ه به صورت یک س�فارش
محدود به قیمت آخرین معامله انجام شده در سیستم باقی میماند.

س�فارش به قیمت گش�ایش ( :)Market on Opening Orderسفارشی است که
فقط در مرحل ٔه پیشگش�ایش میتواند وارد س�امان ٔه معامالت ش�ود .این س�فارش
بدون قیمت وارد س�امان ٔه معامالتی ش�ده و در مرحل ٔه گش�ایش با قیمت گشایش
معامله خواهد شد .در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش ،باقیمانده به صورت
یک سفارش محدود با قیمت گشایش در سیستم باقی میماند.
س�فارش متوقف به باز ( :)Stop Loss Orderس�فارش متوقفی اس�ت که پس از
فعال شدن ،به سفارش با قیمت باز تبدیل میشود.

س�فارش متوقف به محدود ( :)Stop Limit Orderسفارش متوقفی است که پس
از فعال ش�دن به س�فارش محدود با قیمتی که از قبل در س�فارش مشخص شده
است ،تبدیل میشود.
مــاد ٔه  .8سفارشها به لحاظ نحو ٔه اجرا به شرح زیر میباشند:

س�فارش دو طرفه ( :)Cross Orderسفارش�ی اس�ت که با اس�تفاده از آن ،کارگزار
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میتواند اقدام به ورود همزمان س�فارش خرید و فروش با حجم و قیمت یکس�ان
نموده و معامله نماید .قیمت سفارش مذکور باید بیشتر یا مساوی قیمت بهترین
س�فارش خرید ثبت ش�ده در س�امان ٔه معامالتی و کمتر یا مس�اوی قیمت بهترین
سفارش فروش ثبت شده در سامان ٔه معامالتی باشد .این سفارش فقط در مرحله
حراج پیوسته میتواند وارد سامان ٔه معامالت شود.

سفارش دو بخشی ( :)Iceberg Orderسفارش خرید یا فروشی است که دارای دو
بخش پنهان و آش�کار است .بخش آشکار سفارش در صف خرید یا فروش قرار
گرفته و قابل رویت میباش�د و بخش پنهان آن به صورت غیرفعال اس�ت .حجم

قس�مت آشکار و پنهان سفارش توسط کارگزار تعیین میشود .در صورتی که کل
بخش آشکار سفارش معامله شود ،به میزان حجم قسمت آشکار ،سفارش پنهان
فعال ش�ده و در نوبت قرار میگیرد .حداقل کل سفارش و حداقل حجم قسمت
آشکار در سفارشهای دو بخشی ،توسط هیئتمدیره فرابورس تعیین میشود.

سفارش انجام و ابطال ( :)Fill & Killسفارش محدودی است که بالفاصله پس از
ورود باید اجرا شود و در صورت عدم اجرای تمام یا بخشی از آن ،مقدار باقیمانده
ب�ه صورت خ�ودکار از س�امانه حذف خواهد ش�د .امکان ورود این س�فارش در
مرحله پیش از گشایش وجود ندارد.
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سفارش همه یا هیچ ( :)All or Noneسفارش محدودی است که اجرای آن منوط
سفارش همه یا هیچ به معامله کل سفارش است .در صورت عدم امکان معامل ٔه
کل س�فارش بالفاصله بعد از ورود ،سفارش به صورت خودکار از سامانه حذف
میشود .امکان ورود این سفارش در مرحله پیشگشایش وجود ندارد.
مــاد ٔه  .9اعتبار زمانی سفارشها به شرح ذیل میباشد:

سفارش روز ( :)Dayسفارشی است که اعتبار آن در پایان روز معامالتی به اتمام
رسیده و به صورت خودکار از سامانه معامالت حذف میگردد.

سفارش جلسه ( :)Sessionسفارشی است که اعتبار آن در پایان جلسه معامالتی
به اتمام رسیده و به صورت خودکار از سامانه معامالت حذف میگردد.

س�فارش بدون محدودیت زمان�ی ( :)Good Till Cancelاین س�فارش تا زمانی که
س�فارش بدون محدودیت زمانی توس�ط کارگزار حذف نشود در سامانه معامالتی
باقی مانده و معتبر میباشد.

سفارش زمانی ( :)Sliding Validityکارگزار در زمان ورود سفارش ،تعداد روزهای

را جهت اعتبار س�فارش مشخص میکند .این سفارش تا تاریخی ( )Tمشخصی

اس�ت )T( ،ک�ه معادل تاریخ ورود س�فارش ب�ه عالو ٔه تعداد روزهای تعیین ش�ده
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س�فارش م�دتدار ( :)Good Till Dateسفارش�ی اس�ت ک�ه اعتب�ار آن در پایان
تاریخی که در زمان ورود س�فارش مش�خص ش�ده به اتمام میرس�د و از س�امان ٔه
معامالت حذف میشود.
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معتبر بوده و پس از آن از سامان ٔه معامالت حذف میشود.

مــاد ٔه  .10اولوی�ت س�فارشها در س�امان ٔه معامالت بر حس�ب نوع س�فارش ،به ش�رح زیر
میباشد:
الف .سفارش با قیمت باز و باز—محدود
ب .سفارش به قیمت گشایش
ج .سفارش محدود

فصـل پنجـم :توقـف و بازگشایـی نمـاد معامالتـی
مــاد ٔه  .11فراب�ورس موظف اس�ت با اعالم س�ازمان ،نماد معامالتی ورقه به�ادار را متوقف
نماید .از جمله مواردی که میتواند منجر به توقف نماد معامالتی گردد عبارتند از:
 .1حداقل یک روز قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام و قبل از برگزاری
جلس� ٔه هیئتمدیرهای که طی آن مقرر است درخصوص اختیارات تفویض شده
توسط مجمع عمومی فوقالعاده در خصوص افزایش سرمایه تصمیمگیری شود.
 .2تغییر با اهمیت در اطالعاتی که قب ً
ال توسط شرکت یا ناشر اوراق بهادار پذیرفته
شده در فرابورس ارائه گردیده است و یا وجود اطالعات جدید با اهمیت.
 .3عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورتها و اطالعات
مالی
 .4حداق�ل ی�ک روز قبل از مواعد پرداخت س�ود و سررس�ید نهایی ان�واع اوراق
مشارکت و گواهی سپرده

مــاد ٔه  .12نمادهای معامالتی که با اعالم س�ازمان متوقف میش�وند صرف ًا با اعالم سازمان
قابل بازگشایی هستند.
www.emofid.com
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مــاد ٔه  .13فرابورس باید دلیل توقف نماد معامالتی را حداکثر تا پایان روز کاری توقف نماد
معامالتی اطالعرسانی نماید .همچنین فرابورس مکلف است حداقل  15دقیقه
قبل از بازگشایی نماد معامالتی مراتب را به اطالع عموم برساند.

فصـل ششـم :دامنـ ٔه نوسـان قیمـت و محدود ّیـت حجمـی
مــاد ٔه  .14دامن ٔه نوس�ان روزانه قیمت در بازار اول ،دوم و اوراق مش�ارکت فرابورس  5درصد
برای اوراق فاقد بازارگردان میباش�د .در صورت وج�ود بازارگردان ،دامن ٔه مذکور،
طبق قرارداد بازارگردانی تعیین میش�ود .نمادهای معامالتی در بازار سوم مشمول
دامن ٔه نوسان روزانه قیمت نمیباشند.
تبصره :تغییرات بعدی دامن ٔه نوس�ان روزان ٔه قیمت با پیشنهاد هیأتمدیر ٔه فرابورس
به تأیید هیئتمدیر ٔه س�ازمان خواهد رسید .تغییر دامن ٔه نوسان قیمت باید یک روز
کاری قبل از اعمال توسط فرابورس اطالعرسانی شود.
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مــاد ٔه  .15در زم�ان بازگش�ایی نمادهای�ی که ب�ه دلیل افش�ای اطالعات ب�ا اهمیت متوقف
ش�دهاند ،حس�ب مورد و با اعالم سازمان دامن ٔه نوس�ان روزان ٔه قیمت تا سقف 50

درصد اعمال خواهد شد.
اين وضعيت تا پايان روزی که حجم معامالت سهام شرکت به صورت انباشته
از روز بازگشایی نماد ،حداقل به ميزان  0/0004سرمايه پايه شرکت شود ،ادامه

خواهد يافت و دامن ٔه نوس�ان قیمت از جلس� ٔه رسمی معامالتی بعد از آن اعمال
خواهد شد .مادامی که دامن ٔه نوسان قیمت سهم باز است ،قیمت روزانه متناسب
با حجم معامالت انجام شده در آن روز نسبت به  0/0004سرمای ٔه شرکت تعدیل

و به عنوان قیمت پایانی آن روز در نظر گرفته میشود.
تبصره :س�ازمان میتواند سقف دامن ٔه روزانه نوس�ان قیمت موضوع این ماده را در
شرایط خاص افزایش دهد.

مــاد ٔه  .17قیم�ت مرج�ع برای نماده�ای فاقد بازارگ�ردان ،قیم�ت پایانی س�هم در روز قبل
میباش�د .قیمت مرجع برای نمادهای دارای بازارگردان ،در صورت اعالم قیمت
توسط بازارگردان ،قیمت اعالمی و در صورت عدم اعالم ،قیمت پایانی سهم در
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مــاد ٔه  .16قیمت پایانی نمادهای معامالتی در بازار اول ،دوم و اوراق مشارکت فرابورس برابر
با قیمت میانگین موزون معامالت انجام شد ٔه نماد طی جلس ٔه معامالتی در بازار
عادی خواهد بود.

253

بخـش چهـارم :قوانیـن و مقـررات کلـی

“ ”Online Tradingدر بـورس تهـران

روز قبل خواهد بود.
مــاد ٔه  .18واحد پایه سفارش معادل یک میباشد .تغییر واحد پای ٔه سفارش با تصویب هیأت
مدی�ره فراب�ورس و اعلام آن حداقل ی�ک روز کاری قبل از اعم�ال ،امکان پذیر
است.
مــاد ٔه  .19محدودیت حجمی برای نماد ش�رکتهایی که س�رمای ٔه پایه آنه�ا معادل یا بیش از
یکصد میلیون عدد اس�ت ،معادل  50هزار س�هم و برای نماد سایر شرکتها 10
هزار س�هم خواهد بود .تغییر محدودیت حجمی با تصویب هیئتمدیر ٔه فرابورس
و اطالعرسانی آن حداقل یک روز کاری قبل از اعمال امکانپذیر میباشد.
تبصره :محدودیت حجمی برای س�ایر اوراق بهادار توس�ط هیئتمدیر ٔه فرابورس
تعیین میشود و تغییرات آن باید حداقل یک روز کاری قبل از اعمال اطالعرسانی
گردد.

  فصـل هفتـم :ابطـال معامـالت
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مــاد ٔه  .20مدیرعامل فرابورس در ش�رایط زیر معامله یا معاملات اوراق بهادار را حداکثر تا
پایان ساعات اداری روز کاری برگزاری جلس ٔه معامالتی باطل مینماید.
 .1اعالم کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل فرابورس
 .2خطای معامالتی متأثر از اشکال سامانه معامالت
 .3معامل ٔه س�هام بزرگتر یا مس�اوی  5درصد برای شرکتهایی که سرمای ٔه پای ٔه آنها
کمتر یا مس�اوی یک میلیارد عدد س�هم یا حق تقدم است و بزرگتر یا مساوی یک
درصد برای شرکتهایی که سرمای ٔه پای ٔه آنها بیش از یک میلیارد عدد است ،در یک
جلس ٔه معامالتی و توسط یک کد معامالتی بدون رعایت ضوابط معامالت عمده
 .4عدم رعایت س�همی ٔه اعالم ش�ده ب�رای خرید یا فروش اوراق بهادار براس�اس
مقررات که موجب ابطال کل خرید یا فروش کارگزار میشود.
تبصره :در موارد خاص با تشخیص مدیرعامل فرابورس فقط خریدها یا فروشهای
بیش از سهمیه ابطال خواهد شد.
 .5سایر موارد طبق مقررات و مصوبات سازمان

   فصـل هشتـم :ضوابـط کلـی معامـالت عمـده
مــاد ٔه  .21معاملات عمده در ب�ازاری مجزا که به همین منظور در س�امان ٔه معامالتی ایجاد
ش�ده اس�ت انجام میش�وند .در این معامالت دامن ٔه نوس�ان قیمت و محدودیت
حجمی اعمال نمیشود.
تبصره :برای انجام معامالت عمده ،نماد سهم در بازار عادی باید باز باشد.
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مــاد ٔه  .22عرض� ٔه در معاملات عمده به صورت یکجا و از یک کد معامالتی بوده و یا طبق
مقرراتی است که به تصویب هیئتمدیره سازمان میرسد.
مــاد ٔه  .23ب�رای انجام معامل ٔه عمده ،کارگزار فروش�نده باید درخواس�ت کتب�ی خود مبنی بر
فروش سهام یا حق تقدم سهام را به همراه اطالعات و مستندات زیر ،به فرابورس
ارایه نماید:
 .1تعداد سهام یا حق تقدم سهام قابل عرضه
 .2قیمت پایه عرضه
 .3تاریخ عرضه
 .4نام عرضه کننده به همراه تصویر سفارش فروش
 .5ش�رایط ف�روش از جمل�ه نق�دی یا اقس�اطی بودن ثم�ن معامل�ه و در صورت
اقساطی بودن نحو ٔه تقسیط و وثایق مورد نیاز
 .6حداکثر مهلت تسوی ٔه حص ٔه نقدی و ارای ٔه سند تسویه خارج از پایاپای
 .7مدارکی دال بر نمایندگی عرضه کننده در انتقال حقوق مالی و غیرمالی سهام
 .8اعالم شرایط ضمن عقد در صورت ارائ ٔه قرارداد توسط فروشنده
 .9سایر اطالعات به درخواست فرابورس

مــاد ٔه  .25درخواست عرض ٔه سهام یا حق تقدم سهام به میزان پنج درصد سرمای ٔه پایه یا بیشتر
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مــاد ٔه  .24درخواست عرض ٔه سهام یا حق تقدم سهام کمتر از پنج درصد سرمای ٔه پایه ،حداقل
تا س�اعت  10صبح روز کاری قبل از عرضه باید در دبیرخان ٔه فرابورس ثبت و در
ص�ورت تطبیق اطالعی ٔه عرضه با مقررات به تش�خیص مدیرعامل فرابورس ،باید
حداکثر تا ساعت  12ظهر همان روز اطالعرسانی شود.
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از آن ،حداق�ل ت�ا س�اعت  12ظهر چه�ار روز کاری قبل از عرضه و درخواس�ت
عرض ٔه س�هام یا حق تقدم س�هام  50درصد یا بیش�تر از آن نیز حداقل باید  7روز
کاری قبل از عرضه در دبیرخان ٔه فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطالعی ٔه عرضه
ب�ا مقررات به تش�خیص مدیرعامل فراب�ورس ،تا پایان هم�ان روز کاری از طریق
سایت رسمی فرابورس به اطالع عموم برسد.
مــاد ٔه  .26ش�رایط اعالم شده توس�ط کارگزار فروشنده پس از انتش�ار اطالعی ٔه عرضه توسط
فرابورس قابل تغییر نیست .در صورت تغییر در شرایط اطالعی ٔه عرضه یا انصراف
فروش�نده از فروش س�هام یا حق تقدم س�هام ،معامل ٔه عمده انجام نخواهد شد و
انج�ام معامل�ه منوط به درخواس�ت مجدد فروش�نده خواهد ب�ود .در این صورت
موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع و براساس اعالم فرابورس،
سهام یا حق تقدم سهام تا زمان صدور رأی قطعی ،غیرقابل معامله خواهد شد.
مــاد ٔه  .27در ص�ورت تمایل فروش�نده به انتش�ار آگهی فروش در جرای�د ،اطالعات مندرج
در آن نباید با اطالعات ارائه ش�ده به فرابورس مغایرت داش�ته باش�د .در صورت
مغایرت ،اطالعات منتشر شده در سایت رسمی فرابورس قابل استناد میباشد.
مــاد ٔه  .28فرابورس مکلف اس�ت نماد معامل ٔه عمده را حداکثر تا یک س�اعت پس از شروع
جلس ٔه معامالتی گشایش نماید.

مــاد ٔه  .29حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در معامالت عمده مانند بازار عادی است.
تبصره :مدیر عامل فرابورس میتواند براساس وضعیت بازار ،حداقل تغییر قیمت
مجاز هر سفارش را برای جلس ٔه معامالتی بعد تغییر دهد ،لیکن باید قبل از شروع
جلس ٔه معامالتی بعد ،مراتب را به اطالع عموم برساند.
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مــاد ٔه  .30هر کارگزار تنها میتواند از یک خریدار ،سفارش خرید دریافت نماید و در رقابت
شرکت کند.

مــاد ٔه  .31یک کارگزار در یک معامل ٔه عمده نمیتواند همزمان در دو س�مت عرضه و تقاضا
فعالیت نماید.
مــاد ٔه  .32در معامالت عمده ،تعداد س�هام یا حق تقدم س�هام هر س�فارش خرید باید برابر

تعداد س�هام یا حق تقدم س�هام اعالم ش�ده در اطالعی ٔه عرضه باش�د .همچنین
قیمت تعیین شده در سفارشهای خرید نباید کمتر از قیمت پایه باشد.
مــاد ٔه  .33کاهش قیمت س�فارش خرید ثبت ش�ده در س�امان ٔه معامالتی یا ورود سفارش با
قیمت�ی کمت�ر از باالترین س�فارش خرید ثبت ش�ده در س�امان ٔه معامالتی ،مجاز
نمیباش�د و حذف سفارش خرید ،صرف ًا در صورت ثبت سفارش خرید با قیمت
باالتر در سامان ٔه معامالتی مجاز است.

بخـش چهـارم :قوانیـن و مقـررات کلـی

فصـل شانزدهـم — دستورالعمـل اجرایـی نحـوهٔ انجـام معامـالت اوراق بهـادار در فرابـورس ایـران

مــاد ٔه  .34کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خرید در سامان ٔه معامالتی
با قیمت پایه یا بیشتر از آن قبل از  5دقیق ٔه پایانی جلس ٔه معامالتی ،اقدام به عرضه
نماید .عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی امکانپذیر است که از زمان
ثبت بهترین سفارش خرید در سامان ٔه معامالتی حداقل  3دقیقه گذشته باشد.
تبصر ٔه  :1در صورت ثبت س�فارش خرید در  5دقیق ٔه پایانی بازار ،ادام ٔه رقابت به
جلس� ٔه معامالتی بعد موکول ش�ده و کارگزار دارای بهترین سفارش خرید موظف
اس�ت سفارش خود را با همان قیمت در ابتدای جلس ٔه معامالتی بعد وارد سامانه
نماید.
تبصر ٔه  :2عدم رعایت ضوابط این ماده از سوی کارگزار خریدار یا فروشنده تخلف
محس�وب ش�ده و فراب�ورس مکلف اس�ت موض�وع را جهت رس�یدگی به مرجع
رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع نماید.
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مــاد ٔه  .35در صورت�ی که تخلف�ات کارگزار خریدار یا کارگزار فروش�نده مان�ع انجام معامله
شود ،متخلف مکلف به پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان
خس�ارت به ط�رف مقابل خواهد ب�ود .در این خصوص کارگ�زار میتواند وثایق و
تضامی�ن الزم را حس�ب م�ورد از خری�دار یا فروش�نده دریافت نمای�د .همچنین
در ص�ورت ع�دم انج�ام معامله مطابق ای�ن ماده،کارگزار متخلف مکلف اس�ت
کارمزده�ای انج�ام معامل�ه را بر حس�ب ارزش معامله به قیمت پایه به س�ازمان،
فرابورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی پرداخت نماید.
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   فصـل نهـم :معامـالت عمـده شرایطـی
مــاد ٔه  .36در معامالت عمد ٔه شرایطی ،کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به
سامان ٔه معامالتی است که معادل  3درصد ارزش سهام یا حق تقدم سهام موضوع
معامل�ه براس�اس قیمت پای�ه را به صورت نقد یا ضمانتنام� ٔه بانکی بدون قید و
ش�رط از مش�تری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت س�پردهگذاری مرکزی
واریز یا به این ش�رکت تحویل دهد و تأییدی ٔه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین
مربوطه به فرابورس ارائه کند.
تبصر ٔه  :1در صورت عدم ایفای تعهدات تس�ویه از سوی کارگزار خریدار ،سپرد ٔه
موضوع این ماده پس از کس�ر کارمزدها و هزینههای معامله به عنوان خس�ارت به
کارگزار فروشنده پرداخت میشود.
تبص�ر ٔه  :2در صورت�ی که کارگ�زار خریدار پس از ارائ ٔه درخواس�ت خرید و قبل از
انجام معامله ،انصراف کتبی خود را از ادام ٔه رقابت اعالم نماید یا چنانچه کارگزار
خریدار موفق به انجام معامله نگردد ،سپرد ٔه وی با تأیید مدیرعامل فرابورس مبنی
ب�ر عدم مغایرت اقدامات کارگزار با مقررات در جریان معامله مذکور ،حداکثر تا
دو روز کاری پس از زمان انصراف یا انجام معامله مسترد میشود.
مــاد ٔه  .37کارگزار خریدار مکلف اس�ت حداکثر  9روز کاری پس از انجام معامله ،نس�بت
ب�ه تس�وی ٔه حص ٔه نق�دی معامل�ه از طریق پایاپ�ای ش�رکت س�پردهگذاری مرکزی
اق�دام نماید و مس�تندات الزم جهت تنظیم س�ند تس�وی ٔه خ�ارج از پایاپای حص ٔه
غیرنق�دی را حداکث�ر  8روز کاری بع�د از انج�ام معامل�ه ب�ه فروش�نده ارایه کند.
کارگزار فروش�نده مکلف اس�ت پس از دریافت مستندات الزم جهت تنظیم سند
تس�وی ٔه خ�ارج از پایاپای و حداکث�ر  9روز کاری پس از انجام معامله ،نس�بت به
ارای ٔه سند تسوی ٔه خارج از پایاپای به فرابورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی اقدام
نماید .در صورت واریز حص ٔه نقدی و ارای ٔه سند تسوی ٔه خارج از پایاپای به شرکت
س�پردهگذاری مرکزی حداکثر  9روز کاری بع�د از انجام معامله ،ثبت معامله در
سیستم معامالتی حداکثر تا پایان روز کاری بعد انجام خواهد شد.
تبصر ٔه  :1در صورت خودداری کارگزار فروشنده یا فروشنده از دریافت مستندات

موضوع این ماده ،خریدار یا کارگزار خریدار میتواند اس�ناد فوق را جهت ثبت در
سوابق به شرکت سپردهگذاری مرکزی ارائه و رسید دریافت نماید.
تبصر ٔه  :2در صورت عرضه س�هام جهت انجام معامل ٔه عمده از س�وی س�ازمان
خصوصیس�ازی افزایش مهلت تس�وی ٔه حصه نقدی و ارائه س�ند تسویه خارج از
پایاپای تا  30روز کاری با اعالم سازمان خصوصیسازی امکانپذیر است.
تبصر ٔه :3در صورتی که کارگزار فروش�نده زمان�ی را طوالنیتر از مهلتی که در این
دس�تورالعمل برای ارائه س�ند تس�ویه خارج از پایاپای مقرر گردیده ،جهت تأدیه
حص ٔه نقدی معامله تعیین کند ،از نظر این دستورالعمل حص ٔه مزبور نیز غیرنقدی
تلقی میگردد.
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مــاد ٔه  .38در خص�وص معامل ٔه عمد ٔه ش�رایطی ،کارگزار خریدار بای�د حداکثر تا پایان وقت
اداری روز کاری بع�د از معامله ،اس�امی خریداران به هم�راه تعداد و درصد قابل
تخصیص به آنان و همچنین دستور خرید دریافت شده را به فرابورس ارائه نماید.
تخصیص سهام براساس اسامی اعالم شده صورت میگیرد.
مــاد ٔه  .39از زم�ان انج�ام معامله تا زمان قطعی ش�دن آن ،س�هام به صورت مس�دود در کد
معامالتی فروشنده باقی میماند.
مــاد ٔه  .40در صورت عدم تسلیم سند تسویه خارج از پایاپای توسط کارگزار فروشنده یا عدم
تس�وی ٔه حص ٔه نقدی معامله توس�ط کارگزار خریدار در مهلت مقرر ،انجام معامله
توسط بورس قطعی نمیشود.

بود.
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مــاد ٔه  .41در صورت عدم ارائ ٔه سند تسویه خارج از پایاپای طی مهلت مقرر توسط کارگزار
فروش�نده ،موضوع به مرجع رس�یدگی به تخلف�ات کارگزاران ارجاع میش�ود .در
صورتی که کارگزار فروش�نده براس�اس رأی صادر ٔه قطعی متخلف ش�ناخته شود،
موظف اس�ت معادل یک درصد ارزش معامله بر حس�ب قیمت پایه را به کارگزار
خریدار و کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به سازمان ،فرابورس
و شرکت سپردهگذاری مرکزی پرداخت نماید .کارگزار خریدار پس از کسر کارمزد
خ�ود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خس�ارت به خریدار خواهد
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مــاد ٔه  .42در ص�ورت عدم واری�ز حص ٔه نقدی یا عدم ایفای تعه�دات خریدار در خصوص
س�ند تس�ویه خ�ارج از پایاپای طی مهلت مقرر توس�ط کارگزار خری�دار ،موضوع
به مرجع رس�یدگی به تخلفات کارگ�زاران ارجاع میش�ود .در صورتی که کارگزار
خریدار براساس رأی صادر ٔه قطعی متخلف شناخته شود ،کارمزد کارگزار خریدار،
س�ازمان ،فرابورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی از محل سپرد ٔه موضوع ماد ٔه 36
کسر و مابقی به حساب کارگزار فروشنده واریز خواهد شد.
کارگزار فروشنده پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به
عنوان خسارت به فروشنده خواهد بود.
مــاد ٔه  .43در خصوص معامالت عمده ،موارد پیشبینی نشده در مواد  21الی  42تابع سایر
رویهها و قواعد معامالتی تصریح شده در این دستورالعمل است.

فصـل دهـم :معامـالت بلـوک
مــاد ٔه  .44معاملات بلوک در نماد معامالتی بازاری مج�زا از نماد معامالتی بازار عادی در
سامان ٔه معامالت انجام میشود.

مــاد ٔه  .45معامالت بلوک به روش حراج ناپیوسته و هر  5دقیقه یکبار برگزار میشود.

مــاد ٔه  .46قیم�ت مرجع روزانه ب�رای بازار معامالت بلوک ،معادل قیم�ت مرجع همان روز
بازار عادی است.
مــاد ٔه  .47سایر شرایط معامالت بلوک ،مشابه معامله در نماد اصلی است.

فصـل یازدهـم :ضوابـط کلـی عرضـه اولیـه
www.emofid.com
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مــاد ٔه  .48عرض ٔه اولیه منوط به پذیرش و درج اوراق بهادار براس�اس دستورالعمل پذیرش و
افش�ای کامل اطالعات مطابق با دستورالعمل افش�ای اطالعات ناشران و سایر
مقررات مربوط به فرابورس است.
مــاد ٔه  .49هیئت پذیرش روش عرض ٔه اولیه اوراق بهادار را براس�اس پیشنهاد فرابورس تعیین

مینماید.
مــاد ٔه  .50عرض ٔه اولیه در فرابورس به روش ثبت سفارش مطابق دستورالعملی خواهد بود که
به پیشنهاد هیئتمدیر ٔه فرابورس به تصویب هیئتمدیر ٔه سازمان میرسد.

مــاد ٔه  .51در صورتی که به تشخیص هیئت پذیرش ،سهام شناور آزاد شرکت به میزان کافی
باشد ،عرض ٔه اولیه سهم به صورت زیر انجام میشود:
 .1حداق�ل  3روز کاری قب�ل از عرض�ه ،مرات�ب توس�ط فرابورس اطالعرس�انی
میشود.
 .2نماد معامالتی در بازار عادی گشایش مییابد و در روز گشایش دامن ٔه نوسان
قیمت اعمال نخواهد ش�د .قیمت پایانی س�هم میانگین موزون معامالت روزان ٔه
سهم در روز گشایش خواهد بود.
تبص�ره :مدی�ر عام�ل فراب�ورس میتوان�د قیمتگذاری س�هم را منوط ب�ه معامل ٔه
حجم مشخصی از سهام شرکت نماید و در صورت عدم انجام معامله در حجم
مشخص شده ،اقدام به ابطال معامالت و موکول نمودن عرضه به جلسات بعدی
نماید .این موضوع باید در اطالعی ٔه منتشره در خصوص عرض ٔه اولیه تصریح شود.
 .3در عرض ٔه اولیه به روش فوق ،باید سهام شرکت نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی
ثبت شده و بخش معینی از آن به تشخیص مدیرعامل فرابورس قابل معامله باشد.
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فصـل دوازدهـم :عرضـ ٔه اولیـه بـه روش حـراج

www.mofidonline.com

مــاد ٔه  .52قب�ل از عرض ٔه اولیه به روش حراج ،هیئتمدی�ر ٔه فرابورس اقدام به تعیین موارد زیر
مینماید:
 .1حداقل تعداد سهام جهت عرضه در روز عرض ٔه اولیه
 .2حداق�ل تعداد س�هام که عرضه کنن�ده باید به صورت تدریج�ی پس از عرض ٔه
اولیه ،عرضه نماید و مهلت زمانی آن
 .3محدودیت خرید هر ایستگاه کاری و یا هر کد مالکیت
تبصره  :1سهمیه هر ایستگاه کاری باید به نحوی تعیین شود که حداقل  60درصد
و حداکثر  95درصد از ایس�تگاههای فعال کارگزاران عضو فرابورس امکان خرید
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سهام را داشته باشند.
تبصره  :2مصوبات هیئتمدیر ٔه فرابورس در خصوص موارد موضوع این ماده ،باید
حداقل  2روز کاری قبل از عرضه توسط فرابورس اطالعرسانی شود.
مــاد ٔه  .53کارگزاران پس از اعالم اطالعات عرض ٔه عمومی س�هام توس�ط فرابورس نسبت به
اخذ درخواس�ت خرید از متقاضیان اقدام خواهند کرد .کلی ٔه درخواستهای اخذ
شده جهت عرض ٔه اولیه ،باید به قیمت محدود باشند.

مــاد ٔه  .54کارگزار فروشنده موظف است حداقل پس از  10دقیقه از زمان گشایش نماد اقدام
به عرض ٔه س�هام نماید .به هر ترتیب وی باید عرض ٔه س�هام را به گونهای انجام دهد
که تا پایان جلس ٔه رسمی معامالتی عرضه انجام شود.

مــاد ٔه  .55در صورتی که کمتر از  50درصد از س�هام آگهی ش�ده برای عرضه در روز عرض ٔه
اولیه به فروش برسد ،فرابورس مکلف است کلی ٔه معامالت روز اول را ابطال نموده
و عرض ٔه اولیه را به روز دیگری موکول نماید.

مــاد ٔه  .56کارگزاران خریدار نباید بیش از سهمی ٔه مجاز خود اقدام به خرید سهام نمایند .در
صورت خرید بیش از س�همی ٔه مجاز توس�ط کارگزاران در عرض ٔه اولیه ،مدیرعامل
فرابورس میتواند خریدهای بیش از س�همیه یا کل خریدهای کارگزاری در عرض ٔه
اولیه را ابطال نماید.
هرگونه تخلف کارگزار در فرایند عرض ٔه اولیه توس�ط فرابورس به مرجع رسیدگی به
تخلفات کارگزاران ارجاع و براساس مقررات به آن رسیدگی خواهد شد.
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مــاد ٔه  .57کارگزاران برای خرید میتوانند از کد خرید گروهی اس�تفاده نمایند و پس از آن با
توجه به قیمت درخواس�ت خریدها ،اولویت زمانی درخواس�ت خریدها و منطق ٔه
جغرافیای�ی ک�ه درخواس�ت خری�د در آن از متقاضی اخذ ش�ده اس�ت نس�بت به
تخصیص س�هام اق�دام نمایند و حتیاالمکان به همه متقاضیانی که درخواس�ت
خرید کتبی ارائه دادهاند اعم از حقیقی و حقوقی ،س�همیهای را تخصیص دهند.
در هر صورت مس�ئولیت تخصیص عادالنه س�هام بین مش�تریان ه�ر کارگزار در
عرض ٔه اولیه به عهده وی خواهد بود.

مــاد ٔه  .58سهامی که در روز عرض ٔه اولیه به فروش نمیرسد و یا معامل ٔه آن ابطال میشود باید
طبق نظر مدیرعامل فرابورس در روزهای آتی عرضه شود.

مــاد ٔه  .59در روز عرض ٔه اولیه ،صرف ًا سهامدارانی میتوانند سهام خود را عرضه نمایند که در
زمر ٔه سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند.
مــاد ٔه  .60پس از فروش کل سهام در نظر گرفته شده برای عرض ٔه اولیه در روز اول ،محدودیت
نوسان قیمت برای سهام منظور خواهد شد.
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فصـل سیزدهـم :معامـالت حـق تقـدم خریـد سهـام
مــاد ٔه  .61دارند ٔه گواهینام ٔه حق تقدم خرید سهام که مایل به فروش حق تقدم خود میباشد،
در دور ٔه پذیرهنویس�ی ب�ه ش�رکتهای کارگ�زاری مراجع�ه و نس�بت ب�ه تکمی�ل
درخواس�ت ف�روش و تحوی�ل گواهینام ٔه حق تقدم خرید س�هـام بـ�ه کارگـزاری،
اقـدام مینمایـد.
مــاد ٔه  .62ب�رای خری�دار حق تقدم خرید س�هام در فرابورس« ،گواهینام ٔه نق�ل و انتقال حق
تقدم» صادر خواهد شد و معامالت دست دوم بر مبنای گواهینام ٔه مذکور انجام
میشود.
مــاد ٔه  .63گواهینام� ٔه نق�ل و انتقال ص�ادره ب�رای خریدار حق تق�دم س�هام در فرابورس در
صورتی که خریدار رأس� ًا نیز دارای حق تقدم خرید س�هام جداگانه باش�د ،نش�ان
دهن�د ٔه کل ح�ق تقدمه�ای خریدار خواهد ب�ود .در ای�ن حالت ،کارگ�زار پس از
دریاف�ت گواهینام ٔه حق تقدم صادره از طرف ش�رکت ،اق�دام به تحویل گواهینام ٔه
نقل و انتقال به خریدار مینماید.

مــاد ٔه  .65دارندگان گواهینام ٔه حق تقدم ،در صورتی که وجه پذیرهنویسی را در مهلت تعیین
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مــاد ٔه  .64خریدار حق تقدم س�هام در صورتی که مایل به پذیرهنویس�ی س�هام جدید باشد،
ب�ا تأدی�ه مبلغ پذیرهنویس�ی و طی کردن فرآیند آن جهت تبدیل حق تقدم به س�هم
اقدام مینماید و کارگزار مربوطه و فرابورس در این خصوص مس�ئولیتی نخواهند
داشـت.
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ش�ده به حس�اب بانکی که در اعالمی ٔه پذیرهنویسی ش�رکت قید شده است ،تأدیه
ننمایند ،حق تقدم آنها در حکم «حق تقدم استفاده نشده» تلقی خواهد شد.
مــاد ٔه  .66ناش�ر موظف اس�ت حداکثر ظرف  5روز کاری پس از پایان مهلت پذیرهنویس�ی
دارن�دگان ح�ق تقدم ،ضم�ن جم�عآوری اطالعات و مبال�غ واری�زی دارندگان
حـ�ق تقـ�دم ،تعـداد و مش�خصـات حق تقـدم اس�تفـاده نش�ـده را به ش�رکـت
س�پردهگـذاری مرکزی اعالم نماید .در هر صورت مس�ئولیت اعالم مش�خصات
اف�رادی ک�ه از حق تقدم خود اس�تفاده ننمودهاند و تعیین تعداد آن به عهد ٔه ناش�ر
است.
مــاد ٔه  .67شرکت سپردهگذاری مرکزی تمام حق تقدمهای موضوع ماد ٔه  66فوق را به یک کد
معامالتی منتقل مینماید و تعداد و کد معامالتی حق تقدم اس�تفاده نش�ده را به
ناشر ،سازمان و فرابورس اعالم میکند.
مــاد ٔه  .68ناش�ر باید حداکثر تالش خود را در خصوص فروش حق تقدم اس�تفاده نش�ده به
بهترین قیمت انجام دهد.
تبص�ره :در صورتی که به تش�خیص مدیرعام�ل فرابورس ،مفاد ای�ن ماده رعایت
نش�ود ،وی میتواند نس�بت ب�ه ابطال تمام یا قس�متی از معامالت مذک�ور اقدام
نماید.
مــاد ٔه  .69کارگزار خریدار حق تقدم استفاده نشده ،موظف است وجه پذیرهنویسی حق تقدم
خریداری شده را به حساب شرکت واریز نماید.
مــاد ٔه  .70س�ایر ضوابط مربوط به داد و س�تد گواهینام ٔه حق تقدم ،مش�ابه ضوابط حاکم بر
معامالت سهام میباشد.
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سـوم فرابـورس
فصـل چهاردهـم :ضوابـط کلـی معاملـه در بـازار ّ
مــاد ٔه  .71در بازار سوم فرابورس سه نوع عرضه به شرح ذیل انجام میشود:
 .1عرض ٔه یکجای اوراق بهادار
 .2عرض ٔه خرد اوراق بهادار
 .3پذیرهنویسی اوراق بهادار
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مــاد ٔه  .72درخواس�تهای تکمیل شد ٔه عرضه در «کمیت ٔه عرضه» فرابورس مورد بررسی قرار
میگی�رد .کمیت� ٔه عرض�ه مراتب موافقت یا ع�دم موافقت با عرض�ه را ظرف مدت
حداکث�ر  7روز کاری پ�س از ارائه درخواس�تهای تکمیل ش�ده ب�ه فرابورس ،به
کارگزار متقاضی عرضه ابالغ مینماید.
مــاد ٔه  .73مس�ئولیت کنت�رل تکمی�ل ب�ودن م�دارک و رعای�ت ضواب�ط و مق�ررات از طرف
عرضهکننده به عهد ٔه کارگزار عرضهکننده است.

مــاد ٔه  .74ترکی�ب اعض�ای کمیت� ٔه عرض�ه ،ضواب�ط و نح�و ٔه برگزاری جلس�ات ،م�دارک و
مستنداتی که باید متقاضی عرضه ارائه نماید و نحو ٔه اتخاذ تصمیم در کمیت ٔه عرضه
به تصویب هیأت مدیر ٔه فرابورس میرسد.

مــاد ٔه  .75در ص�ورت موافق�ت کمیت� ٔه عرضه ،فراب�ورس اقدام ب�ه درج ن�ام اوراق بهادار در
فهرست عرضه و انتشار همزمان «بیانی ٔه عرضه» مینماید.
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سـوم
فصـل پانزدهـم :عرضـ ٔه یکجـا در بـازار ّ
مــاد ٔه  .76دامن� ٔه نوس�ان قیم�ت و محدودی�ت حجم�ی در خص�وص عرض ٔه یکج�ا اعمال
نمیشود.
مــاد ٔه  .77عرض ٔه یکجای اوراق بهادار به صورت یکجا و از یک کد معامالتی بوده و یا طبق
مقرراتی است که به تصویب هیئتمدیره سازمان میرسد.
مــاد ٔه  .78ش�رایط اعالم شده توس�ط کارگزار فروشنده پس از انتش�ار اطالعی ٔه عرضه توسط
فرابورس قابل تغییر نیست .در صورت تغییر در شرایط اطالعی ٔه عرضه یا انصراف
فروش�نده از فروش اوراق بهادار معامل ٔه عمده انجام نخواهد ش�د و انجام معامله
منوط به درخواس�ت مجدد فروش�نده خواهد بود .در این صورت موضوع به مرجع
رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع و براساس اعالم فرابورس ،اوراق بهادار تا
زمان صدور رأی قطعی ،غیرقابل معامله خواهد شد.
مــاد ٔه  .79در ص�ورت تمایل فروش�نده به انتش�ار آگهی فروش در جرای�د ،اطالعات مندرج
در آن نباید با اطالعات ارائه ش�ده به فرابورس مغایرت داش�ته باش�د .در صورت
مغای�رت ،اطالع�ات منتش�ر ش�ده در س�ایت رس�می فرابـ�ورس قابـل اس�تنـاد
میباشـد.
مــاد ٔه  .80حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در عرض ٔه یکجا ،یک ریال میباشد.
تبصره :مدیرعامل فرابورس میتواند براس�اس وضعیت بازار ،حداقل تغییر قیمت
مجاز هر سفارش را برای جلس ٔه معامالتی بعد تغییر دهد ،لیکن باید قبل از شروع
جلس ٔه معامالتی بعد ،مراتب را به اطالع عموم برساند.
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مــاد ٔه  .81تعداد اوراق بهادار هر س�فارش خرید باید برابر تعداد اوراق بهادار اعالم شده در
بیانی ٔه عرضه باشد .همچنین قیمت تعیین شده در سفارشهای خرید نباید کمتر از
قیمت پایه باشد.
مــاد ٔه  .82کاهش قیمت س�فارش خرید ثبت ش�ده در س�امان ٔه معامالتی یا ورود سفارش با
قیمت�ی کمت�ر از باالترین س�فارش خرید ثبت ش�ده در س�امان ٔه معامالتی ،مجاز

نمیباش�د و حذف س�فارش خرید فقط در صورت ثبت س�فارش خرید با قیمت
باالتر در سامان ٔه معامالتی مجاز است.

مــاد ٔه  .83کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خرید در سامان ٔه معامالتی
با قیمت پایه یا بیشتر از آن قبل از  5دقیق ٔه پایانی جلس ٔه معامالتی ،اقدام به عرضه
نماید .عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی امکانپذیر است که از زمان
ثبت بهترین سفارش خرید در سامان ٔه معامالتی حداقل  3دقیقه گذشته باشد.
تبصر ٔه  :1در صورت ثبت س�فارش خرید در  5دقیق ٔه پایانی بازار ،ادام ٔه رقابت به
جلس� ٔه معامالتی بعد موکول ش�ده و کارگزار دارای بهترین سفارش خرید موظف
اس�ت سفارش خود را با همان قیمت در ابتدای جلس ٔه معامالتی بعد وارد سامانه
نمایـد.
تبصر ٔه  :2عدم رعایت ضوابط این ماده از سوی کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده
تخلف محس�وب ش�ده و فراب�ورس مکلف اس�ت موضوع را جهت رس�یدگی به
مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع نماید.
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مــاد ٔه  .84در صورت�ی که تخلف�ات کارگزار خریدار یا کارگزار فروش�نده مان�ع انجام معامله
شود ،متخلف مکلف به پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان
خس�ارت به ط�رف مقابل خواهد ب�ود .در این خصوص کارگ�زار میتواند وثایق و
تضامی�ن الزم را حس�ب م�ورد از خری�دار یا فروش�نده دریافت نمای�د .همچنین
در ص�ورت عدم انج�ام معامله مطابق ای�ن ماده ،کارگزار متخلف مکلف اس�ت
کارمزده�ای انج�ام معامل�ه را بر حس�ب ارزش معامله به قیمت پایه به س�ازمان،
فرابورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی پرداخت نماید.

مــاد ٔه  .86در عرض ٔه یکجای ش�رایطی ،کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به
س�امان ٔه معامالتی اس�ت که معادل  3درصد ارزش اوراق به�ادار موضوع معامله
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مــاد ٔه  .85در معاملات عرض� ٔه یکج�ا ،عرض�ه کنن�ده میتوان�د ش�رایطی را جهت تس�وی ٔه
معاملات به صورت نقد و اقس�اط تعیین و در بیانی ٔه عرض�ه اعالم نماید .در این
صورت معامل ٔه مذکور عرض ٔه یکجای شرایطی محسوب شده و مشمول مقررات
مربوطه خواهد بود.
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براس�اس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت نام ٔه بانکی بدون قید و ش�رط از
مش�تری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپردهگذاری مرکزی واریز یا به
این ش�رکت تحویل دهد و تأییدی ٔه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به
فرابورس ارایه کند.
تبصر ٔه  :1در صورت عدم ایفای تعهدات تس�ویه از سوی کارگزار خریدار ،سپرد ٔه
موض�وع این ماده پس از کس�ر کارمزدها و هزینههای معامله به کارگزار فروش�نده
پرداخت میشود.
تبص�ر ٔه  :2در صورت�ی ک�ه کارگزار خری�دار پ�س از ارائ ٔه درخواس�ت خرید و قبل
از انج�ام معاملـ�ه ،انصراف کتبی خ�ود را از ادام ٔه رقابت اعلام نماید یا چنانچه
کارگـ�زار خری�دار موفق به انج�ام معامله نگردد ،س�پرد ٔه وی با تایی�د مدیرعامـل
فرابـ�ورس مبنـی بر عدم مغایرت اقدامات کارگزار ب�ا مقررات در جریان معاملـه
مذکور ،حداکثر تا دو روز کاری پس از زمـان انصـراف یـا انجـام معاملـه مستـرد
میشـود.
مــاد ٔه  .87کارگزار خریدار مکلف اس�ت حداکثر  9روز کاری پس از انجام معامله ،نس�بت
به تس�وی ٔه حص ٔه نقدی معامله از طریق پایاپای ش�رکت سپردهگذاری مرکزی اقدام
نماید و مستندات الزم جهت تنظیم سند تسوی ٔه خارج از پایاپای حص ٔه غیرنقدی
را حداکثر  8روز کاری بعد از انجام معامله به فروشنده ارائه کند .کارگزار فروشنده
مکلف اس�ت پس از دریافت مس�تندات الزم جهت تنظیم سند تس�وی ٔه خارج از
پایاپای و حداکثر  9روز کاری پس از انجام معامله ،نس�بت به ارائ ٔه س�ند تس�وی ٔه
خارج از پایاپای به فرابورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی اقدام نماید .در صورت
واریز حص ٔه نقدی و ارائ ٔه س�ند تس�وی ٔه خارج از پایاپای به ش�رکت س�پردهگذاری
مرکزی حداکثر  9روز کاری بعد از انجام معامله ثبت معامله در سیستم معامالتی
حداکثر تا پایان روز کاری بعد انجام خواهد شد.
تبصر ٔه  :1در صورت خودداری کارگزار فروشنده یا فروشنده از دریافت مستندات

موض�وع ای�ن ماده ،خریدار ی�ا کارگزار وی میتواند اس�ناد ف�وق را جهت ثبت در
سوابق به شرکت سپردهگذاری مرکزی ارایه و رسید دریافت نماید.
تبصر ٔه  :2در صورت عرضه س�هام جهت انجام معامل ٔه عمده از س�وی س�ازمان

خصوصیس�ازی افزایش مهلت تس�وی ٔه حصه نقدی و ارائه س�ند تسویه خارج از
پایاپـ�ای تـ�ا  30روز کـاری ب�ا اعـالم س�ازمـان خصوصیس�ـازی امکانپذیـر
اسـت.
تبصر ٔه :3در صورتی که کارگزار فروش�نده زمان�ی را طوالنیتر از مهلتی که در این
دس�تورالعمل برای ارائه س�ند تس�ویه خارج از پایاپای مقرر گردیده ،جهت تأدیه
حص ٔه نقدی معامله تعیین کند ،از نظر این دستورالعمل حص ٔه مزبور نیز غیرنقدی
تلقی میگردد.
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مــاد ٔه  .88در خصوص معامل ٔه عرض ٔه یکجای شرایطی ،کارگزار خریدار باید حداکثر تا پایان
وق�ت اداری روز کاری بعد از معامله ،اس�امی خری�داران به همراه تعداد و درصد
قابل تخصیص به آنان و همچنین دس�تور خرید دریافت ش�ده را به فرابورس ارائه
نماید .تخصیص اوراق بهادار براساس اسامی اعالم شده توسط کارگزار خریدار
صورت میگیرد.
مــاد ٔه  .89از زم�ان انج�ام معامله ت�ا زمان قطعی ش�دن آن ،اوراق به صورت مس�دود در کد
فروشنده باقی میماند.
مــاد ٔه  .90در صورت عدم تسلیم سند تسویه خارج از پایاپای توسط کارگزار فروشنده یا عدم
تس�وی ٔه حص ٔه نقدی معامله توس�ط کارگزار خریدار در مهلت مقرر ،انجام معامله
توسط فرابورس قطعی نمیشود.
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مــاد ٔه  .91در صورت عدم ارای ٔه سند تسویه خارج از پایاپای طی مهلت مقرر توسط کارگزار
فروش�نده ،موضوع به مرجع رس�یدگی به تخلف�ات کارگزاران ارجاع میش�ود .در
صورتی که بر اساس رأی صادر ٔه قطعی کارگزار فروشنده متخلف شناخته شود وی
موظف اس�ت معادل یک درصد ارزش معامله بر حس�ب قیمت پایه را به کارگزار
خریدار و کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به سازمان ،فرابورس
و شرکت سپردهگذاری مرکزی پرداخت نماید .کارگزار خریدار پس از کسر کارمزد
خ�ود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خس�ارت به خریدار خواهد
بـود.
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مــاد ٔه  .92در ص�ورت عدم واری�ز حص ٔه نقدی یا عدم ایفای تعه�دات خریدار در خصوص
س�ند تس�ویه خ�ارج از پایاپای طی مهلت مقرر توس�ط کارگزار خری�دار ،موضوع
به مرجع رس�یدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع میش�ود .در صورتی که براساس
رأی صادر ٔه قطعی کارگزار خریدار متخلف شناخته شود ،کارمزد کارگزار خریدار،
س�ازمان ،فرابورس و ش�رکت س�پردهگذاری مرک�زی از محل س�پرد ٔه موضوع ماد ٔه
 86این ماده کس�ر و مابقی به حس�اب کارگزار فروشنده واریز خواهد شد .کارگزار
فروشنده پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان
خسارت به فروشنده خواهد بود.
مــاد ٔه  .93موارد پیشبینی نشده در ضوابط عرض ٔه یکجا ،تابع سایر رویهها و قواعد معامالتی
تصریح شده در این دستورالعمل است.
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سـوم
فصـل شانزدهـم :عرضـ ٔه خـرد در بـازار ّ
مــاد ٔه  .94در عرض ٔه خرد ،متقاضی خرید ش�خصی اس�ت که خریدار حجم معینی از اوراق
بهادار مشخص از سوی مالکان آن است.
مــاد ٔه  .95در ص�ورت درج اوراق بهادار متعاقب درخواس�ت متقاضی ،کمیت ٔه عرضه مهلتی
را برای خرید نامبرده تعیین که این مهلت به همراه س�ایر ش�رایط اعالمی از سوی
متقاضی خرید در بیانی ٔه عرضه منتشر میشود.
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مــاد ٔه  .96مالکان اوراق بهادار در صورت تمایل جهت فروش اوراق خود به متقاضی خرید
باید اوراق مذکور را از طریق کارگزار خود نزد ش�رکت س�پردهگذاری مرکزی سپرده
نموده و س�پس س�فارش فروش خود را از طریق کارگزار در سامان ٔه معامالتی ثبت
نمایند.
مــاد ٔه  .97در پایان مهلت تعیین شده جهت خرید ،کارگزاران خریدار اقدام به ورود سفارش
ب�ا حجم اعالمی خواهن�د نمود و معامالت با اجرای یک حراج تک قیمتی انجام
خواهد شد.
مــاد ٔه  .98تس�ویه معاملات در ب�ازار عرض ٔه خرد ،تاب�ع مقررات مربوط به تس�وی ٔه معامالت
عادی خواهد بود.
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سـوم
فصـل هفدهـم :پذیرهنویسـی در بـازار ّ
مــاد ٔه  .99پذیرهنویسی اوراق بهادار از جمله سهام شرکتهای سهامی عام ،اوراق مشارکت
و گواهی سپرده براساس مجوز صادره از سازمان و مفاد بیانی ٔه ثبت انجام خواهد
شد.
مــاد ٔه  .100کارگ�زار عرض�ه کنن�ده مکل�ف اس�ت حداق�ل  7روز کاری قب�ل از زم�ان عرض ٔه
پیشنهادی خود ،مدارک و اطالعات زیر را به فرابورس ارایه نماید:
 .1تأییدی� ٔه ش�رکت س�پردهگذاری مرک�زی مبنی بر س�پرد ه ش�دن کل اوراق مورد
پذیرهنویسی
 .2بیانی ٔه ثبت
 .3اطالعی ٔه پذیرهنویسی
 .4نحو ٔه پایاپای و تسوی ٔه وجوه اوراق
 .5اعالم شرایط در نظر گرفته شده برای کارگزاران خریدار در خصوص امکانات
آنها و یا زمان توزیع اوراق در شبک ٔه داخلی کارگزاران
 .6اطالعات و مدارکی که کارگزاران خریدار در زمان پذیرهنویسی باید از خریداران
اخذ و به ناشر ارائه نمایند ،از قبیل مشخصات هویتی خریداران و شماره حساب
بانکی

مــاد ٔه  .101فرابورس در صورت کفایت مدارک و مس�تندات ارایه ش�ده ،حداقل  3روز کاری
قبل از شروع پذیرهنویسی نسبت به انتشار اطالعی ٔه پذیرهنویسی و بیانی ٔه ثبت اقدام
خواهد کرد.
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مــاد ٔه  .102در روز اول پذیرهنویسی نماد اوراق توسط فرابورس به نحوی گشایش میگردد که
سفارش�ات با قیمت ثابت مندرج در بیانیه عرضه قابل ورود به سیس�تم باشد .در
پذیرهنویس�ی واحد پایه سفارشات و محدودیت حجمی به نحوی تعیین میگردد
ک�ه حتیاالم�کان منطبق با ش�رایط من�درج در اطالعیه عرضه باش�د .تنظیمات
س�امان ٔه معامالتی از جمله دامن ٔه نوس�ان قیمت ،واحد پای ٔه سفارش و محدودیت
حجمی براساس شرایط مندرج در اطالعی ٔه پذیرهنویسی توسط کمیت ٔه عرضه تعیین

و اعالم خواهد شد.
مــاد ٔه  .103کارگزاران پس از گش�ایش نماد ،امکان ورود س�فارش خرید را طی دور ٔه مشخص
ش�ده در اطالعی ٔه پذیرهنویسی به س�امان ٔه معامالت خواهند داشت .سفارشهای
خری�د باید با ش�رایط من�درج در بیانی� ٔه عرضه مطابقت داش�ته باش�ند .فرابورس
میتواند سفارشهایی را که با شرایط مزبور منطبق نیست حذف نماید.
مــاد ٔه  .104در ط�ول دور ٔه پذیرهنویس�ی ،در پای�ان هر روز در صورتی که حجم س�فارشهای
خرید معادل یا بیش�تر از کل اوراق بهادار مورد پذیرهنویسی شود ،عرض ٔه اوراق به
صورت تسهیم به نسبت انجام خواهد شد.
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مــاد ٔه  .105در صورت�ی ک�ه در پایان دور ٔه پذیرهنویس�ی تعداد تقاضای ثبت ش�ده در س�امان ٔه
معامالتی کمتر از کل اوراق مورد پذیرهنویس�ی باشد ،متعهد پذیرهنویس مکلف
به ورود س�فارش به میزان مابهالتفاوت س�فارشهای ثبت ش�ده و کل اوراق مورد
پذیرهنویس�ی خواهد بود .پس از ورود س�فارش متعهد پذیرهنویسی ،عرضه انجام
خواهد شد.
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مــاد ٔه  .106در صورتی که طبق بیانی ٔه ثبت مقرر شود که بخشی از عرض ٔه اوراق از طریق شبک ٔه
بانک�ی ی�ا ش�بکه کارگزاریهای دیگر انجام ش�ود ،ای�ن اوراق میتوان�د طی دور ٔه
پذیرهنویس�ی از طریق ش�بکههای مذکور فروخته ش�ود .در پایان ه�ر روز از دور ٔه
پذیرهنویس�ی بر اس�اس وجوه واریزی به حس�اب بانکی مربوطه و اعالم کارگزار،
فرابورس اوراق پذیرهنویسی شده را به کد واسط منتقل مینماید .کارگزار باید طی
مدت حدا کثر  10روز پس از پایان دور ٔه پذیرهنویسی ،فهرست خریداران اوراق را
به فرابورس ارایه نماید تا اوراق خریداری ش�ده به کد مشتریان تخصیص یابد .در
صورت عدم ارای ٔه تمام یا قسمتی از کدهای معامالتی ،اوراق باقیمانده به حساب
کارگزار منتقل میشود.
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دوم بـازار اوراق مشارکـت
فصـل هجدهـم :شرایـط معامـالت دسـت ّ
مــاد ٔه  .107در صورت وجود اطالعات با اهمیت تأثیرگذار بر قیمت اوراق بهادار پذیرفته شده
در بازار اوراق مشارکت ،فرابورس میتواند نماد معامالتی مربوطه را طبق مقررات
متوقف و پس از انتش�ار اطالعات نس�بت به بازگش�ایی نماد اق�دام نماید .دامن ٔه
نوسان قیمت در روز بازگشایی نماد اعمال نخواهد شد.
مــاد ٔه  .108خریدار ملزم است عالوه بر قیمت خرید اوراق مشارکت و هزینههای معامالتی،
س�ود انباش�ته اوراق مزبور (سود بین دو موعد سررس�ید که در امیدنام ٔه اوراق قید
شده است) را نیز پرداخت نماید.
مــاد ٔه  .109ضامن ،بازارگردان یا بازارس�از مکلف اس�ت در راستای ایفای تعهدات خود مبنی
بر خرید اوراق ،به ترتیبی که در بیانی ٔه ثبت مش�خص ش�ده اس�ت نس�بت به ورود
س�فارشهای خرید الزم و حفظ آن ط�ی دور ٔه معامالتی اقدام نماید .در صورتی
که کل سفارش وارد ٔه ضامن ،بازارگردان یا بازارساز معامله گردد نامبرده موظف به
ورود سفارش جدید تا حداکثر  5دقیقه پس از آن میباشد.
مــاد ٔه  .110در صورت�ی که ش�خصی دارن�د ٔه بیش از  5درصد از کل اوراق منتش�ره باش�د ،به
ص�ورت اختی�اری میتواند اوراق خ�ود را به صورت عمده و با ش�رایط و ضوابط
معامالت عمده عرضه نماید.
مــاد ٔه  .111سایر مقررات مربوط به نحوه دریافت سفارش خرید و فروش اوراق و سایر مقررات
مربوط از جمله احراز هویت مش�تری دریافت کد معامالتی و غیره مشابه ضوابط
حاکم بر معامالت سهام در این دستورالعمل میباشد.
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مــاد ٔه  .112فقط اوراقی در فرابورس قابل معامله هس�تند که نزد ش�رکت سپردهگذاری مرکزی
سپرده شده و گواهی نقل و انتقال برای آن صادر شده باشد.

فصـل نوزدهـم :شرایـط فعالیـت کارگـزاران و بازارگـردان
مــاد ٔه  .113انج�ام معاملات توس�ط کارگ�زاران در فراب�ورس ،منوط ب�ه عضویت ایش�ان در
فرابورس میباش�د .عضویت کارگزاران در فرابورس براساس دستورالعملی است
که به پیشنهاد هیئتمدیر ٔه فرابورس به تصویب هیئتمدیر ٔه سازمان خواهد رسید.
مــاد ٔه  .114کارگزار موظف اس�ت برای دریافت درخواست مشتریان از فرمهای الکترونیکی یا
غیر الکترونیکی ،طبق فرمت ابالغ شده توسط فرابورس استفاده کند.
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مــاد ٔه  .115مس�ئولیت اح�راز هویت مش�تری بر عه�د ٔه کارگ�زار اس�ت .کارگزار بای�د مطابق
مقررات ،هویت مشتری را احراز نماید.
مــاد ٔه  .116کارگزاران مکلف به دریافت درخواس�تهای مش�تریان و اجرای آن طبق مقررات

میباش�ند .ع�دم دریاف�ت درخواس�ت مش�تریان ،ثبت و ی�ا اج�رای آن برخالف
مقررات ،تخلف محس�وب ش�ده و موضوع توس�ط فرابورس جهت رس�یدگی به
مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع خواهد شد.

مــاد ٔه  .117فق�ط کارگزارانی مجاز به اس�تفاده از ک�د معامالت گروهی و ثبت س�فارشهای
گروهی میباش�ند که از دفتر ثبت س�فارش مورد تأیید سازمان استفاده نمایند .در
این دفتر باید استانداردهای وضع شده توسط سازمان در خصوص ثبت و اجرای
درخواستهای مشتریان رعایت شود.

مــاد ٔه  .119فعالی�ت بازارگردان�ی مبتن�ی بر ح�راج در فراب�ورس مطابق دس�تورالعمل فعالیت
بازارگردانی مصوب هیئتمدیر ٔه سازمان انجام خواهد شد.
مــاد ٔه  .120بازارس�ازی در فرابورس براس�اس دس�تورالعمل اجرایی بازارسازی سهام مصوب
 87/10/03هیئتمدیر ٔه س�ازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران امکانپذیر
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مــاد ٔه  .118بازارگردان�ی در فراب�ورس ب�ه دو روش بازارگردان�ی مبتن�ی ب�ر ح�راج و بازارگردانی
مبتن�ی بر مذاکره امکانپذیر میباش�د .بازارگردانی مبتنی بر مذاک�ره صرف ًا در بازار
دوم و بازار اوراق مشارکت امکانپذیر است و مقررات آن به تصویب هیئتمدیر ٔه
فرابورس میرسد.
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بوده و جهت اجرا در فرابورس کلی ٔه وظایف و اختیارات س�ازمان کارگزاران بورس
اوراق بهادار تهران در دستورالعمل مذکور بر عهد ٔه فرابورس خواهد بود .همچنین
در دس�تورالعمل مذک�ور عبارت «ش�رکت بورس�ی» به «ناش�ری ک�ه اوراق آن در
فرابورس پذیرفته ش�ده است» و عبارت «کارگزار بورسی» به «کارگزار پذیرفته شده
در فرابورس» تغییر مییابد .درخواس�ت بازارسازی و تعهدات بازارساز طی فرمی
که به تصویب هیئتمدیر ٔه فرابورس میرسد ،از طریق کارگزاران به فرابورس اعالم
میشود.

فصـل بیستـم :سایـر مقـررات
مــاد ٔه  .121نرخه�ای خدم�ات و کارمزده�ای فراب�ورس و نح�و ٔه وص�ول آن در چارچ�وب
سقفهای مصوب هیئتمدیر ٔه س�ازمان ،توسط هیئتمدیر ٔه فرابورس تصویب و
اعمال میگردد.
مــاد ٔه  .122در صورت پذیرش سهام شرکتهایی که در خصوص مالکیت سهام آن ،محدودیت
مقرراتی یا اساسنامهای وجود دارد ،فرابورس موظف است محدودیتهای مذکور
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را بر اساس مقررات و در چارچوب امکانات عملیاتی خود کنترل نماید.

مــاد ٔه  .123کلی ٔه مواردی که مطابق این دس�تورالعمل باید توس�ط فرابورس اعالم ش�ود و کلی ٔه
موارد اطالعرس�انی که مطابق این دس�تورالعمل الزامی میباش�د از طریق سایت
رسمی فرابورس انجام خواهد گرفت.
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.1

تعریف حجم مبنا چیست؟

الف .حداق�ل تعداد س�هامی که بایس�تی مورد
معامل�ه قرار گیرد تا معاملات در آن روز
رسمیت پیدا کند.

ج .تع�داد س�هامی ک�ه بای�د در آن روز مورد
معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر
کند.

.2

الف .حداقل تعداد اوراق بهاداری است که در
ه�ر نماد معامالت�ی طی هر س�فارش در
سامانهی معامالت وارد میشود .این رقم
مضرب صحیحی از «واحد پای ٔه معامالتی
متعارف» است.

الف .تعداد سهام زیادی معامله میگردد.
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د.

حداق�ل س�همی ک�ه وارد سیس�تم ش�ده
است.

ب .محدودیت حجمی دارد و قیمت از طرف
بازار تعیین میگردد.
د.

محدودی�ت قیمت�ی دارد و حج�م دارای
محدودیتنمیباشد.

بازارگردانی چیست و به چه منظور انجام میپذیرد؟

الف .کارگزار/معاملهگری است با مجوز الزم
وظیفه معامالت سهام خاص را دارد.

ج .کارگزار/معاملهگری است که تعهد به نقد
شوندگی سهام مزبور را دارد.

.5

ب .حداکث�ر تعداد اوراق بهاداری اس�ت که
در ه�ر نماد معامالتی طی هر س�فارش
در س�امان ٔه معامالت وارد میش�ود .این
رق�م مض�رب صحیح�ی از «واح�د پای ٔه
معامالتی متعارف» است.

چه مشخصهای در معامالت بلوکی وجود دارد؟

ج .محدودی�ت حجم�ی و قیمت�ی رعای�ت
نمیگردد.

.4

د.

تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله
گردیده.

محدودیت حجمی در ورود سفارشات به چه معناست؟

ج .حداقل تعداد سهامی است که در هر روز
بایستی معامله گردد.

.3

ب .حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز
مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر
قیمت اعمال گردد.

ب .کارگزار/معاملهگری است جهت تنظیم
عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان داد
و ستد مینماید.

د.

همـ ٔهمـوارد

اولویت انجام معامالت به چه صورتی میباشد؟

الف .قیمت سپس زمان ورود سفارش
ج .قیمتسفارش

ب .زمان سپس قیمت ورود سفارش
د.

زمان سفارش

.6

منظور از سفارش محدود چیست؟

الف .قیمت در محدوده نوسان

ج .باالترینقیمت

.7

الف .معامل ٔه س�هام بزرگتر یا مس�اوی  5درصد
ب�رای ش�رکتهایی ک�ه س�رمای ٔه پای� ٔه آنها
کمتر یا مس�اوی یک میلیارد عدد سهم یا
حق تقدم اس�ت و بزرگتر یا مس�اوی یک
درصد برای ش�رکتهایی که س�رمای ٔه پای ٔه
آنها بیش از یک میلیارد عدد سهم است،
در یک جلس ٔه معامالتی و توسط یک کد
معامالتی بدون رعایت ضوابط معامالت
عمده.

هدف شرکت مادر (هلدینگ) چیست؟
الف .کسبانتفاع

ج .داشتن حق رای

.9

ب .اعالم کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز
آن توسط مدیر عامل بورس ،عدم رعایت
س�همی ٔه اعالم ش�ده برای خرید یا فروش
اوراق بهادار بر اساس مقررات که موجب
ابطال کل خرید یا فروش کارگزار میشود.

د.

همه موارد صحیح است.

ب .کنترل عملیات شرکت
د.

همه موارد

هیئت مدیره سازمان دارای چند عضو و توسط چه کسی انتخاب میشوند؟

الف 7 .عضو ،توسط کانون

ج 10 .عضو ،توسط کانون

.10

د.

قیمت تعیین شده

معامالت روزانه چه مواقعی و توسط چی کسی ابطال میگردد؟

ج .بع�د از س�اعات معاملات و خط�ای
معامالت�ی متأث�ر از اش�کال س�امانه
معامالت.

.8

ب .بهترینقیمت
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ب 3 .عضو ،توسط شورا
د.

 5عضو ،با تصویب شورا

کدامیک از موارد زیر جزء وظایف سازمان بورس میباشد؟

ج .نظ�ارت ب�ر س�رمایهگذاری اش�خاص
حقیقی و حقوقی خارجی در «بورس»

د.

مجوز تأسیس شرکت بورس و شرکتهای
تأمینسرمایه
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الف .تهی�ه آییننامهه�ای الزم ب�رای اج�رای
ای�ن قان�ون و پیش�نهاد آن به ش�ورا و ارائ ٔه
صورتهای مال�ی و گزارشهای ادواری
در م�ورد عملکرد «س�ازمان» و همچنین
وضعیت بازار اوراق بهادار به «شورا»

ب .اتخ�اذ تدابیر ض�روری وانج�ام اقدامات
الزم ب�ه منظور حمایت از حقوق و منافع
سازمان بورس در بازار اوراق بهادار
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.11

اوراق بهاداری که از ثبت نزد سازمان بورس(بازار اولیه) معاف هستند نام ببرید؟

الف .اوراق مشارکت منتش�ره توسط بانکها و
مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت
بانک مرکزی
ج .اوراق مش�ارکت دول�ت ،بان�ک مرکزی و
شهرداریها

.12

الف .تعداد زیاد درخواست کنندگان

الف .حق تقدم دارد.

د.

همه موارد

ب .کمت�ر از مبل�غ اس�می بایس�تی پرداخت
نماید.

د.

حق تقدم ندارد.

معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام میگیرد؟

الف 8:50 .تا 12:00

ج 09:00 .تا 12:00

www.emofid.com

282

ب .تعداد زیاد سهام عرضه شده

در افزایش سرمایه از محل اندوخته کدام گزینه صحیح میباشد؟

ج 1000 .ری�ال مبل�غ اس�می باب�ت افزایش
سرمایه به شرکت پرداخت میشود.

.14

د.

همه موارد

مشخصه معامالت گروهی را شرح دهید؟

ج .کارکنان شرکتها و صرفهجویی در وقت

.13

ب .س�ایر اوراق به�اداری ک�ه ب�ه تش�خیص
«شورا» نیاز به ثبت نداشته باشند ،از قبیل
اوراق منتش�ره توسط س�ازمانها و مراجع
قانونیدیگر

ب 8:30 .تا 11:50
د.

 08:30تا 12:00

.15

چه تفاوتی بین ش�رکت بورس اوراق بهادار تهران و س�ازمان بورس و اوراق بهادار
وجود دارد؟

الف .بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی
ع�ام) بر اس�اس قانون ب�ازار اوراق بهادار
و اساس�نامه ،بعضی از وظایف عملیاتی
بازار را بر عهده دارد .در حالی که سازمان
بورس اوراق و بهادار(سبا) وظیفه نظارت
بر فعالیت نهادهای مالی از جمله بورس
تهران را بر عهده دارد.

ج .ش�رکت ب�ورس اوراق به�ادار تهران نقش
تدوین قوانین را به عهده دارد ولی سازمان
بورس اوراق بهادار تهران وظیفه نظارت بر
حسن انجام این قوانین را به عهده دارد.

.16

الف .با سازوکار حراج

تسوی ٔه معامالت چیست؟

الف .تسوی ٔه معامالت به معنای جابجایی پول
بین فروشنده و خریدار است.

ج .تس�ویه معاملات ب�ه معن�ای جابجایی
اوراق بهادار و پول بین فروشنده و خریدار
است.

.18

د.

الف و ب صحیح است.

قیمت سهام در عرض ٔه اولیه با چه سازوکاری در تابلو درج میگردد؟
ج .با قیمت عرضه کننده

.17

ب .س�ازمان بورس اوراق و بهادار (سبا) یک
سازمان عمومی غیردولتی است و توسط
هیئتمدیره که منتخب شورا هستند ،اداره
میش�ود ولی ش�رکت بورس اوراق بهادار
ته�ران تحت نظ�ر بانک مرک�زی فعالیت
میکند.

نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب

نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب

ب .با قیمت پیشنهادی خریدار
د.

با قیمت مشابه آن در همان صنعت

ب .تسویه معامالت به معنای جابجایی اوراق
بهادار بین فروشنده و خریدار است.

د.

تس�ویه معامالت به معنای جابجایی در
سیستم معامالت بین فروشنده و خریدار
است.

تسویه معامالت توسط چه مرجعی انجام می پذیرد؟

الف .سازمان بورس اوراق بهادار تهران

د.

کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

www.mofidonline.com

ج .شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار
و تسویه وجوه

ب .شرکت بورس اوراق بهادار تهران
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.19

کارگزار ناظر کیست؟

الف .کارگزاری است که س�هامداران میتوانند
دارایی س�هام خود تحت نظ�ر آن کارگزار
را صرف� ًا از طریق هم�ان کارگزار به فروش
برسانند.

ج .کارگزاری میباش�د که سهامدار میتواند
تعدادسهامهای خود را در آن افزایش دهد.

.20

الف 3 .روز

الف .قیمت س�هام در بازار براس�اس عرضه و
تقاضا تعیین میشود.

د.

 4روز کاری

ب .قیمت سهام در بازار توسط خریدار تعیین
میشود.

د.

قیمت سهام در بازار توسط شرکت بورس
تعیینمیشود.

ش�اخص قیمت بورس تهران ،قیمت سهام تمام ش�رکتهای  ................................در
بورس را در برمیگیرد و در صورتی که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله
نشود ،قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ.................................
الف .معامله شده ــ نمیگردد.

ج .ب�ا س�رمایه باالت�ر از  10،000س�هم ـ�ـ
میگردد.

www.emofid.com
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ب 3 .روز کاری

جامعترین و بهترین گزینه صحیح کدام است؟

ج .قیم�ت س�هام در بازار توس�ط فروش�نده
تعیینمیشود.

.22

د.

همه موارد.

تسویه معامالت در چند روز بعد از انجام معامله صورت میگیرد؟

ج 4 .روز

.21

ب .کارگزاری میباش�د که سهامدار از طریق
آن ش�رکت اق�دام ب�ه خرید س�هام نموده
است.

ب .پذیرفته شده ــ میگردد.
د.

فرابورسی ــ میگردد.

.23

آیا ممکن اس�ت کس�ی در اولین دقایق بازار بورس س�هامی را بخرد و ساعتی بعد
همان را بفروشد؟
الف .خیر؛ به دلیل تسویه نشدن وجوه معامالتی
ج .خیر؛ فروش همان سهم که در همان روز
خریداری ش�ده خالف مقررات ش�مرده
میشود.

.24

الف .پس از بازگشایی نمادهایی که دامنه نوسان
آن آزاد اس�ت (مث ً
ال بع�د از مجمع عادی
ساالنه یا فوقالعاده) حجم مبنای آن نماد
یک خواهد بود .همچنین در فرابورس نیز
حجم مبنا یک منظور شده است.

ب .پس از تعدیل س�ود حداکثر  10درصدی
نماده�ا بع�د از مجم�ع عادی س�االنه یا
فوقالع�اده حج�م مبن�ای آن نم�اد ی�ک
خواهد بود.

د.

الف و ب صحیح است.

نرخ کارمزدهای معامالت در بورس به چه صورت است؟

الف .کارم�زد خری�د  1/005کارم�زد ف�روش
0/0205
ج .کارم�زد خری�د  0/105کارم�زد ف�روش
0/0105

.26

د.

خی�ر؛ چ�ون از نظر ناظ�ر بازار و نوس�ان
قیمتی سهم این کار امکان پذیر نیست.

چه زمانی حجم مبنای شرکت « »1در نظر گرفته میشود؟

ج .در مورد ش�رکتهایی که ب�ه دلیل معامله
نشدن دارای گره معامالتی گردیدهاند.

.25

ب .بله؛ با راهاندازی سیستم جدید معامالتی
ام�کان ف�روش س�هامی ک�ه هم�ان روز
خریداری شده وجود دارد.

نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب

نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب

منظور از سهام ترجیحی چیست؟

ج .س�هام ترجیح�ی بخش�ی از س�هام
ش�رکت اس�ت که در راس�تای برنامههای
خصوصیس�ازی ب�ه کارکنان ش�رکتها
واگذار شده است.

د.

کارم�زد خری�د  0/015کارم�زد ف�روش
0/0205

ب .س�هام ترجیح�ی بخش�ی از س�هام
ش�رکت است که در راس�تای برنامههای
خصوصیسازی به کارکنان خود شرکت
واگذار شده است.

د.

س�هام ترجیحی بخش�ی از سهام شرکت
اس�ت ک�ه خصوصیس�ازی ب�ه کارکنان
خودش واگذار مینماید.

www.mofidonline.com

الف .س�هام ترجیح�ی بخش�ی از س�هام
ش�رکت اس�ت که در راس�تای برنامههای
خصوصیسازی به فروش میرسد.

ب .کارم�زد خری�د  0/005کارم�زد ف�روش
0/0105
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.27

گره معامالتی چگونه وضعیتی است و در چه مواقعی رخ میدهد؟

الف .گره معامالتی وضعیتی اس�ت ک�ه در آن
یک نم�اد معامالتی به رغ�م برخورداری
از صف سفارش خرید یا فروش ،حداقل
مع�ادل ی�ک برابر حج�م مبن�ا حداقل به
م�دت ده جلس�ه معامالت�ی متوالی مورد
معامله قرار نگیرد.

ج .گره معامالتی وضعیتی اس�ت ک�ه در آن
یک نم�اد معامالتی به رغ�م برخورداری
از ص�ف س�فارش خری�د ی�ا ف�روش
حداقل معادل ی�ک برابر حجم مبنا برای
شرکتهای با سه میلیارد سهم و بیشتر و
دو برابر حجم مبنا برای س�ایر شرکتها،
به علت عدم تقارن قیمتهای درخواست
خرید و فروش ،حداقل به مدت پنج جلسه
معامالتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا
متوس�ط معامالت روزان�ه آن در این دوره
(به اس�تثنای معامالت در نماد ژعمده)،
کمت�ر از  5درص�د حج�م مبن�ا باش�د.

.28
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ب .گره معامالتی وضعیتی است که در آن یک
نماد معامالتی به رغم برخورداری از صف
س�فارش خرید ی�ا فروش حداق�ل معادل
ی�ک براب�ر حجم مبن�ا برای ش�رکتهای
با س�ه میلی�ارد س�هم و بیش�تر و دو برابر
حجم مبنا برای س�ایر شرکتها ،به علت
عدم تقارن قیمتهای درخواس�ت خرید
و ف�روش ،حداقل به مدت پانزده جلس�ه
معامالت�ی متوالی مورد معامله قرار نگیرد
یا متوسط معامالت روزانه آن در این دوره
(به اس�تثنای معامالت در نماد ژعمده)،
کمت�ر از  5درص�د حج�م مبن�ا باش�د.

د.

گره معامالتی وضعیتی اس�ت ک�ه در آن
یک نم�اد معامالتی به رغ�م برخورداری
از ص�ف س�فارش خرید حداق�ل معادل
ی�ک براب�ر حجم مبن�ا برای ش�رکتهای
با س�ه میلی�ارد س�هم و بیش�تر و دو برابر
حجم مبنا برای س�ایر شرکتها ،به علت
عدم تقارن قیمتهای درخواس�ت خرید
و ف�روش ،حداق�ل ب�ه م�دت ده جلس�ه
معامالت�ی متوالی مورد معامله قرار نگیرد
یا متوسط معامالت روزانه آن در این دوره
(به اس�تثنای معامالت در نماد ژعمده)،
کمتر از  5درصد حجم مبنا باشد.

محدودیتهای موضوع ماده « 10دس�تورالعمل اجرای�ی معامالت بر خط اوراق
بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» ش�امل چه محدودیتهایی
میباشد؟
الف .محدودیت در نوع سفارشات ،محدودیت
در حجم س�فارش ،محدودی�ت در زمان
معاملات ،محدودی�ت در عرضهه�ای
خاص ،محدودیتهای قیمتی سفارش

ج .محدودیت در حجم سفارش ،محدودیت
در زم�ان معاملات ،محدودی�ت در
عرضهه�ای خ�اص ،محدودیته�ای
قیمتیسفارش

ب .محدودی�ت در ن�وع سفارش�ات،
محدودی�ت در زم�ان معاملات،
محدودی�ت در عرضهه�ای خ�اص،
محدودیتهایقیمتیسفارش

د.

محدودیت در نوع سفارشات ،محدودیت
در حجم س�فارش ،محدودی�ت در زمان
معامالت

.29

کار سیستم عامل بر روی کامپیوتر شما چیست؟
الف .کمک به اجرای نرمافزارها

ج .مدیریتفایلها

.30

مفهوم تجارت الکترونیک چیست؟

الف .خریدوف�روش کااله�ا و خدم�ات ب�ه
صورتالکترونیکی

ج .خریدوفروش با لوازم الکترونیکی

.31

الف .کارگزاران/معاملهگران

ب .خرید سهام از طریق اینترنت
د.

خریدوفروش از راه دور

ب .مش�اوران س�رمایهگذاری ،ش�رکتهای
تأمینسرمایه
د.

همه موارد

دستکاری در بازار به چه معناست و مجازات شخصی که این عمل را انجام دهد
چیست؟

الف .اق�دام به ایج�اد ظاهری گم�راه کننده از
رون�د معاملات ،محکومی�ت ب�ه حبس
تعزیری از سهماه تا یکسال

ج .ایج�اد قیمته�ای کاذب ،محکومی�ت
به حبس تعزیری از س�هماه تا یکس�ال و
همچنی�ن پرداخ�ت جزای نق�دی معادل
دو تا پنج برابر س�ود به دست آمده یا زیان
متحملنشده.

مفهوم  DPSچیست؟

الف .بخش�ی از سود هر سهم شرکت است که
بین سهامداران تقسیم میشود.
ج .بیانگر پیشبینی تقسیم سود در آینده.

ب .اغوای اشخاص به انجام معامالت اوارق
به�ادار ،پرداخت ج�زای نقدی معادل دو
ت�ا پنج برابر س�ود به دس�ت آمده ی�ا زیان
متحملنشده.
د.

همه موارد

ب .بخش�ی از سود پیشبینی ش�ده هر سهم
شرکت است.
د.

بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که
بین سهامداران تقسیم میشود.

www.mofidonline.com

.33

د.

همه موارد

نهادهای مالی شامل کدام یک از موارد ذیل میگردد؟

ج .صندوقهای سرمایهگذاری ،شرکتهای
سرمایهگذاری

.32

ب .ایجادفایلها

نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب

نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب
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.34

انواع عرضه در فرابورس کدام موارد را شامل میشود؟

الف .عرض ٔه یکجای اوراق بهادار
ج .پذیرهنویسی اوراق بهادار

.35

الف .تغییراساسنامه

تحلیل بنیادی چیست؟

الف .تحلی�ل بنی�ادی ب�ه عوام�ل تأثیرگ�ذار بر
عرضه و تقاضا تمرکز داش�ته و به مطالعه
صورتهای مالی میپردازد و س�عی دارد
ارزش ذاتی شرکت را محاسبه نماید.
ج .بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد.

.37

تحلیل تکنیکال چیست؟

الف .ب�ه مطالع�ه س�اختار مال�ی ش�رکتها
میپردازد.

ج .مطالعه رفتار بازار با اس�تفاده از نمودارها
و با هدف پیشبین�ی آینده روند قیمتها
میباشد.

.38

ب .تغییر سرمایه شرکت

د.

همه موارد

ب .بر نوسانات قیمت سهام در طی روزهای
معامالتی تمرکز دارد.
د.

همه موارد

ب .تکنیکهای مختلف تحلیل یک سهم را
با یکدیگر مقایسه میکند.

د.

بررسی تکنیکهای مالی رفتاری را انجام
میدهد.

مزایای صندوقهای سرمایهگذاری عبارتند از:

الف .وجود مدیریت حرفهای

ج .صرفهجویی در هزینهها
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د.

همه موارد

کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوقالعاده است؟

ج .انحالل شرکت

.36

ب .عرض ٔه خرد اوراق بهادار

ب .نقدشوندگیباال

د.

همه موارد صحیح است.

.39

قیمتگذاری هر واحد س�رمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به چه
روشی صورت میپذیرد؟
الف .بر مبن�ای میزان عرض�ه و تقاضا و حجم
معامالت واحدهای صندوق

ج .بر مبن�ای خال�ص ارزش روز داراییهای
صندوق تقسیم بر تعداد واحدهای صادر
شده در روز پذیرهنویسی

.40

الف .ریسک سرمایهگذاری کمتر

الف .صندوقهایسرمایهگذاریمشترک

بازار ثانویه عبارت است از:

الف .ب�ازاری ک�ه در آن صرف ًا حق تقدم س�هام
شرکتها ناشی از افزایش سرمایه معامله
میگردد.

ج .بازاری که در آن سهام شرکتهای بورس
پس از عرضه اولیه معامله میگردند.

.43

د.

همه موارد

ب .اوراق قرضه دولتی
د.

اوراق سهام پذیرفته شده در بورس

ب .بازاری که در آن ش�رکتها برای اولین بار
سهام خود را می فروشند.
د.

بازاری که در آن معامالت سهام خارج از
نظارت سازمان بورس انجام میپذیرد.

ارزش اسمی هر سهم شرکتهای سهامی عام معموالً چند ریال است؟

الف 100 .ریال

ب 1،000 .ریال

د.

 10،000ریال

عدماظهارنظرحسابرسقانونیشرکتبررویصورتهایمالیآنچهمفهومیدارد؟

الف .ورشکستگیشرکت

ج .وج�ود ابه�ام قابل توج�ه در صورتهای
مالـی

ب .سودآور بودن شرکت
د.

وضعیت طبیعی شرکت
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ج 1 .ریال

.44

ب .عدم نیاز به کارگزار

کدام یک از سرمایهگذاریهای زیر کمترین ریسک را دارا میباشد؟

ج .اوراق قرضه شرکتی

.42

د.

بر مبن�ای خال�ص ارزش روز داراییهای
صن�دوق تقس�یم ب�ر حداکث�ر تع�داد
واحدهای مجاز قابل ارائه توسط صندوق

معامالت آتی سهام دارای کدام یک از مزیتهای زیر است؟

ج .امکان فروش سهامی که هنوز در مالکیت
سرمایهگذار قرار ندارد.

.41

ب .بر مبنای خال�ص ارزش روز داراییهای
صندوق تقسیم بر تعداد واحد صادر شده

نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب
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.45

در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک کدامیک از تضامین زیر معموالً در اختیار
سرمایهگذار قرار میگیرد؟

الف .عدم زیان

ج .نقد شوندگی به ارزش اسمی

.46

کدامیک از موارد زیر صحیح میباشد؟

الف .س�رمایهگذاران میبایس�تی بر مبنای سود
حاصله ناشی از خرید و فروش سهام در
بورس مالیات پرداخت نمایند.

ج .سرمایهگذاران در بورس در هر بار فروش
س�هام معادل  0/5درص�د قیمت فروش
س�هام مالی�ات پرداخت مینماین�د و در
موقع خرید مالیاتی پرداخت نمینمایند.

.47

الف .سهام شرکتهای سهامی عام

الف .سود ساالنه شرکتها

د.

درآم�د ناش�ی از معامله س�هام در بورس
مشمول مالیات  4درصد میباشد.

ب .سهام شرکتهای سهامی خاص

د.

اوراق مشارکت و گواهی سپرده شرکتها

ب .افزایش قیمت سهام
د.

حق تقدم افزایش سرمایه

یک س�رمایهگذار برای خرید س�هام یک ش�رکت در بورس به چه نوع تحلیلهایی
باید توجه کند؟
الف .تحلی�ل صورته�ای مال�ی و اقتص�اد
شرکت
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ب .ب�ه ط�ور کل�ی خرید و ف�روش س�هام در
بورس معاف از مالیات است.

منافع سهامداران شرکتهای بورسی شامل کدامیک از موارد زیر نمیباشد؟

ج .پاداشهیئتمدیره

.49

د.

سودآوری فراتر از شاخص

در بورس اوراق بهادار تهران چه اوراقی مورد معامله قرار نمیگیرد؟

ج .حق تقدم س�هام شرکتهای سهامی عام
که افزایش سرمایه دادهاند.

.48

ب .نقد شوندگی به قیمت روز

ج .تحلیلتکنیکال

ب .تحلیل سودآوری سالهای آتی

د.

همه موارد

.50

اگر در طول یک س�ال ،عدد ش�اخص کل از  12،500به  20،000برسد بازده بازار
سهام چند درصد بوده است؟
الف0/375 .

ج .بازده ب�ازار کمتر از بازده اوراق مش�ارکت
بوده است.

.51

الف .شرکتهایتجاری

الف .افزایش رشد اقتصادی

د.

شرکت سهامی خاص زیانده

ب .ج�ذب س�رمایههای کوچ�ک به س�مت
تولید
د.

همه موارد

کاه�ش ن�رخ بهره بانکها و س�ود س�پردههای کوتاه م�دت و بلند م�دت مردم در
بانکها در شرایط طبیعی اقتصاد چه تاثیری بر شاخص سهام میگذارد؟
الف .باعث افزایش شاخص سهام میشود.
ج .بر روی شاخص سهام تأثیری ندارد.

.54

ب .شرکتهای سهامی خاص

کدام گزینه از جمله آثار رشد و گسترش فعالیت بورس بر اقتصاد جامعه است؟

ج .مشارکت مردم در اقتصاد

.53

د.

نمی توان محاسبه کرد.

کدام گروه از شرکتها از مزایا و معافیتهای خاص مالیاتی برخوردارند؟
ج .ش�رکتهایی ک�ه سهامش�ان در ب�ورس
پذیرفته شده است.

.52

ب0/6 .

نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب
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ب .باعث کاهش شاخص سهام میشود.
د.

هیچکدام

س�رمایه یک ش�رکت س�هامی عام در بورس  25میلیارد تومان و ارزش اس�می هر
س�هم آن  100تومان اس�ت اگر قیمت هر سهم آن در بازار 400تومان مورد معامله
قرار گیرد ارزش بازار این شرکت چند میلیارد تومان است؟
الف 25 .میلیارد تومان

د.

 100میلیارد تومان
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.55

افزای�ش قیم�ت جهانی م�س باع�ث افزایش س�ودآوری کدامیک از ش�رکتهای
بورسی زیر میشود؟
الف .کابلهای مخابراتی شهید قندی
ج .ملی مس

.56

ج .کالسیمین

الف .قیمت سهام آنها در بورس در برخی مواقع
باالت�ر از ارزش خال�ص داراییهای آنها
معاملهمیشود.

ج .کالسیمین
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د.

ایران خودرو

ب .قیمت سهام آنها در بورس دقیق ًا مساوی
ارزش خال�ص داراییه�ای آنها معامله
میشود.

د.

هیچکدام

کدامی�ک از ش�رکتهای زی�ر از ش�رکتهای تولی�د کننده س�نگ آه�ن در بورس
میباشد؟
الف .فرآوردههای مواد معدنی

.59

ب .گل گهر

در مورد شرکتهای سرمایهگذاری کدام گزینه صحیح نیست؟

ج .قیمت سهام آنها در بورس معموالً پایینتر
از ارزش خال�ص داراییهای آنها معامله
میشود.

.58

د.

گزینههای الف و ج

افزای�ش ن�رخ ارز مس�تقیم ًا باعث کاهش س�ودآوری کدامیک از ش�رکتهای زیر
میشود؟

الف .ملی مس

.57

ب .کالسیمین

ب .صنعتیاردکان
د.

چادرملو

حذف یارانه حاملهای انرژی بر کدام گروه از شرکتهای زیر کمترین تاثیر را دارد؟

الف .شرکتهایسیمانی

ج .شرکتهای تولید کننده مس و روی مانند
ملی مس و کالسیمین

ب .ش�رکتهای فوالدی مانند فوالد مبارکه و
فوالد خوزستان

د.

ش�رکتهای خدمات�ی مانن�د مخابرات
ایران و انفورماتیک

.60

اگر  P/Eشرکتی در بورس برابر  10باشد بازده مورد انتظار شرکت در طی یک سال
چگونه است؟

الف .کمتر از بازده  16درصدی اوراق مشارکت
است.
ج .بازده آن برابر بازده اوراق مشارکت است.

.61

ج .بانککارآفرین

ب .بانکپارسیان
د.

همه موارد

افزایش قیمت جهانی نفت و محصوالت پتروش�یمی بر س�ودآوری کدام گروه از
شرکتهای زیر مستقیم ًا تأثیر نمیگذارد؟
الف .پتروشیمی خارک و فنآوران

ج .تج�ارت الکترونیک پارس�یان و خدمات
انفورماتیک

.63

د.

هیچکدام

س�هام کدامیک از بانکهای زی�ر در بورس اوراق بهادار ته�ران مورد معامله قرار
میگیرد؟
الف .بانک ملت

.62

ب .بیش�تر از بازده  16درصد اوراق مشارکت
است.

نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب
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ب .پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی اراک
د.

همه موارد

معامالت برخط یا  Online Tradingچیست؟

الف .ارس�ال س�فارشهای خری�د و ف�روش به
کارگزار جهت ورود به س�امانه معامالت
از طریق اینترنت

ج .دسترسی س�ریع و آسان سرمایهگذاران به
س�امانه معامالت بازارهای اوراق بهادار
ب�دون هی�چ واس�طه انس�انی و ب�ه ط�ور
اتوماتیک از طریق اینترنت

ب .مش�اهده ص�ورت حس�اب و س�بد
سرمایهگذاری را از طریق اینترنت

د.

همه موارد
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.64

مزیت معامالت برخط ( )Online Tradingنس�بت به معامالت سنتی خریدوفروش
در چیست؟

الف .هم�ه عملیات مورد نیاز ب�رای انجام یک
معامله به صورت دس�تی کنت�رل و انجام
میشود.

ج .هم�ه عملیات مورد نیاز ب�رای انجام یک
معامله به صورت مکانیزه و در کس�ری از
ثانیه انجام میشود.

.65

د.

الف و ب صحیح است.

برای اولین بار معامالت برخط ( )Online Tradingدر چه کش�وری و در چه س�الی
راهاندازی شد؟

الف .نیوزیلند2000،

ج .ایالت متحده آمریکا1995 ،

.66

ب .هم�ه عملیات مورد نیاز ب�رای انجام یک
معامله با یک یا چند واس�طه و با دخالت
نیروی انسانی انجام میشود.

ب .ژاپن1999 ،

د.

چین1995 ،

با ورود معامالت آنالین چه تغییری در بازارهای سهام صورت گرفته است؟

الف .تع�داد معاملات به ش�دت رش�د نموده
است.

ب .حجم معامالت افزایش یافته است.

ج .س�رمایهگذاران جدیدی وارد بازار سرمایهد .همه موارد
شدهاند.

.67

کدامیک از گزینهها زیر جزء مزایای معامالت آنالین نمیباشد؟

الف .س�رمایهگذار مطمئن اس�ت که س�فارش
او دقی�ق در زم�ان م�ورد نظر وارد س�امانه
معامالتمیشود.
ج .امکان مش�اهده صورت حساب خود در
هر لحظه

.68
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ب .نق�ل و انتق�ال وج�ه ب�دون مراجع�ه ب�ه
کارگزاری و بانک در کسری از ثانیه انجام
میشود.

د.

ب�روز اختالف احتمالی می�ان کارگزار و
مشتری در خصوص زمان ورود سفارش

در کدام مورد قیمت سهام پس از افزایش سرمای ٔه کاهش بیشتری خواهد داشت؟

الف .افزای�ش س�رمایه از مح�ل مطالب�ات
سهامداران
ج .افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

ب .افزایش سرمایه از محل سود انباشته

د.

افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده
نقدی

.69

نماد معامالتی اوراق بهادار در بورس در موارد زیر توسط بورس متوقف میشود:

الف .ی�کروز کاری قب�ل از برگ�زاری مجام�ع
عمومی صاحبان سهام براساس اطالعیه
دعوت به مجمع منتشره توسط سازمان
ج .ی�ک روز کاری قب�ل از از س�ر رس�ید
پرداخت سود علیالحساب اوراق بهادار
در ص�ورت تقاضای ناش�ر پذیرفته ش�ده

.70

ب .ی�کروز کاری قب�ل از برگ�زاری جلس�ه
هیئتمدی�ره ناش�ر پذیرفت�ه ش�ده جهت
تصمیمگیری در خصوص تغییر س�رمایه
براساس اطالعیه منتشره توسط سازمان

د.

همه موارد

نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب

نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب

بازگش�ایی نمادهای معامالتی ورقه بهادار با اعالم س�ازمان و طبق چه ش�رایطی
انجام میشود؟

الف .حداکث�ر دو روز کاری پ�س از برگ�زاری
مجمع عمومی عادی ناش�ر پذیرفته شده
که تصمیمات آن تصوی�ب صورتهای
مال�ی ی�ا تقس�یم س�ود باش�د ،ب�دون
محدودیت دامن ٔه نوسان

ج .حداکث�ر دو روز کاری پ�س از برگ�زاری
مجمع عمومی و یا جلس� ٔه هی�أت مدیره
در خصوص تغییر سرمایه یا انتشار هرگونه
اوراق به�ادار دیگر به منظور تامین مالی،
بازگشایی نماد طی مهلت مقرر در این بند
منوط به افش�ای پیشبینی پ�س از اعمال
اثرات تغییر سرمایه یا انتشار اوراق بهادار،
بدون محدودیت دامن ٔه نوسان

ب .حداکث�ر دو روز کاری پ�س از برگ�زاری
مجم�ع عموم�ی فوقالع�ادهای ک�ه
تصمیمات آن منجر به تغییر سرمای ٔه ناشر
پذیرفته ش�ده نگردد ،با اعمال محدودیت
دامن ٔه نوسان
د.

همه موارد
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.71

کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

الف .ب�رای خریدار حقتق�دم خرید س�هام در
بورس« ،گواهینام ٔه نقل و انتقال حقتقدم»
صادر خواهد شد و معامالت دست دوم
بر مبنای گواهینام ٔه مذکور انجام میشود.
ج .دارن�د ٔه گواهی حقتقدم خرید س�هام که
مایل به فروش حقتقدم خود میباشد ،در
دور ٔه پذیرهنویسی به شرکتهای کارگزاری
مراجع�ه و نس�بت به تکمیل درخواس�ت
ف�روش و تحویل گواه�ی حقتقدم خرید
سهام به کارگزاری ،اقدام مینماید.

.72

ج .ع�دم رعایت س�همی ٔه اعلام ش�ده برای
خری�د ی�ا ف�روش اوراق بهادار براس�اس
مق�ررات که موج�ب ابط�ال کل خرید یا
فروش کارگزار میشود.
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ب .خطای معامالتی متأثر از اشکال سامانه
معامالت
د.

همه موارد

کدامیک از شرکت های بورسی زیر از تولیدکنندگان اتوبوس و کامیون هستند؟

الف .مهرکام پارس

ج .ایران خودرو دیزل

.74

د.

هیچ کدام

مدیرعامل فرابورس در چه شرایطی معامله یا معامالت اوراق بهادار را حداکثر تا
پایان ساعات اداری روز کاری برگزاری جلسهی معامالتی باطل مینماید؟

الف .اعالم کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز
آن توسط مدیرعامل فرابورس

.73

ب .دارند ٔه حقتقدم خرید سهام در صورتیکه
مایل به پذیرهنویسی سهام جدید باشد ،با
تأدیه مبلغ پذیرهنویسی و طی کردن فرآیند
آن جه�ت تبدیل حقتقدم به س�هم اقدام
مینماید و کارگزار مربوطه و بورس در این
خصوص مسئولیتی نخواهند داشت.

ب .نیرویمحرکه
د.

کمباینسازیایران

سهام کدامیک از بیمه های زیر در بورس معامله نمیشود؟

الف .بیمه ایران

ج .بیمهالبرز

ب .بیمهآسیا

د.

بیمه دانا

.75

کدامیک از شرکتهای سیمانی زیر در استان خراسان واقع است؟

الف .سیمان ایالم

ج .سیماندشتستان

.76

الف .زامیاد

الف .سیمان فارس

ج .مثبت و منفی  3ــ مثبت و منفی 5

ب .سیمان فارس و خوزستان
د.

سیمان درود

ب .مثبت و منفی  4ــ مثبت و منفی 5

د.

مثبت و منفی  4ــ مثبت و منفی 4

کدامیک از گزینههای زیر در مورد مرورگر ( )Browserصحیح است؟

الف .مرورگر نرمافزاری اس�ت که توانایی نشان
دادن محتویات صفحات وب را دارد.

جInternet Explorer ، Mozilla Firefox .
از جمل�ه معروفتری�ن مرورگرهای حال
حاضر در دنیای اینترنت هستند.

 EPSچیست؟

الف .درآمد هر س�هم اس�ت که از تقس�یم سود
خالص ش�رکت پس از کس�ر مالیات ،بر
تعداد کل سهام شرکت ،محاسبه میشود.

ج .معی�اری اس�ت ک�ه درآم�د س�االنه ی�ک
سهم را با قیمت بازار آن مقایسه میکند.

ب .ب�دون ای�ن ن�رم اف�زار عم ً
لا اس�تفاده از
اطالع�ات موج�ود در ش�بکه اینترن�ت
امکانپذیرنیست.

د.

همه موارد.

ب .میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر
سهم
د.

از تقس�یم قیمت بازار به درآمد یک سهم
دست میآید.

www.mofidonline.com

.80

د.

صنعتی نیرو محرکه

حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (قبل از گره معامالتی)
به ترتیب چه میزان است؟

الف .مثبت و منفی  3ــ مثبت و منفی 4

.79

ب .سایپا دیزل

نماد معامالتی «سفارود» نماد کدامیک از شرکتهای بورسی زیر است؟

ج .کارخانه فارسیت درود

.78

د.

سیمان شرق

نماد معامالتی «خاور» نماد کدامیک از شرکتهای بورسی زیر است؟

ج .ایران خودرو دیزل

.77

ب .سیمانبهبهان

نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب

نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب
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منابـع و مآخـذ

“ ”Online Tradingدر بـورس تهـران

منابـع و مآخـذ:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

www.emofid.com
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قوانی�ن و مق�ررات ب�ازار اوراق بهادار ،ش�رکت اطالع رس�انی و خدمات بورس،
تابستان 88
مجموعه کامل قانون تجارت
دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران ،مصوب
شورای عالی بورس و اوراق بهادار 1389/09/13
عناوی�ن مجرمانه ،مس�ئولیت مدیران و برخی از مصادی�ق اطالعات نهانی و مهم
در قان�ون ب�ازار اوراق بهادار ،معاونت حقوقی مدیری�ت امور حقوقی و انتظامی،
بهمنماه 1388
خودآموز بورس ،سیدمجتبی فنائی ،شرکت اطالعرسانی و خدمات بورس
www.seo.ir

www.sena.ir
www.irbourse.com
www.csdiran.com

www.mofidonline.com
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نمونـه سـؤاالت آزمـون افتتـاح حسـاب
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“ ”Online Tradingدر بـورس تهـران

 Online Tradingدر بورستهران

Start with an Online Leader

”“Online Trading
in TSE

www.mofidonline.com

Call Center: 021— 8700

”“Online Trading

در بورستهران

چگونـه بـدون مراجعـه بـه کارگـزاری و بانـک
در بـورس معاملـه کنیـم؟
www.mofidonline.com

Design: 0912_254 46 44

دفتـ�رمرکـ�زی:
تهـ�ران ،خیابـ�ان کریمخـ�ان زنـ�د ،ابتـ�دای خیابـ�ان
قائممقـام فراهانـی ،کوچـ ٔه نگیـن ،کوچـ ٔه زیبـا ،پـالک 1

تلفـ�ن021-8700 :
نمابـر021-81909 :

www.emofid.com
info@emofid.com

Start with an Online Leader

مرکـز تمـاس021-8700 :

