
 طدستورالعمل اجرايي معامالت برخ

 هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار 06/06/1398مصوب 

ساس بند  ستورالعمل بر ا سالمي ایران و به قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 7ماده  2این د ساماندهي زیرساخت الكترونیكي  ا منظور 

سفارش از سامانه هاي (Online) مشتري، ثبت نزد كارگزاري و ارسال آن به صورت برخط دریافت  و زیرساخت برخط  معامالتي به 

 .سازمان بورس و اوراق بهادار رسید به تصویب هیئت مدیره 06/06/1398 گروهي، در تاریخ

  1ماده:  

صطالحات و واژه صوب آذرماه  قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 1هایي كه در مادة ا سالمي ایران م شوراي 1384ا سالمي،  مجلس  ا

بهادار در فرابورس ایران،  شرررركت بورس اوراق بهادار تهران، دسرررتورالعمل اجرایي نجوه انجاال معامالت اوراق نامة معامالت درآئین

بر كاو  بر كاو در بورس كاوي ایران، دسررتورالعمل يریرش كاو و اوراق بهادار مبتني دسررتورالعمل معامالت كاو و اوراق بهادار مبتني

اند، به همان مفاهیم قابل معامله در بورس انرژي ایران تعریف شررده بورس كاوي ایران و دسررتورالعمل معامالت كاو و اوراق بهادار در

  :باشندهاي دیگر داراي معاني زیر مياند. واژهدستورالعمل به كار رفته در این

o  1بند:  

شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران، فرا شركتي كه با مجوز  بورس ایران، بورس كاويبورس: منظور  ایران، بورس انرژي ایران یا هر 

  .مي شود، حسب مورد است شورا تجت عنوان بورس تشكیل

o  2بند:  

 .كانون: كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار است

o  3بند:  

  .شودگر ارائه ميكارگزار یا كارگزار/معاملهسفارش: درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار یا كاو است كه توسط مشتري به 

o  4بند:  

سط كارگزار ست كه تو ساخت الكترونیكي ا سفارش: زیر ساخت برخط دریافت و ثبت  گر به منظور ایجاد امكان یا كارگزار/معامله زیر

  .گیردقرار مي ر مشتريگر، به صورت برخط در اختیاسفارش نزد كارگزار یا كارگزار/معامله ثبت، ویرایش یا انصراف از

o  5بند:  

بهمنظور  گركه توسط كارگزار یا كارگزار/معامله زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معامله گر: زیرساخت الكترونیكي است

  .ستفراهم شده ا ثبت شده توسط مشتري به سامانه معامالتي بورس به صورت خودكار و بدون واسطه، ایجاد امكان ارسال سفارش



o  6بند:  

ساخت برخط گروهي( سطه معامله گر )زیر سفارش با وا سال  ساخت برخط ار سط كارگزار یا  :زیر ست كه تو ساخت الكترونیكي ا زیر

سفارش گر به منظوركارگزار/معامله سال  سط معامله گر مجاز، بهایجاد امكان ار شتریان تو شده م سامانه معامالتي بورس  هاي ثبت 

  .فراهم شده است

o 7ند ب:  

گر درخواسررتهاي ثبت، ویرایش یا حرف سررفارش كارگزار/معامله معامالت برخط: انجاال معامله به روشرري اسررت كه ني آن كارگزار یا

شتریان را از نریق ساخت بند  م ساخت بند  4زیر سامانه معامالتي بورس  ۵دریافت و يس از اعمال كنترل هاي وزال از نریق زیر به 

  .دریافت مي كند ه را از سامانه معامالتي بورسارسال نموده و نتیج

o  8بند:  

  .شودمشتري: شخص حقیقي یا حقوقي است كه سفارش وي مطابق این دستورالعمل به سامانه معامالتي بورس ارسال مي

o  9بند:  

اسرررت كه خدمات اخر سرررفارش و انجاال معامالت از نریق  گر: كارگزار یا كارگزار/معامله گر داراي مجوزكارگزار یا كارگزار/معامله

  .نمایداین ماده را به مشتري یا معامله گر مجاز ارائه مي 6و  ۵، 4 هاي موضوع بندهايزیرساخت

  2ماده:  

ست تمهیدات وزال جهت انمینان از رعایتكارگزار یا كارگزار/معامله سفارش در بازار  گر مكلف ا سال  كلیه مقررات مرتبط با ثبت و ار

شررود را در تعیین مي ضرروابط معامالتي و مصرروبات و الزاماتي كه توسررط سررازمان یا سررایر مراج  ذیصررال  سرررمایه و سررایر مقررات،

  .دستورالعمل فراهم نموده و اجرا كند ماده یك این 6و  ۵، 4زیرساخت هاي موضوع بندهاي 

  3ماده:  

سازمان،گزار یا كارگزار/معاملهكار ست قبل از بهره گر عالوه بر اخر مجوز معامالت برخط از  ساختمكلف ا هاي برداري از هریك از زیر

ضوع بندهاي  سامانه معامالتي هر بورس، 6و  ۵، 4مو صال به  ستورالعمل، به ازاي ات سازمان دریافت  ماده یك این د تأییدیه فني از 

  .نماید

o  1تبصره:  

سئولیت كارگزار یا  هاي فني و عملیاتيگر در خصوص تأمین امنیت و قابلیتكارگزار/معامله صدور تأییدیه مندرج در این ماده، راف  م

 .مقررات مربوط نیست ماده یك این دستورالعمل، و همچنین رعایت 6و  ۵، 4هاي موضوع بندهاي زیرساخت



o  2تبصره:  

ماده یك این دستورالعمل، امكانات مناسبي را جهت  6و  ۵، 4هاي موضوع بندهاي ید در تماال زیرساختگر باكارگزار یا كارگزار/معامله

  .دهد بر حفظ شرایط مقرر در این دستورالعمل، حسب اعالال سازمان در اختیار وي قرار كنترل و نظارت مستمر

o  3تبصره:  

گر به ازاي هر ایستگاه معامالتي برخط كارگزار/معامله وسط كارگزار یاماده یك این دستورالعمل ت 6استفاده از زیرساخت موضوع بند 

  .بورس منوط به اخر مجوزهاي وزال از بورس است گروهي در چارچوب مصوب

  4ماده:  

مورد نیاز به گر و به همراه مستندات یا كارگزار/معامله این دستورالعمل باید كتباً توسط كارگزار 3درخواست اخر تأییدیه موضوع مادة 

رد درخواست ارائه شده ظرف  در صورت كامل بودن انالعات و مستندات، سازمان نظر خود را مبني بر يریرش یا .سازمان ارائه شود

  .نمایدگر متقاضي اعالال ميمستندات به كارگزار یا كارگزار/معامله روز كاري از تاریخ دریافت انالعات و 20حداكثر 

  5ماده:  

ضوع بند هسفارش ساخت مو شده از نریق زیر سطه معامله گر یا با  ماده یك این 4اي دریافت  ست بدون وا ستورالعمل، ممكن ا د

سطه معامله گر، ثبت و سطه وا سال بدون وا سفارش، ار شتري در حین ثبت  صورتي كه م شود. در  سال  گر را انتخاب نماید، معامله ار

 ۵بند  را با رعایت ترتیب زماني دریافت و سایر مقررات، بالفاصله از نریق زیرساخت ارشگر مكلف است سفكارگزار یا كارگزار/معامله

مشتري ارسال سفارش با واسطه معامله گر را انتخاب نموده  ماده یك این دستورالعمل به سامانه معامالتي بورس ارسال نماید. چنانچه

سفارش شد،  سفارش با شتري تفاوتي با  شت و كارگزار یاهاي كتبي حدریافتي از م گر باید با رعایت كارگزار/معامله ضوري نخواهد دا

  .اقداال به ارسال سفارش به سامانه معامالتي نماید ترتیب زماني دریافت سفارش و سایر مقررات،

  6ماده:  

ساخت ضوع بندهاي زیر ستورالعمل، باید مجهز به 6و 4هاي مو ستم احراز هویت چند عاملي ا ماده یك این د شرایط سی من، مطابق 

  .اعالمي توسط سازمان باشند

  7ماده:  

مقررات از جمله الزامات ابالغ شررده از سرروي سررازمان را در  گر مكلف اسررت تماال الزامات امنیتي را مطابقكارگزار یا كارگزار/معامله

  .ماده یك این دستورالعمل، رعایت و اجرا نماید 6و  ۵، 4بندهاي  هاي موضوعزیرساخت

 

 



  8ماده:  

ساخت ضوعكارگزار یا كارگزار/معامله گر باید هرگونه تغییر در زیر ستورالعمل را قبل از بهره  6یا  ۵، 4بندهاي  هاي مو ماده یك این د

  .اقداال نماید سازمان اعالال و در چارچوب الزامات ابالغي سازمان برداري، به

  9ماده:  

ست،كارگزار یا كارگزار/معامله سخه هاي عملیاتي گر مكلف ا ست تماال ن ساخت بند  فهر ستورالعمل را كه داراي  4زیر ماده یك این د

  .رسمي خود اعالال نماید باشند به همراه روش هاي دسترسي به آنها، به مجض بهره برداري در تارنماي تأییدیه از سازمان مي

  10ماده:  

دسررتورالعمل، از قبیل معامالت الگوریتمي یا  ماده یك این 6یا  ۵، 4هاي موضرروع بندهاي ارائة سررایر خدمات از نریق زیرسرراخت

  .منوط به رعایت الزاماتي است كه حسب مورد از سوي سازمان ابالغ میشود معامالت ابزارهاي مالي جدید،

  11ماده:  

ماده یك این دسررتورالعمل،  6یا  ۵، 4بندهاي  در صررورت وقوع هر گونه تخلف از الزامات و تكالیف مربوط به زیرسرراختهاي موضرروع

گر رعایت كلیه كارگزار/معامله گر است؛ مگر اینكه كارگزار یاتخلف بر عهده كارگزار یا كارگزار/معامله مسئولیت انضباني ناشي از انجاال

  .انتساب آن به خود را اثبات نماید قوانین، مقررات و الزامات مربونه و عدال

  12ماده:  

مخانره در شررفافیت و منصررفانه بودن بازار، كارگزار یا  د و قرائني مبني بر نقض قوانین و مقررات و یا ایجاددر صررورت وجود شررواه

شگیرانهمي گركارگزار/معامله سفارشتواند اقدامات يی شتریان یا  سي م ستر هاي آنها بهعمل آورد. اقدامات  اي از قبیل مجدودكردن د

شر  علت و جزئیات آن ب سط كارگزار یا كارگزار/معامله ایدمربونه به همراه  شده و حداكثر ظرف یكتو ستند و نگهداري  روز  گر، م

  .كاري به سازمان و بورس ارائه گردد

o تبصره:  

  .گر مكلف است حسب اعالال سازمان یا بورس، اقدامات يیشگیرانه موضوع این ماده را انجاال دهدكارگزار یا كارگزار/معامله

  13ماده:  

ماده یك این دستورالعمل را در اختیار مشتري  ۵و  4 هاي موضوع بندهايتواند زیرساختگر در صورتي ميیا كارگزار/معامله كارگزار

معاملة اوراق بهادار یا كاو  ها و همچنین آشنایي وي با مقررات مربوط بهدرخصوص استفاده از این زیرساخت قرار دهد كه مهارت وزال

  .درا بررسي و احراز نمای



o  1تبصره:  

شتریان حقیقي زیر  شتریان حقوقي و نمایندگان قانوني م ضوع این  18نمایندگان حقیقي م شرایط مو سي، باید حائز  شم سال تماال 

  .ماده باشند

o  2تبصره:  

  .شودضوابط اجرایي سنجش توانایي مشتري از حیث شرایط موضوع این ماده توسط كانون به اعضاء ابالغ مي

  14ماده:  

مشررتري، منوط به انعقاد قرارداد با كارگزار یا  ماده یك این دسررتورالعمل توسررط ۵و  4هاي موضرروع بندهاي اسررتفاده از زیرسرراخت

  .سازمان باشد قرارداد مركور باید در چارچوب مصوب كانون و دربردارنده الزامات ابالغي .گر استكارگزار/معامله

  15ماده:  

ماده یك این دسررتورالعمل،  6یا  ۵، 4موضرروع بندهاي  گر براي مدیریت ارائه خدمات از نریق زیرسرراختهايیا كارگزار/معامله كارگزار

معامالت برخط و  نسررربت به نظارت مسرررتمر بر مخانرات وی ة در سررراختار اداري خود تشررركیل داده و باید حداقل یك واحد مجزا

ساخت برخط گروهي و انجاال اقدامات كنترلي و نظارتي وزال صال ، اقداال  زیر سایر مراج  ذی سازمان و  سط  از جمله الزامات ابالغي تو

  .شودمي حداقل شرایط تصدي واحد مزبور مطابق الزاماتي است كه توسط سازمان ابالغ .نماید

  16ماده:  

هاي سرروي سررازمان به شررر  موارد زیر را در زیرسرراخت هاي اعالال شررده ازگر باید امكان اعمال مجدودیتهكارگزار یا كارگزار/معامل

  :یك این دستورالعمل فراهم نموده و حسب اعالال سازمان اعمال نماید ماده 6و  ۵، 4موضوع بندهاي 

 مجدودیت در نوع سفارش. 1

 مجدودیت در زمان فعالیت. 2

 هاي نماد معامالتي، جلسه معامالتي، تابلو، صنعت، بازار یا عرضه خاص در هر یك از بورسمجدودیت فعالیت بر رو. 3

 مجدودیت در حجم سفارش شامل بخش آشكار و ينهان. 4

 مجدودیت در قیمت سفارش. ۵

 مجدودیت معامالتي براي مشتري یا مشتریان خاص. 6

 گرلهمجدودیت در تعداد مشتریان هر كارگزار یا كارگزار/معام. 7



 مجدودیت در حجم و ارزش معامالت مشتریان. 8

  مجدودیت نوسان قیمت مجاز. 9

 مجدودیت درصد تفاوت قیمت سفارش با دامنه مظنه بازار. 10

  مجدودیت درصد تفاوت قیمت سفارش با قیمت آخرین معامله. 11

 ایینمجدودیت تفاوت قیمت نسبت به معامله قبل براي سفارشاتي با حجم و ارزش ي. 12

 مجدودیت حداقل یا حداكثر خرید. 13

 مجدودیت حداقل تغییر قیمت سفارش. 14

 مجدودیت در خرید یا فروش بودن سفارش. 1۵

  مجدودیت در نجوه اجراي سفارش. 16

 مجدودیت در اعتبار زماني سفارش. 17

 مجدودیت در تعداد موقعیت هاي تعهدي باز در یك نماد. 18

 عیت هاي تعهدي باز در تمامي نمادهامجدودیت در تعداد موق. 19

 مجدودیت در مبلغ وجه تضمین اولیه به تفكیك هر مشتري. 20

 مجدودیت در مبلغ وجه تضمین اولیه به تفكیك هرنماد. 21

 امكان اعمال تخفیف بین سررسید در مجاسبه وجه تضمین اولیه. 22

 شمجدودیت در اخر موقعیت تعهدي فزاینده اعم از خرید و فرو. 23

 مجدودیت در حجم معامالت روزانه به تفكیك موقعیت خرید و فروش یا هر دو. 24

 مجدودیت فعالیت در گروه یا زیرگروه كاویي. 2۵

 مجدودیت فعالیت در بازارهاي اصلي یا فرعي. 26

 ال و ...(مجدودیت فعالیت در تاور)كشاورزي،صنعتي و معدني،قیر و فرآورده هاي نفتي، يتروشیمي، كشف يریمیو. 27



 مجدودیت در ثبت سفارش)حداكثر و حداقل ثبت سفارش(. 28

 گرمجدودیت حجم ثبت سفارش در خصوص هر كارگزار یا كارگزار/معامله. 29

 مجدودیت حجم ثبت سفارش در خصوص هر سهم از بازار. 30

 امكان تعیین میزان يیش دریافت سفارش. 31

 معامالت مازاد عرضه)مچینگ( تعیین اعتبار زماني سفارش فروش)عرضه(در. 32

 مجدودیت در اجراي مهلت ثبت سفارش رینگ ها. 33

 امكان تعیین مجدودیت ثبت سفارش در خصوص اعالال سایر مراج  قانوني. 34

 سایر مجدودیت ها به تشخیص بورس ها و تأیید سازمان. 3۵

o  1تبصره:  

گر مكلف اسررت ني مهلت تعیین شررده كارگزار/معامله ه، كارگزار یادر صررورت اعالال مجدودیت جدید عالوه بر موارد موضرروع این ماد

  .فراهم كند ماده یك این دستورالعمل 6و  ۵، 4هاي موضوع بندهاي مجدودیت را در زیرساخت توسط سازمان امكان اعمال

o  2تبصره:  

ساخت ضوع بندهاي زیر ستورالعمل باید به 6و  ۵، 4هاي مو شد گونه ماده یك این د ضوع این كه مجدودیتاي با شده مو ض   هاي و

  .تنظیم بوده و بهصورت لجظهاي و برخط، قابلیت اعمال داشته باشد دستورالعمل، در آن قابل

o  3تبصره:  

ندرج هاي م با روش  طابق  مال، م با اع مان  ید همز با ماده  هاي موضررروع این  جدودیت یا  م كارگزار  یان مشرررتري و  در قرارداد م

  .رساني شودانالع مشتریان گر، بهكارگزار/معامله

  17ماده:  

میكند، دسرررترسررري مشرررتري براي حرف یا ویرایش  گر مكلف اسرررت در زماني كه الزامات مقرراتي ایجابكارگزار یا كارگزار/معامله

سفارش هاي وارد شدهنماید. كارگزار یا كارگزار/معامله مسدود هاي ثبت شده راسفارش مشتري را توسط  گر همچنین اختیار حرف 

  .مستندات مثبته دارد در چارچوب قوانین و مقررات و به همراه نگهداري دویل و

 



  18ماده:  

 6و  ۵هاي موضوع بندهاي نباید توسط زیرساخت هاي مقرراتيهاي دریافت شده از مشتري در صورت عدال رعایت مجدودیتسفارش

عدال يریرش سفارش و  سامانه معامالتي بورس ارسال شود. در این خصوص باید بالفاصله يیامي مبني بر ماده یك این دستورالعمل به

  .دلیل آن براي مشتري ارسال گردد

  19ماده:  

ساخت سي وي به زیر ستر شتري یا د ضوعاعمال هرگونه مجدودیت بر معامالت م ستورالعمل  ۵و  4بندهاي  هاي مو ماده یك این د

كارگزار یا  ها،باید مسرررتند به قوانین و مقررات مرتبط باشرررد. در صرررورت اعمال این مجدودیت گریا كارگزار/معامله توسرررط كارگزار

شتكارگزار/معامله سارات وارده نخواهد دا سئولیتي در قبال خ ضوع این ماده، كارگزار یا .گر م صورت اعمال هرگونه مجدودیت مو  در 

گر قرارداد میان مشتري و كارگزار یا كارگزار/معامله در مندرج هاي¬ني به مشتري مطابق با روشگر مكلف به انالعرساكارگزار/معامله

  .است

  20ماده:  

سفارشكارگزار یا كارگزار/معامله سوابق  ست كلیة  ستمي  ها و فعالیتهايگر مكلف ا سی شتري و همچنین تمامي وقای  و رخدادهاي  م

ثبت و نگهداري و حسب  ماده یك این دستورالعمل را مطابق با الزامات ابالغي سازمان 6و  ۵، 4بندهاي  اجزاي زیرساختهاي موضوع

  .درخواست به سازمان یا بورس ارائه نماید

o تبصره:  

شهایي را كه به دلیل عدالكارگزار یا كارگزار/معامله سفار سوابق  ست  ض   گر مكلف ا رعایت مجدودیتهاي مقرراتي یا مجدودیتهاي و

  .نماید ماده یك این دستورالعمل يریرفته نشدهاند، ثبت و نگهداري 6یا  ۵، 4بندهاي  شده توسط خود، در زیرساختهاي

  21ماده:  

یا نقدي مقرر در سررایر  هاي انضرربانيمجازات تواند عالوه بردرصررورت نقض هریك از مفاد این دسررتورالعمل، مرج  رسرریدگي مي

 :هاي زیر را نسبت به متخلف اعمال نمایدمجازات مقررات، یك یا چند مورد از

  مجدودیت در ثبت سفارش به تفكیك نوع سفارش )خرید یا فروش(. 1

 ماده یك این دستورالعمل 6یا  ۵، 4هاي موضوع بندهاي مجدودیت استفاده از زیرساخت. 2

 گر به مدت معینالت برخط كارگزار یا كارگزار/معاملهتعلیق مجوز انجاال معام. 3

 گرلغو مجوز انجاال معامالت برخط كارگزار یا كارگزار/معامله. 4

 



o تبصره:  

بل از اجراي ندهاي فوق، ق ندرج در ب هاي م جازات به هریك از م یا  در صرررورت صررردور حكم  كارگزار  به  حداكثر ده روز  جازات،  م

صت داده مكارگزار/معامله ستفاده شوديگر فر شتریان ا ساني به م سبت به انالعر شده ن صوص مجدودیتهاي ایجاد  كننده از  تا درخ

ندهاي  هاي موضررروع ب به نجو ۵و  4زیرسررراخت یك این دسرررتورالعمل  یا  ماده  كارگزار  ید.  ما قداال ن مابین ا ندرج در قرارداد فی م

قرارداد فیمابین مبادرت كند.  العرساني به مشتریان مطابق بااست به مجض آغاز مدت مركور نیز نسبت به ان مكلف گركارگزار/معامله

  .گر مان  از اجراي مجازات نخواهد بودكارگزار یا كارگزار/معامله در هر حال عدال انالعرساني به مشتریان توسط

  22ماده:  

سازمان در صورت احراز عدال رعایت هریك از الزامات فني و امنیتي ابالغي  ساخت در  ضوع بندهاي زیر ماده یك این  6یا  ۵، 4هاي مو

سازمان دستورالعمل و عدال رف  آنها زیرساخت هاي مزبور را  به گرمعامله/كارگزار یا كارگزار دسترسي تواند مي  ظرف مهلت اعالمي، 

  .نماید قط  یا مجدود تا زمان تامین و رعایت الزامات،

  23ماده:  

ماده یك این دسرررتورالعمل، وجهي عالوه بر  6یا   ۵ ،4تواند بابت ارایة خدمات موضررروع بندهاي گر نميكارگزار یا كارگزار/معامله

  .مشتري دریافت نماید كارمزدهاي مصوب سازمان از

  24ماده:  

ماده یك این دستورالعمل، شرایط  6و  ۵، 4وع بندهاي موض هايهاي معامله از نریق زیرساختگر باید رویهكارگزار یا كارگزار/معامله

هرگونه تغییر در موارد فوق را  این نوع معامالت را از نریق تارنماي رسرررمي خود به انالع عموال رسرررانده و و مخانرات مربوط به

  .بالفاصله اعالال نماید

  25ماده:  

هر دلیلي دچار اختالل گردد، كارگزار یا  ك این دسرررتورالعمل بهماده ی ۵یا  4هاي موضررروع بندهاي در صرررورتي كه زیرسررراخت

ارسررال  وقوع نسرربت به انالع رسرراني مقتضرري به مشررتري و اعالال راههاي جایگزین ثبت و گر مكلف اسررت به مجضكارگزار/معامله

ال نماید. این اقدامات نافي تكالیف گر اقداكارگزار/معامله سررفارش، براسرراس رویه هاي مندرج در قرارداد فیمابین مشررتري و كارگزار یا

  .كارگزار/معامله گر در جهت رف  اختالل نمي باشد كارگزار یا

o تبصره:  

گر مكلف دسررتورالعمل، كارگزار یا كارگزار/معامله ماده یك این 6یا  ۵، 4هاي موضرروع بندهاي در صررورت وقوع اختالل در زیرسرراخت

  .دو روز كاري ارسال نماید ع داده و دویل آن را به صورت مستند و مكتوب حداكثر ظرفسازمان و بورس انال است موضوع را فوراً به

 



  26ماده:  

سامانه هاي معامالتي، بورس مربونه سازمان و همچنین  در صورت بروز اختالل یا قط  دسترسي به  مكلف به انالع رساني فوري به 

  .مشتریان است اعضاي خود جهت اعالال به

o تبصره:  

  .بورس باید مستندات مربوط به بروز حوادث موضوع این ماده را در سوابق خود نگهداري و حسب درخواست، به سازمان ارائه نماید

  27ماده:  

ماده یك این  6یا  ۵، 4زیرسرراختهاي موضرروع بندهاي  مكلف اسررت به مجض انالع از آسرریب يریري در گركارگزار یا كارگزار/معامله

  .را در اسرع وقت رف  نموده و به سازمان و بورس گزارش نماید العمل، اشكاوت موجوددستور

  28ماده:  

ماده یك این دسرررتورالعمل توسرررط كارگزار یا  6یا  ۵، 4واگراري تهیه، راه اندازي یا يشرررتیباني زیرسررراختهاي موضررروع بندهاي 

  .كانون است كتبي با رعایت الزامات ابالغي سازمان و در چارچوب مصوب انعقاد قرارداد گر به دیگري مستلزالكارگزار/معامله

o تبصره:  

هاي ماده یك این دستورالعمل به دیگري راف  مسئولیت 6یا  ۵، 4واگراري تهیه، راه اندازي یا يشتیباني زیرساختهاي موضوع بندهاي 

  .گر نیستكارگزار/معامله كارگزار یا

  29ماده:  

ماده یك این دستورالعمل  ۵ و 4هاي موضوع بندهاي زیرساخت گر مكلف است خدمات يشتیباني وزال برايكارگزار یا كارگزار/معامله

يشررتیباني مركور را در دسررترس  ضررمن اعالال روش هاي اسررتفاده از این خدمات در تارنماي رسررمي خود، خدمات را فراهم نموده و

  .مشتریان، نسبت به رف  فوري مشكالت احتمالي، اقداال نماید ت هر یك ازمشتریان قرار دهد و حسب درخواس

  30ماده:  

ستكارگزار یا كارگزار/معامله سازمان، فهر ست مطابق قالب ابالغي  شخاص  گر مكلف ا سئولیت به عنوان مدیر یا ا شخاص داراي م ا

 :یدتغییرات آن را فوراً به سازمان اعالال نما داراي دسترسي به شر  زیر و

انالعات مجرمانه  ماده یك این دسررتورالعمل به هر نجوي به 6یا  ۵، 4زیرسرراختهاي موضرروع بندهاي  كلیه افرادي كه به واسررطه -1

 آنها دسترسي دارند؛ مشتریان از جمله سفارش ها، معامالت، داراییها و سوابق



 دیگري كه تهیه، راه اندازي و يشررتیباني زیرسرراختهايگر و شررخص كارگزار/معامله مدیر عامل و اعضرراي هیئت مدیره كارگزار یا -2

 ماده یك این دستورالعمل به وي برون سپاري شده باشد؛ 6یا  ۵، 4موضوع بندهاي 

ضوع بندهاي -3 ساختهاي مو شتیباني یا نگهداري زیر ستورالعمل  20ماده یك و ماده  6یا  ۵، 4 كلیه افراد مرتبط با راهبري، ي این د

 :حداقل یكي از موارد زیر باشند بري دركه داراي حساب كار

 اي، امنیتي و زیرساختيالف: تجهیزات شبكه

 ب: سیستمهاي عامل

 ج: يایگاههاي داده

 د: بخش مدیریت یا گزارشگیري نرمافزاري

o  1تبصره:  

شمول اینكارگزار یا كارگزار/معامله ست از كلیه كاركنان خود كه م ضمن اخر ت گر مكلف ا شند،  شاء انالعات ماده مي با عهد من  اف

  .جهت جبران خسارات احتمالي ناشي از نقض تعهد اقداال نماید نسبت به اخر تضامین كافي

o  2تبصره:  

ماده یك این  6یا  ۵، 4زیرسرراختهاي موضرروع بندهاي  در صررورتي كه كارگزار یا كارگزار/ معامله گر تهیه، راه اندازي یا يشررتیباني

شخص دیگر ستورالعمل را به  سبت يد شاء انالعات ن ضمن اخر تعهد من  اف ست از وي  شد، مكلف ا ضامین  واگرار نموده با به اخر ت

  .نماید كافي جهت جبران خسارات احتمالي ناشي از نقض تعهد اقداال

  31ماده:  

ستورالعمل، ظرف یك 30و  28، 20،1۵، 14، 8، 7، 6الزامات مقرر در مواد  سازمان تدوین و ابالغ  این د سط  ماه از تاریخ ابالغ آن تو

  .مي شود

 مؤخره:  

ستورالعمل در  صره در تاریخ  16ماده و  31این د صویب هیئت 06/06/1398تب سه  به ت سید و  سازمان بورس و اوراق بهادار ر مدیره 

بهادار در بورس اوراق  اجرایي معامالت برخط اوراقاوجراست. با تصویب این دستورالعمل، دستورالعمل  ماه يس از تاریخ ابالغ آن وزال

مدیرة سرازمان بورس و اوراق بهادار، دسرتورالعمل اجرایي معامالت برخط  هیئت 03/07/1389بهادار تهران و فرابورس ایران مصروب 

اوراق بهادار و دستورالعمل  مدیره سازمان بورس و هیئت 13/08/1392اوراق بهادار مبتني بر كاو در بورس كاوي ایران مصوب  كاو و

سفارش هاي صوب اجرایي  شده در بورس اوراق بهادار تهران م سازمان  14/04/1383 الكترونیكي اوراق بهادار يریرفته  هیئت مدیره 

  .میشود كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران نسخ


