
دستورالعمل اجرایى سفارش هاى الکترونیکى اوراق بهادار

پذیرفته شد ه در بورس اوراق بهادارتهران
ة

مورخ  بورس،  شوراى  مصوب   ، تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  معامالت  آیین نامۀ  و  الکترونیک  تجارت  قانون   6 مادة  اجراى  در 

به  از سوى مشتریان  الکترونیکى  به صورت  یا فروشى که  و  اجراى مفاد سفارش هاى خرید  براى  این دستورالعمل   ،1355/12/3

کارگزاران سازمان ارسال مى گردد، در تاریخ 1383/9/14 به تصویب هیئت مدیرة سازمان رسید و جهت اجرا ابالغ گردید.

بسمه    تعالى

1

1- دریافت سفارش هاى خرید و فروش الکترونیکى سهام شرکت ها و سایر اوراق بهادارى که در بورس 

اوراق بهادار پذیرفته شده است، منوط به امضاى توافق نامه اى است که متن آن از سوى سازمان بورس 

تهیه شده و جهت امضاء و مبادله بین کارگزار و مشترى، ابالغ مى شود.

فروش  یا  خرید  سفارش  اجراى  در  کارگزار  و  مشترى  مسئولیت هاى  و  وظایف  اختیارات،  حدود   -2

الکترونیکى براساس آیین نامۀ معامالت بورس و مفاد توافق نامۀ موضوع بند 1 خواهد بود.

3- کارگزارى که با سفارش الکترونیکى به خرید یا فروش اوراق بهادار اقدام مى نماید، مکلف است قبل از 

انجام معامله و در جریان امضاى توافق نامه، هویت مشترى را احراز نموده و تصویر معتبرى از مدارك هویت 

وى و یا اطالعات شناسنامه اى مشترى را اخذ کند. درهرحال، مسئولیت احراز هویت مشترى و مطابقت 

شخص متقاضى با مشخصات اعالم شده بر عهده کارگزار مى باشد.

4- کارگزار باید پس از احراز هویت مشترى نام او را به عنوان یکى از کاربران، در سامانۀ اطالعاتى خود 

منظور کند و رمز عبور (password) منحصربه فردى به مشترى تخصیص دهد. کارگزار موظف است در 

طراحى سایت، ترتیبى دهد که رمز عبور اولیه در هر زمان توسط مشترى قابل تغییر باشد.



2

5- در هر مورد که امنیت سیستم سفارش الکترونیکى کارگزار به هر دلیل مورد تهدید قرار گیرد، کارگزار موظف است سیستم 

را متوقف کند، و مراتب را به اطالع سازمان برساند. شروع به کار مجدد سامانۀ سفارش الکترونیکى کارگزار منوط به تأیید 

سازمان است. تحویل گواهى نامۀ موقت تجمعى اوراق بهادار منوط به دریافت گواهى نامه هاى قبلى همان اوراق مى باشد.

الکترونیکى  از طریق  نماید که  دریافت  را  بهادارى  اوراق  مراجعۀ حضورى، گواهى نامۀ موقت  از طریق  6- مشترى مى تواند 

خریدارى کرده است. کارگزار خریدار، در صورت درخواست مشترى ، باید گواهى نامۀ یاد شده را در محل کار خود به مشترى 

تحویل نماید.

7- کارگزار در معامالت الکترونیکى مى تواند اوراق بهادار متعلق به مشترى را که گواهى نامۀ موقت آن در اختیار کارگزارى 

است، به فروش رساند. فروش الکترونیک اوراق بهادارى که گواهى نامۀ موقت آن در اختیار کارگزار نباشد، مجاز نمى باشد.

از صورت وضعیت حساب مشترى، شامل  پایان هر هفته، مى باید گزارشى  انجام معامله، کارگزار حداقل در  8- در صورت 

معامالت انجام شده و وجوه دریافتى و پرداختى، و نیز فهرستى از موجودى اوراق بهادار و سفارش هاى اجراء نشدة خرید و فروش 

را به طور الکترونیک براى مشترى ارسال نماید. کارگزارى که با امضاى توافق نامه با مشترى، سفارش هاى وى را اجرا مى کند، 

باید صورت وضعیت حساب مشترى را حداکثر ظرف 24 ساعت بعد از پایان روزى که معامله اى براى مشترى انجام مى شود، 

در اختیار وى قرار دهد.

  (data message) 9- کارگزارى که در اجراى این دستورالعمل سفارش هاى مشترى را اجرا مى کند، موظف است داده پیام هاى

دریافتى از مشترى را در سامانۀ اطالعاتى خود ثبت و نگهدارى نماید.

10- در صورت بروز اختالف بین کارگزار و مشترى در خصوص محتواى داده  پیام ها، اطالعات مندرج در سامانۀ اطالعاتى 

کارگزار معتبر و براى طرفین الزم االتباع مى باشد، مشروط بر این که این اطالعات با گزارش هاى دوره اى مندرج در مادة 7 

مغایر نباشد.


