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  برخط معامالت اجرايي دستورالعمل
 
 

 رساختيز يسامانده رمنظوبهو  رانيا ياسالم يجمهور بهادار وراقاقانون بازار  7ماده  2 بند ساسا براين دستورالعمل 
 معامالتي يهابه سامانه (Online) صورت برخطبه ارسال آن  و يكارگزار نزد ثبت ،يمشتر از ارشسف افتيدر يكيالكترون

 .ت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيدئبه تصويب هي 06/06/1398در تاريخ  ،يگروه برخط رساختيزو 
  

مجلس  1384آذرماه قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب  1هايي كه در مادة اصطالحات و واژه :1ماده 
دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت اوراق بهادار  ،نامة معامالت در شركت بورس اوراق بهادار تهرانآئين اسالمي، شوراي

 و كاال پذيرش دستورالعمل ،ايران  يبورس كاال دركاال  بر مبتني بهادار اوراق و كاال دستورالعمل معامالت ،در فرابورس ايران
 يدر بورس انرژمعامله  قابلمعامالت كاال و اوراق بهادار و دستورالعمل  ايران يبورس كاال در بر كاال مبتني بهادار اوراق

 :باشندمي زير معاني داراي ديگر هايواژه. اندرفته كار به دستورالعمل اين در مفاهيم همان به اند،شده تعريف رانيا

 هر اي رانيا يبورس انرژ ،رانيا يكاال ، بورسرانيا ، فرابورستهران بورس اوراق بهادار يهاشركت منظور :بورس .1
 است. مورد حسب شود،يم ليكه با مجوز شورا تحت عنوان بورس تشك يشركت

 .است بهادار اوراق و بورس كارگزاران كانون :كانون .2
ارائه  گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ به مشتري توسط كه است كاال اي درخواست خريد يا فروش اوراق بهادار :سفارش .3

 . شوديم
به منظور  گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/است كه توسط  يكيالكترون رساختيز ثبت سفارش: و افتيدر برخط رساختيز .4

 يمشتر اريبه صورت برخط در اخت ،گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/نزد  سفارش از انصراف اي شيرايو ،امكان ثبت جاديا
  .رديگيم قرار

كارگزار يا است كه توسط  يكيالكترون رساختيز :گرمعامله هارسال سفارش بدون واسط برخط رساختيز .5
به صورت  بورس يسامانه معامالت به يمشتر توسط شده ثبت سفارش ارسال امكان جاديمنظور ابه  گرمعاملهكارگزار/

  .است شده فراهم ،خودكار و بدون واسطه
كه  است يكيالكترون رساختيز ):يگروه برخط رساختيز( گرمعامله واسطه با سفارش ارسال برخط رساختيز .6

 ،مجاز گرمعامله توسط انيمشتر شده ثبت يهاامكان ارسال سفارش جاديمنظور ابه گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/توسط 
 فراهم شده است. بورس يسامانه معامالت به
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 اي شيرايثبت، و يهادرخواست گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/آن  ياست كه ط يانجام معامله به روش برخط: معامالت .7
 5بند  رساختيز قيالزم از طر يهاو پس از اعمال كنترل افتيدر 4بند  رساختيز قيطررا از  انيحذف سفارش مشتر
 كند.يم افتيبورس در يامالترا از سامانه مع جهيبورس ارسال نموده و نت يبه سامانه معامالت

به سامانه معامالتي بورس ارسال  مطابق اين دستورالعمل وي سفارش كهاست  يحقوق اي يقيشخص حق :يمشتر .8
 .شودمي

اخذ سفارش و انجام معامالت  خدماتاست كه مجوز  يدارا گرمعامله /كارگزار ايكارگزار  :گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ .9
  . دينمايم ئهارامجاز  گرمعامله اي يرا به مشتر ماده نيا 6 و 5، 4 يهابند موضوع يهارساختيز از طريق

 

مقررات مرتبط با ثبت و ارسال  هيكل تيرعا از نانياطم جهت زمال داتيتمهاست  مكلف گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ :2ماده 
 صالحيذمراجع  ريسا اي سازمانكه توسط  يو مصوبات و الزامات ي، ضوابط معامالتمقررات ريسا و هيسفارش در بازار سرما

  .كند اجراو  نمودهفراهم  دستورالعمل نيا كي ماده 6 و 5 ،4 يبندها موضوع يهارساختيز در را شوديم نييتع

 كيهر از يبرداربهرهقبل از مكلف است  ،از سازمان معامالت برخط عالوه بر اخذ مجوز گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ :3ماده 
 هيدييتأ بورس، هر يمعامالت سامانه به اتصال يازا به ،دستورالعمل نيا كيماده  6و  5 ،4 يموضوع بندها يهارساختيز از

  .دينما افتيدراز سازمان  فني

 و تيامن نيتأم خصوص در گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ تيمسئول رافع ماده، نيا در مندرج هيدييتأ صدور :1 تبصره
رعايت  نيو همچن دستورالعمل، نيا كي ماده 6و  5، 4 يبندهاموضوع  يهارساختيز ياتيو عمل يفن يهاتيقابل

  .ستينمقررات مربوط 

 ،دستورالعمل نيا كيماده  6 و 5، 4 يبندهاموضوع  يهارساختيز تمام در ديبا گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ :2 تبصره
در  سازمان اعالمحسب  ،دستورالعمل نيا در مقرر طيرا جهت كنترل و نظارت مستمر بر حفظ شرا يامكانات مناسب

  قرار دهد.  يو ارياخت

هر  يازا بهگر معامله/كارگزار اي كارگزار توسط دستورالعمل نيا كي ماده 6 بندموضوع  رساختياستفاده از ز: 3 تبصره
  . استمنوط به اخذ مجوزهاي الزم از بورس  در چارچوب مصوب بورس يگروه برخط يمعامالت ستگاهيا

همراه مستندات و به گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/توسط كتباً اين دستورالعمل بايد  3موضوع مادة  هيدييتأدرخواست اخذ  :4ماده 
، سازمان نظر خود را مبني بر پذيرش يا رد درخواست ورت كامل بودن اطالعات و مستنداته شود. در صئمورد نياز به سازمان ارا
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متقاضي اعالم  گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/اطالعات و مستندات به  افتيدر خياز تار يروز كار 20ه شده ظرف حداكثر ئارا
  نمايد.مي

بدون واسطه است  ممكن، دستورالعمل نيا كيماده  4موضوع بند  رساختيز قيطرشده از  افتيدر يهاسفارش :5 ماده
گر ثبت سفارش، ارسال بدون واسطه معامله نيدر ح يكه مشتر يصورت گر، ثبت و ارسال شود. دربا واسطه معامله ايگر معامله

 بالفاصله ،رراتمق ريو سا افتيدر يزمان بيترت تيرعابا  مكلف است سفارش را گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ د،يرا انتخاب نما
 سفارشارسال  ي. چنانچه مشترديبورس ارسال نما يبه سامانه معامالت دستورالعمل نيا كيماده  5بند  رساختيز از طريق

نخواهد داشت و  يحضور يكتب يهابا سفارش يتفاوت ياز مشتر يافتيگر را انتخاب نموده باشد، سفارش درمعاملهواسطه  با
اقدام به ارسال سفارش به سامانه  ررات،مق ريو سا سفارش افتيدر يزمان بيترت تيرعابا  ديبا گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/

  .دينما يمعامالت

 ،امن يعامل چند تياحراز هو ستميمجهز به س ديبا دستورالعمل، نيا كي ماده 6و 4 يموضوع بندها يهارساختيز :6ماده 
   د.نباش سازمانتوسط  ياعالم طيشرا مطابق

 يسواز جمله الزامات ابالغ شده از  را مطابق مقررات يتيامناست تمام الزامات  مكلف گركارگزار/معاملهكارگزار يا  : 7ماده 
  .دينماو اجرا  تيرعا دستورالعمل، نيا كي ماده 6 و 5، 4 يبندها موضوع يهارساختيزرا در  سازمان

 دستورالعمل نيا كيماده   6 يا 5، 4 يموضوع بندها يهارساختيز در رييتغ هرگونه ديبا گرمعامله/كارگزار اي كارگزار :8ماده 
  .دينما اقدام  سازمان يابالغ الزامات چارچوب دراعالم و  سازمانبه  ي،برداربهرهقبل از  را

 دستورالعمل نيا كي ماده 4بند  رساختيز ياتيعمل يهانسخه تمام فهرست است، مكلف گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ :9 ماده
خود رسمي  يتارنمادر  يبرداربهرهبه محض  ،هاآنبه  يدسترس يهاروش همراهبه  باشنديم سازمان از هيدييتأ يدارا كه را

  .دينمااعالم 

معامالت  لياز قب دستورالعمل، نيا كيماده  6 يا 5، 4 يموضوع بندها يهارساختيز قيخدمات از طر ريسا ةارائ :10 ماده
  .ودشيم سازمان ابالغ ياز سومورد  حسباست كه  يالزامات تيمنوط به رعا د،يجد يمال يابزارها معامالت اي يتميالگور

 كيماده  6 يا 5، 4 يموضوع بندها يهارساختيز مربوط به فيتكالاز الزامات و  در صورت وقوع هر گونه تخلف :11 ماده
كارگزار يا  كهنياست؛ مگر ا گرمعاملهكارگزار/ كارگزار يااز انجام تخلف بر عهده  يناش يانضباط تيمسئول ،دستورالعمل نيا

 .دينما اثبات خود را به آن انتساب و عدم مربوطه ماتاو الز مقررات ،نيقوان هيكل تيرعا گرمعاملهكارگزار/
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مقررات و يا ايجاد مخاطره در شفافيت و منصفانه بودن و  نيقوانمبني بر نقض  يو قرائن شواهددر صورت وجود  : 12 ماده
 هاآن هايسفارش اي اي از قبيل محدودكردن دسترسي مشترياناقدامات پيشگيرانه تواندمي گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/بازار، 

 ينگهدار، مستند و گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/توسط  ديباآن  اتيئبه همراه شرح علت و جز مربوطه اقدامات .عمل آوردبه
  .گردد ارائهبورس  و سازمان بهشده و حداكثر ظرف يك روز كاري 

ماده را  نياموضوع  رانهيشگيپ اقداماتبورس،  اي سازمان اعالم حسب است مكلف گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ :تبصره
 .دهد انجام

را  دستورالعمل نيا يكماده  5 و 4 يموضوع بندها يهايرساختزتواند در صورتي مي گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ : 13 ماده
 بوطمقررات مر با وي آشنايي همچنين و هايرساختز ايناز  استفادهمهارت الزم درخصوص  در اختيار مشتري قرار دهد كه

 را بررسي و احراز نمايد.كاال  يا معاملة اوراق بهادار هب

، بايد حائز يشمس تمام سال 18 ريز يقيحق انيمشترقانوني  ندگانينماو  مشتريان حقوقي يقيحق ندگانينما :1تبصره 
 د.نشرايط موضوع اين ماده باش

 .شوديم ابالغاعضاء  به كانونتوسط  توانايي مشتري از حيث شرايط موضوع اين مادهسنجش  يياجرا ضوابط :2تبصره 

 قراردادبه انعقاد  منوط ،يتوسط مشتر دستورالعمل نيا كيماده  5 و 4 يموضوع بندها يهارساختياستفاده از ز  : 14ماده 
  .باشد سازمان يابالغ الزامات دربردارنده و كانونمصوب  چارچوب در ديبا مذكور قرارداد. است گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ با

ماده  6 يا 5، 4 يموضوع بندها يهارساختيز قيخدمات از طر ارائهبراي مديريت  گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ : 15ماده 
نظارت مستمر بر مخاطرات نسبت به  تشكيل داده و در ساختار اداري خود مجزا  واحد كي حداقل ديبا ،دستورالعمل نيا كي

 و انجام اقدامات كنترلي و نظارتي الزم از جمله الزامات ابالغي توسط سازمان يگروه برخط رساختيزو  ويژة معامالت برخط
 .شودياست كه توسط سازمان ابالغ م يواحد مزبور مطابق الزامات يتصد طيحداقل شرا. دياقدام نما صالح،يذمراجع  ريساو 

را در  ريموارد ز به شرح سازمان ياعالم شده از سو يهاتيامكان اعمال محدود ديبا گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ :16ماده 
 : دينما اعمال سازمان اعالم حسب و نموده فراهم دستورالعمل نيا كي ماده 6 و 5، 4 يموضوع بندها يهارساختيز

 محدوديت در نوع سفارش .1
 محدوديت در زمان فعاليت .2
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 از كي هر درخاص عرضه  ايصنعت، بازار يت فعاليت بر روي نماد معامالتي، جلسه معامالتي، تابلو، محدود .3
 هابورس

 شامل بخش آشكار و پنهان محدوديت در حجم سفارش .4
 محدوديت در قيمت سفارش .5
 خاص محدوديت معامالتي براي مشتري يا مشتريان .6
 گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/محدوديت در تعداد مشتريان هر  .7
 معامالت مشتريان و ارزش محدوديت در حجم .8
  نوسان قيمت مجاز محدوديت .9
 محدوديت درصد تفاوت قيمت سفارش با دامنه مظنه بازار .10
 محدوديت درصد تفاوت قيمت سفارش با قيمت آخرين معامله  .11
 پايينارزش  ومحدوديت تفاوت قيمت نسبت به معامله قبل براي سفارشاتي با حجم  .12
 محدوديت حداقل يا حداكثر خريد .13
 محدوديت حداقل تغيير قيمت سفارش .14
 سفارش بودن فروش اي ديخر در تيمحدود .15
 سفارش  يدر نحوه اجرا تيمحدود .16
 سفارش يزمان اعتبار در تيمحدود .17
  نماد كي در باز يتعهد يها تيموقع تعداد در تيمحدود .18
  نمادها يتمام در باز يتعهد يها تيموقع تعداد در تيمحدود .19
 يمشتر هر كيتفك به هياول نيتضم وجه مبلغ در تيمحدود .20
 هرنماد كيبه تفك هياول نيدر مبلغ وجه تضم تيمحدود .21
  هياول نيتضم وجه محاسبه در ديسررس نيب فيتخف اعمال امكان .22
  فروش و ديخر از اعم ندهيفزا يتعهد تيموقع اخذ در تيمحدود .23
 هر دو ياو فروش  ديخر تيموقع كيروزانه به تفك معامالتدر حجم  تيمحدود .24
  ييكاال رگروهيز ايدر گروه  تيفعال تيمحدود .25
  يفرع اي ياصل يبازارها در تيفعال تيمحدود .26
  و ...) وميميپركشف  ،يميپتروش ،ينفت يو فرآورده ها ري،قيمعدنو  ي،صنعتيكشاورز(تاالر در تيفعال تيمحدود .27
  )سفارش ثبت حداقل و(حداكثر سفارش ثبت در تيمحدود .28
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  گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ هر خصوص در سفارش ثبت حجم تيمحدود .29
  بازار از سهم هر خصوص در سفارش ثبت حجم تيمحدود .30
  سفارش افتيدر شيپ زانيم نييتع امكان .31
  )نگيمچمازاد عرضه( معامالتسفارش فروش(عرضه)در  ياعتبار زمان نييتع .32
  هانگيرمهلت ثبت سفارش  يدر اجرا تيمحدود .33
  يقانون مراجع ريسا اعالم خصوص در سفارش ثبت تيمحدود نييتع امكان .34
  سازمان دييو تأ هابورس صيها به تشخ تيمحدود ريسا .35

مكلف است  گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/در صورت اعالم محدوديت جديد عالوه بر موارد موضوع اين ماده،  :1 تبصره
 كيماده  6و  5، 4 يموضوع بندها يهارساختيزطي مهلت تعيين شده توسط سازمان امكان اعمال محدوديت را در 

  فراهم كند. دستورالعمل نيا

هاي اي باشد كه محدوديتبايد به گونه دستورالعمل نيا كي ماده 6 و 5، 4 يبندها موضوع يهارساختيز :2 تبصره
   .باشد داشته اعمال تيقابل ،برخط و يالحظه صورتبهبوده و  ميتنظ قابلدر آن  دستورالعمل، نياموضوع  وضع شده

 يمشتر انيم قرارداد در مندرج يهاروش با مطابق ،همزمان با اعمال ديماده با نيموضوع ا يهاتيمحدود: 3 تبصره
 رساني شود.شتريان اطالعم به ،گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ و

حذف دسترسي مشتري براي ، كنديم جابيا يمقرراتالزامات  كه يزمان دراست  مكلف گرمعامله/كارگزار ايكارگزار  :17 ماده
 شده وارد يهاسفارش حذف ارياخت نيهمچن گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ نمايد. مسدود  را ثبت شده هاييا ويرايش سفارش

  .دارد مثبته مستندات و ليدال ينگهدار همراهبه  و مقررات و نيقوان چارچوب در را يمشتر توسط

 يهارساختيهاي مقرراتي نبايد توسط زمحدوديت تيدر صورت عدم رعا يشده از مشتر افتيدر يهاسفارش: 18 ماده
بالفاصله پيامي  ديبا خصوص نيا درارسال شود.  بورس به سامانه معامالتي دستورالعمل نيا كيماده  6و  5 يموضوع بندها

  گردد. آن براي مشتري ارسال ليمبني بر عدم پذيرش سفارش و دل

 يك ماده 5 و 4 بندهاي موضوع هايزيرساخت به وي دسترسي يا مشتري معامالت بر محدوديت هرگونه اعمال : 19 ماده
 اين اعمال صورت در. باشد مرتبط مقررات و قوانين به مستند بايد گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ توسط دستورالعمل نيا

 محدوديت هرگونه اعمال صورت در .داشت نخواهد وارده خسارات قبال در مسئوليتي گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ ها،محدوديت
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 انيم قرارداد در مندرج يهاروش با مطابق مشتري به رسانياطالع به مكلف گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ ماده، اين موضوع
 .است گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ و يمشتر

 و عيوقا يتمام نيهمچن و يمشتر يهاتيو فعال هاسفارشاست كلية سوابق  مكلف گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ : 20 ماده
 يمطابق با الزامات ابالغ را دستورالعمل نيا كي ماده 6 و 5، 4 يبندها موضوع يهارساختيز ياجزا يستميس يرخدادها

 . نمايد هئارا بورس حسب درخواست به سازمان ياو  يسازمان ثبت و نگهدار

 يمقررات يهاتيمحدود تيعدم رعا ليبه دل كه را ييهاسفارش سوابقاست  مكلف گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ :رهتبص
نشده رفتهيپذ دستورالعمل نيا كي ماده 6 يا 5 ،4 يبندها يهارساختيزدر  ،خودوضع شده توسط  يهاتيمحدود اي

  .دينما يثبت و نگهدار ،اند

 ينقد اي يانضباط يهامجازاتبر  عالوه توانديم يدگيرس مرجع ،نقض هريك از مفاد اين دستورالعمل درصورت : 21 ماده 
 :دينما اعمالبه متخلف  نسبت را زير يهامجازاتمورد از  چند اي كيمقررات،  ريسامقرر در 

  فروش) اي دينوع سفارش (خر كيتفك ثبت سفارش به در تيمحدود .1
 دستورالعمل نيا كي ماده 6يا  5 ،4 يبندها موضوع يهارساختيزاستفاده از  تيمحدود .2
 نيبه مدت مع گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/برخط  معامالتانجام  مجوزتعليق  .3
  گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/برخط  معامالتانجام  مجوز لغو .4

 روز دهحداكثر  مجازات، اجراي از قبل فوق، بندهاي در مندرج هايمجازات از هريك صدور حكم به صورت در :تبصره
 به رسانياطالع به نسبت شده ايجاد هايمحدوديت درخصوص تا شودمي داده فرصت گرمعاملهكارگزار/ كارگزار يا به

 قرارداد در مندرج نحو به دستورالعمل نيا يك ماده 5 و 4 بندهاي موضوع هايزيرساخت از كننده استفاده مشتريان
 به رسانياطالع به نسبت نيز مذكور مدت آغاز محض به است مكلف  گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/. نمايد اقدام فيمابين
كارگزار يا  توسط مشتريان به رسانياطالع عدم حال هر در. كند مبادرت فيمابين قرارداد با مطابق مشتريان
  .بود نخواهد مجازات اجراي از مانع گرمعاملهكارگزار/

، 4 بندهاي موضوع هايزيرساخت در سازمان ابالغي امنيتي و فني الزامات از هريك رعايت عدم احراز صورت در : 22ماده 
 گركارگزار/معاملهكارگزار يا دسترسي  تواندمي سازمان ،ظرف مهلت اعالمي هاو عدم رفع آن دستورالعمل نيا يك ماده 6 يا 5

   قطع يا محدود نمايد. ، الزامات و رعايت تا زمان تامين را هاي مزبوربه زيرساخت
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 ،دستورالعمل نيا يكماده  6 يا 5، 4 يبندها موضوع خدمات اراية بابت تواندنمي گرمعامله/كارگزار ايكارگزار  : 23ماده 
  .نمايد دريافت مشتري از سازمان مصوب كارمزدهاي بر عالوه وجهي

 نيا كيماده  6و  5، 4 يموضوع بندها يهارساختيزهاي معامله از طريق بايد رويه گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ : 24 ماده
خود به اطالع عموم رسانده و هرگونه  رسمي يتارنما، شرايط و مخاطرات مربوط به اين نوع معامالت را از طريق دستورالعمل

 تغيير در موارد فوق را بالفاصله اعالم نمايد.

دچار اختالل گردد،  يليدلهر  به دستورالعمل نيا كيماده  5 يا 4 يموضوع بندها يهارساختيدر صورتي كه ز : 25ماده 
 نيگزيجا يهاراهو اعالم  يمشتربه  يمقتض يرساناطالع به است به محض وقوع نسبت  مكلف گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/

اين  .دينمااقدام  گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/و  يمشتر نيمابيف قراردادمندرج در  يهاهيرو براساس سفارش، ارسال ثبت و
  باشد. گر در جهت رفع اختالل نمياقدامات نافي تكاليف كارگزار يا كارگزار/معامله

كارگزار يا  ،دستورالعمل نيا كي ماده 6 يا 5 ،4 يموضوع بندها يهارساختيدر ز اختاللصورت وقوع  در :تبصره
 مكتوببه صورت مستند و اطالع داده و داليل آن را  و بورس به سازمان اًفور را است موضوع مكلف گرمعاملهكارگزار/
  .دينما ارسال يكارظرف دو روز  حداكثر

 به يفور يرساناطالعبه  مكلف مربوطهبورس  ،يمعامالت يهاسامانهبه  يدسترس قطع اي اختاللدر صورت بروز  : 26 ماده
 .است انيمشترخود جهت اعالم به  ياعضا سازمان و همچنين

، درخواست دات مربوط به بروز حوادث موضوع اين ماده را در سوابق خود نگهداري و حسبمستن ايدب بورس :تبصره
  به سازمان ارائه نمايد.

 5، 4 يموضوع بندها يهارساختيز در يريپذبيآسبه محض اطالع از  استمكلف   گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ : 27 ماده
  .ديگزارش نما و بورس سازمان به و نموده رفع وقت اسرع در رااشكاالت موجود  ،دستورالعمل نيا كي ماده 6يا 

توسط  دستورالعمل نيا كي ماده 6 اي 5 ،4 يبندها موضوع يهارساختيز يبانيپشت اي ياندازراه ه،يته واگذاري : 28 ماده
سازمان و در چارچوب مصوب  يابالغ الزامات تيرعا با يكتب قرارداد انعقاد مستلزم يگريدبه  گركارگزار يا كارگزار/معامله

  .استكانون 
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 دستورالعمل به اين يك ماده 6 يا 5 ،4 بندهاي موضوع هايزيرساخت پشتيباني يا اندازيراه واگذاري تهيه، :تبصره
  نيست. گركارگزار يا كارگزار/معامله هايديگري رافع مسئوليت

 ماده 5 و 4 بندهايموضوع  هايزيرساخت براي مالز پشتيباني خدمات است مكلف گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ : 29 ماده
 پشتيباني خدمات ،خود رسمي تارنماي در خدمات اين از استفاده هايروش اعالم ضمن و نموده فراهم را دستورالعمل نيا يك

 اقدام ،احتمالي تمشكال فوري رفع به نسبت ،انمشتري از يك هر درخواست حسب و دهد قرار مشتريان دسترس در را مذكور
  .نمايد

مسئوليت به عنوان  داراي فهرست اشخاصمطابق قالب ابالغي سازمان،  مكلف است گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ : 30ماده 
  :دينمااعالم  سازمان به فوراً راآن  راتييتغو  داراي دسترسي به شرح زير مدير يا اشخاص

 به نحوي هر به دستورالعمل اين يك ماده  6 يا 5 ،4 هايبند موضوع هايزيرساخت واسطه به كه افرادي كليه -1
 ؛دارند دسترسي هاآن سوابق و هادارايي معامالت، ،هاسفارش از جمله مشتريان محرمانه اطالعات

 پشتيباني و اندازيراه شخص ديگري كه تهيه، و گرمعاملهكارگزار يا كارگزار/ مديره هيئت اعضاي و عامل مدير -2
  ؛باشد شده سپاري برون وي به دستورالعمل اين يك ماده 6 يا 5 ،4 بندهاي موضوع هايزيرساخت

 ماده و يك ماده 6 يا 5 ،4 بندهاي موضوع هايزيرساخت نگهداري يا پشتيباني راهبري، با مرتبط افراد كليه -3
 :باشند زير موارد از يكي حداقل در كاربري حساب داراي كه دستورالعمل اين 20
  زيرساختي و امنيتي اي،شبكه تجهيزات :الف
  عامل هايسيستم :ب
  داده هايپايگاه: ج
  افزارينرم گيريگزارش يا مديريت بخش :د

ضمن اخذ تعهد  ،باشندمي مشمول اين ماده خود كه كاركنان از كليه است مكلف گركارگزار/معامله يا كارگزار :1  تبصره
   نمايد. اقدام تعهدجهت جبران خسارات احتمالي ناشي از نقض  كافيتضامين  منع افشاء اطالعات نسبت به اخذ

 5 ،4 بندهاي موضوع هايزيرساخت پشتيباني يا اندازيراه گر تهيه،معامله /كارگزار يا كارگزار كه در صورتي :2  تبصره
نموده باشد، مكلف است از وي ضمن اخذ تعهد منع افشاء  واگذار شخص ديگري دستورالعمل را به اين يك ماده 6 يا

  .اطالعات نسبت به اخذ تضامين كافي جهت جبران خسارات احتمالي ناشي از نقض تعهد اقدام نمايد

آن توسط اين دستورالعمل، ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ  30و  28، 20،15، 14 ،8 ،7، 6مقرر در مواد الزامات : 31ماده 
  شود.سازمان تدوين و ابالغ مي
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به تصويب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد  06/06/1398تبصره در تاريخ  16ماده و  31اين دستورالعمل در 
 معامالت برخط اوراق بهادار يياجرادستورالعمل، دستورالعمل  نيا بيبا تصواالجراست. الزمآن  از تاريخ ابالغ پس و سه ماه

دستورالعمل  ،سازمان بورس و اوراق بهادار ةريمد ئتيه 3/7/1389مصوب  رانيدر بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا
سازمان  رهيمد ئتيه 13/8/1392مصوب  رانيا يبر كاال در بورس كاال يكاال و اوراق بهادار مبتن برخط معامالت يياجرا

تهران  بهادار وراقاشده در بورس  رفتهيپذ بهادار وراقا يكيالكترون يهاسفارش يياجرا دستورالعملو  بورس و اوراق بهادار
  .شودينسخ م تهران بهادار وراقابورس  كارگزاران سازمان رهيمد ئتيه 14/9/1383مصوب 

  

 


