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  شده شده   الکترونیکی اوراق بهادار پذیرفتهالکترونیکی اوراق بهادار پذیرفته  هايهاي  سفارشسفارشاجرایی اجرایی دستورالعمل دستورالعمل 
  در بورس اوراق بهادارتهراندر بورس اوراق بهادارتهران

  
  

مصـوب   ،نامۀ معامالت در بورس اوراق بهادار تهران آیین قانون تجارت الکترونیک و 6 ةدر اجراي ماد
خرید و یا فروشـی   هاي سفارشد براي اجراي مفا ، این دستورالعمل3/12/1355، مورخ شوراي بورس

  14/9/1383 در تاریخ ،گردد صورت الکترونیکی از سوي مشتریان به کارگزاران سازمان ارسال می هکه ب
  .ددیگر سازمان رسید و جهت اجرا ابالغ  ةمدیر به تصویب هیئت

  
بورس ها و سایر اوراق بهاداري که در  خریدوفروش الکترونیکی سهام شرکت هاي دریافت سفارش -1

اي است که متن آن از سوي سـازمان   نامه است، منوط به امضاي توافق اوراق بهادار پذیرفته شده 
  .شود ابالغ می ،بین کارگزار و مشتريو مبادله بورس تهیه شده و جهت امضاء 

خریـد یـا فـروش     سـفارش هاي مشتري و کارگزار در اجـراي   حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت -2
 . خواهد بود 1ۀ موضوع بند نام نامۀ معامالت بورس و مفاد توافق اس آیینالکترونیکی براس

 سـت ا  مکلـف  ،نماید میاوراق بهادار اقدام الکترونیکی به خرید یا فروش  سفارش اکارگزاري که ب -3
هویت مشتري را احراز نموده و تصویر معتبري  ،نامه توافق يقبل از انجام معامله و در جریان امضا

مسـئولیت احـراز    ،درهرحـال . کنداي مشتري را اخذ  یت وي و یا اطالعات شناسنامهاز مدارك هو
 .باشد شده بر عهده کارگزار می هویت مشتري و مطابقت شخص متقاضی با مشخصات اعالم

اطالعـاتی   ۀدر سـامان  ،کارگزار باید پس از احراز هویت مشتري نام او را به عنوان یکی از کاربران -4
ـ فردي  منحصربه (password) ز عبورو رم کندخود منظور  کـارگزار  . تخصـیص دهـد  مشـتري   هب

موظف است در طراحی سایت، ترتیبی دهد کـه رمـز عبـور اولیـه در هـر زمـان توسـط مشـتري         
 .تغییر باشد قابل



د، در هر مورد که امنیت سیستم سفارش الکترونیکی کارگزار به هر دلیل مـورد تهدیـد قـرار گیـر     -5
شـروع بـه کـار    . کارگزار موظف است سیستم را متوقف کند، و مراتب را به اطالع سازمان برساند

نامۀ موقـت   تحویل گواهی .مجدد سامانۀ سفارش الکترونیکی کارگزار منوط به تأیید سازمان است
 .باشد هاي قبلی همان اوراق می نامه تجمعی اوراق بهادار منوط به دریافت گواهی

که از دریافت نماید را  اوراق بهادارينامۀ موقت  گواهی ،حضوري ۀواند از طریق مراجعت مشتري می -6
بایـد  ، در صـورت درخواسـت مشـتري    ،کـارگزار خریـدار   .طریق الکترونیکی خریداري کرده است

 .نمایدبه مشتري تحویل در محل کار خود یادشده را  ۀنام گواهی

موقـت   ۀنامـ  متعلق به مشتري را که گواهی راق بهاداراوتواند  معامالت الکترونیکی میدر  کارگزار -7
 ۀنامـ  که گـواهی  اوراق بهاداريالکترونیک فروش . آن در اختیار کارگزاري است، به فروش رساند

  .باشد مجاز نمی ،در اختیار کارگزار نباشد  موقت آن

وضـعیت   ورتبایـد گزارشـی از صـ    در صورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان هر هفته، مـی  -8
و نیز فهرستی از موجودي  ،شده و وجوه دریافتی و پرداختی شامل معامالت انجام، حساب مشتري

طور الکترونیک بـراي مشـتري ارسـال     بهرا نشدة خرید و فروش  هاي اجراء اوراق بهادار و سفارش
صـورت  باید  کند، را اجرا میهاي وي  سفارش ،نامه با مشتري توافق يکارگزاري که با امضا. نماید

اي براي مشـتري   که معامله يروزساعت بعداز پایان  24حداکثر ظرف وضعیت حساب مشتري را 
 . شود، در اختیار وي قرار دهد انجام می

کنـد، موظـف اسـت     هاي مشـتري را اجـرا مـی    سفارشکارگزاراي که در اجراي این دستورالعمل  -9
طالعاتی خود ثبـت و نگهـداري   ۀ ادر ساماندریافتی از مشتري را  (data message)هاي  پیام داده
 .نماید

اطالعات مندرج  ،ها پیام و مشتري در خصوص محتواي داده کارگزاردر صورت بروز اختالف بین  - 10
کـه ایـن    مشروط بـر ایـن   ،باشد طالعاتی کارگزار معتبر و براي طرفین الزم االتباع میۀ ادر سامان

  .مغایر نباشد 7 ةاي مندرج در ماد هاي دوره اطالعات با گزارش
  


