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پیوست:               ندارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

ابالغیه

شمارۀ ابالغیه:  ۱۱۰۲۰۰۲۰۳

صادر کننده: مدیریت نظارت برکارگزاران 

 T+ ۲  به  T+ ۳  موضوع : کاهش زمان تسویه معامالت اوراق بهادار از

مخاطب: کلیۀ شرکتهای کارگزاری 

با سالم و احترام؛
بند ۲ چهارصد و نود و چهارمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 

۱۳۹۶/۱۰/۰۶ به شرح زیر ابالغ می گردد:

۲-نامه شماره ۱۲۱/۴۲۶۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۰ مدیریت نظارت بر کارگزاران در خصوص کاهش 

زمان تسویه معامالت سهام از T+ ۳ به T+ ۲ مطرح و مقرر گردید "زمان تسویه معامالت اوراق 

بهاداری که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران سه روز پس از انجام معامله  (T+ ۳) بود به 

دو روز پس از انجام معامله (T+ ۲) کاهش یابد."

جهت استحضار؛ کاهش زمان تسویه معامالت اوراق بهادار مشمول این ابالغیه برای معامالت روز 

یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ و بعد از آن اجرایی خواهد شد، لذا ضروری است کارگزاران محترم به 

منظور پیشگیری از بروز هرگونه مشکل در تسویه معامالت اوراق بهادار ضمن اطالع رسانی به مشتریان، 

نسبت به تسویه معامالت خود با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در موعد 

مقرر اهتمام ویژه داشته باشند.
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پیوست:               ندارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

رونوشت:
رئیس محترم و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای قالیبافاصل مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
جناب آقای سلطانی نژاد مدیر عامل محترم شرکت بورس کاال ی ایران 

جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی 
جناب آقای هامونی مدیر عامل محترم شرکت فرابورس ایران 

جناب آقای فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
جناب آقای آنالوئی مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 

جناب آقای میرصانعی دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  
جناب آقای اسالمی بیدگلی دبیرکل محترم کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


