دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ايران
مصوب  1388/06/07هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار

اين دستورالعمل در اجراي ماده  5آئين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار ،بنابر پيشننهاد منور  17/01/1388شنرت ررابنور
ايننران ،در  20رصننل 165 ،منناده (بننا لظنناا مننواد م ننرر و  115تبصننره در تنناري  ،1388/06/07اصننيهيه ينناي ،1389/03/25
،1396/04/28 ،1395/04/08 ،1394/12/25 ،1392/10/21 ،1392/08/04 ،1390/02/10 ،1390/02/06 ،1389/08/01
 1398/05/09 ، 1398/04/26 ، 1397/10/12 ، 1397/08/06 ، 1397/05/24 ، 1396/09/14و  1398/05/16و نيننن الظاقينننه
يننننناي منننننور ، 1397/04/27 ، 1396/06/22 ، 1393/12/12 ، 1392/08/13 ،1392/04/04 ،1392/02/07 ،1390/05/15
 1397/05/10و  1397/12/22به تصويب ييأت مديرة سازمان بور و اوراق بهادار رسيد .


فصل يك  -تعاريف و اصطالحات :

 oماده : 1
اصطيهات و واژهيايي ته در ماده  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسيمي ايران مصوب آذرماه 1384مجلس شنوراي اسنيمي و
دستورالعمل پذيرش و عرضة اوراق بهادار در ررابور ايران تعريف شدهاند ،به يمان مفاييم در اين دسنتورالعمل بنه تنار ررتهانند
واژهياي ديگر داراي معاني زير ميباشند :


بند : 1
اطيعيه عرضه :اطيعيه اي اس ته قبل از معامله عمده توسط ررابور  ،طبق ررم مصوب ييئن منديره ررابنور
ضوابط اين دستورالعمل منتشر ميشود .



بند : 2
ايستگاه معاميتي :پايانة معاميتي تارگ ار اس ته با سامانة معاميتي ررابور



در ارتباط ميباشد.

بند : 3
بازار عادي :از جمله بازارياي سامانة معاميت اس ته در آن معاميت عادي اوراق بهادار براسا
ميشود.



و بنر اسنا

مقررات اينن دسنتورالعمل ،انجنا

بند  3مكرر :
تعليق :جلوگيري از انجا معاملة يك ورقة بهادار به مدت بيش از  5روز تاري



بند  3مكرر : 1
تقلب :يرگونه اظهار و اعي خيف واقع يا تتمان تما يا بخشي از هقيق يا ارائه اطيعات ،اسناد يا گ ارش جعلي يا خيف واقع؛



بند : 4
توقف :جلوگيري از انجا معامله يك ورقه بهادار تا هداتثر  5روزتاري



بند : 5
هراج :سازوتاري براي دادوستد اوراق بهادار بر پاية انطباق بهينه سفارشياي خريند و رنروش مشنتريان بنا در نفرگنررتن اولوين
قيم  ،منشاء و زمان اس .



بند  5مكرر :
هراج پاياني :مرهله اي پس از خاتمة هراج پيوسته ته به ترتيب شامل مرهله نفارت  30دقيقه اي ،مرهله پيش گشايش هنداتثر
 30دقيقه اي و گشايش بر اسا ساز وتار هراج ناپيوسته با اجراي سنفارشياي موجنود در سنامانه معناميت و بنا قيمن نفنري
گشايش اس .



بند : 6
هراج پيوسته :هراجي اس ته به صورت پيوسته انجا مي شود و در طي آن ام ان ورود ،تغيينر و هنذف سنفارش وجنود دارد در
هراج پيوسته سفارشياي خريد و رروش به مظض تطبيق قيم يا منجر به معامله ميشود .



بند : 7
هراج ناپيوسته  (Auction):هراجي اس ته پس از ثب سفارشيا در مرهلة سفارشگيري انجا شده و معامله براسنا
نفري گشايش ،از طريق سامانة معاميتي انجا ميشود .



قيمن

بند : 8
جلسة رسمي معاميتي :دورة زماني مشخصي در ير روز تاري اس ته انجنا معاملنه در آن دوره طبنق مقنررات مقندور ميباشند
ررابور ميتواند در يك روز معاميتي بيش از يك جلسة رسمي معاميتي داشته باشد .



بند : 9
خريد گرويي :خريد اوراق بهادار توسط تارگ ار با تد معاميت گرويي اسن تنه پنس از معاملنه توسنط تنارگ ار بنه تند مال ين
مشتريان تخصيص مييابد .



بند : 10
دامنة نوسان روزانة قيم  :دامنة نوسان قيم اوراق بهادار قابل معامله در ررابور
و ورود سفارشيا در ير روز صرراً در اين دامنة قيم  ،مجاز اس .

اس ته نسب به قيم مرجع تعيين ميشنود



بند : 11
درخواس خريد/رروش :درخواس مشتري به يمراه شرايط آن مبنني بنر خريند ينا رنروش اوراق بهنادار اسن تنه در قالنب رنر
ال ترونيك يا غيرال ترونيك به تارگ ار ارايه ميگردد درخواس مذتور ميتواند با قيم معين ،قيم مظدود يا قيمتي ته اختينار
آن به تارگ ار واگذار ميشود ،ارايه گردد .



بند : 12
دوره سفارش گيري :دورة زماني قبول سفارش قبل از هراج ناپيوسته اس ته طي آن تارگ اران ام ان ورود ،تغيير و هذف سفارش
در سامانه معاميت را دارند .



بند : 13
روز معاميتي :روزياي تاري اس ته طبق مقررات ،معاميت ررابور



در آن انجا ميشود .

بند : 14
روية تسهيم به نسب  :طبق روية تسهيم به نسب  ،اوراق بهادار تخصيص يارته به ينر سنفارش معنادل هجنم سنفارش ثبن شنده
تقسيم بر تل سفارشياي ثب شده ،ضربدر تل اوراق بهادار قابل عرضه اس .



بند : 15
سامانة معاميت :سامانه اي اس ال تروني ي ته عمليات مربوط به معاميت ررابنور
معامله از طريق آن انجا ميشود .



از جملنه دريارن سنفارش ،تطبينق و انجنا

بند : 16
سرماية پايه :عبارت از مجموع سها  ،سها جاي ه و هق تقد ياي شرت اس ته در مرهله پذيرهنويسي يا ثب قانوني قرار دارد.



بند : 17
سفارش :درخواس خريد يا رروش اوراق بهادار اس ته توسط تارگ ار وارد سامانه معاميت ميشود .



بند : 18
سفارش متوقف  (Stop Order):سفارشي اس ته براسا قيم آخرين معاملة بنازار رعنال ميشنود در خصنوس سنفارشياي
خريد ،زماني اين سفارش رعال مي شود ته قيم آخرين معامله بازار با قيم تعيين شده توسط مشنتري مسناوي ينا از آن بيشنتر
شود و در خصوس سفارشياي رروش ،زماني اين سفارش رعال ميشود ته قيم آخرين معامله بازار با قيم تعيين شنده توسنط
مشتري مساوي يا از آن تمتر شود .



بند : 19
شرت سپردهگذاري مرت ي :سپردهگذاري مرت ي اوراق بهادار و تسوية وجوه (شرت سهامي عا اس .



بند : 20
عرضة اوليه :نخستين عرضة اوراق بهادار ،پس از پذيرش و درج در ررابور



اس .

بند : 21
عرضة اوليه به روش هراج :عرضهاي اس ته در يك جلسة معاميتي بر مبناي رقاب خريداران انجا ميشود .



بند : 22
ررابور  :ررابور



ايران (شرت سهامي عا اس .

بند : 23
قيم پاياني :ق يم ير ورقة بهادار اس ته در پايان ير جلسة رسمي معاميتي مظاسبه و توسط "ررابور " اعي ميشود .



بند : 24
قيم پايه :هداقل قيم براي عرضة سها در معاميت عمده اس ته توسنط رروشننده تعينين و از طرينق تنارگ ار رروشننده در
درخواس وي براي معاملة عمده به ررابور اعي ميشود .



بند : 25
قيم پيشنهادي :نرخي اس ته براي ير واهد اوراق بهادار از طرف تارگ ار وارد سامانة معاميت ميشود .



بند : 26
قيم مرجع :قيمتي اس ته مبناي اعمال دامنة نوسان روزانة اوراق بهادار قرار ميگيرد.



بند : 27
قيم نفري :قيمتي اس ته پس از اعمال اثر تغييرات سرمايه و يا تقسيم سود نقدي در قيم پاياني مظاسبه ميشود .



بند : 28
قيم نفري گشايش :قيمتي اس ته در مرهلة گشايش ،براسا سفارشياي ثب شده بنا اسنتفاده از سنازو تنار هنراج ،توسنط
سامانة معاميتي مظاسبه و معاميت مرهلة گشايش با آن قيم انجا ميشود .



بند : 29
تد معاميت گرويي :شناسهاي اس ته براي ورود سفارشياي گرويي ير ايستگاه معاميتي در سامانة معاميت تعريف شده اس .



بند  29مكرر :
تنفرانس اطيع رساني :تنفرانسي هضوري ،تلفني يا مجازي با هضور مديرعامل يا نماينده وي ته سخنگوي رسمي ناشر تلقي مني
شود ،اس ته در آن به تظليل و ارائه اطيعات به صورت برخط اقدا مي شود .



بند : 30
مظدودي هجمي :هداتثر تعداد اوراق بهاداري ته طي ير سفارش در سامانة معاميت وارد ميشود .



بند : 31
مذاتره :ررآيند مفنهيابي و قيم گذاري اوراق بهادار توسط معاملهگران برپايه ارتباط ال ترونيك يا غيرال ترونيك اس .



بند  31مكرر:
مرهله گشايش تصادري :مرهلهاي اس پس از آغاز پيشگشايش ،ته در آن اجنراي سنفارشياي موجنود در سنامانه معناميت بنر
اسا ساز و تار هراج ناپيوسته در زمان تصادري توسط سامانه معاميتي انجا ميشود.



بند  31مكرر :1
مرهله نفارت :دوره زماني پس از خاتمة مراهل هراج پيوسته يا هراج ناپيوسته اس تنه طني آن ام نان ورود سنفارش ينا انجنا
معامله وجود ندارد.



بند : 32
مشتري :شخصي اس ته متقاضي خريد يا رروش اوراق بهادار اس .



بند  32مكرر:
معاميت توارقي :معاميتي اس ته در آن بر اسا
سامانه معاميتي ارسال مي شود.



توارق طررين معامله ،سفارشياي خريد و رروش تطبيق يارته و جه ثب بنه

بند : 33
معاملة بلوتي :معاملهاي اس ته تعداد سها و هق تقد قابل معامله در آن براي شرت يايي ته سنرماية پاينة آنهنا بنيش از ينك
ميليارد عدد اس ب رگتر يا مساوي نيم و تمتر از يك درصد سرماية پايه و براي شرت يايي ته سرماية پاية آنها تمتر ينا مسناوي
يك ميليارد عدد اس ب رگتر يا مساوي يك و تمتر از پنج درصد سرماية پاية شرت باشد .



بند : 34
معاملة عمده :معاملهاي اس ته تعداد سها يا هق تقد قابل معاملنه در آن در شنرت يايي تنه سنرمايه پاينه آنهنا بنيش از ينك
ميليارد عدد اس  ،ب رگتر يا مساوي  1درصد سرمايه پايه و در شرت يايي ته سرمايه پايه آنها تمتر يا مساوي ينك ميلينارد عندد
اس  ،ب رگتر يا مساوي  5درصد باشد .



بند : 35
معاميت عمده شرايطي :معاملة عمده اي اس ته تسوية وجوه آن با شرايط اعيمي در اطيعية عرضه بر اسنا
اين دستورالعمل انجا ميشود .



ضنوابط منندرج در

بند : 36
م قررات :ال اماتي اس ته توسط مراجع ذيصيح در چارچوب اختيارات آنها وضع شده و ررابور  ،تارگ ار ،مشتريان و ساير اشخاس
ذيربط ررابور موظف به رعاي آنها يستند .



بند : 37
نماد معاميتي :شناسه اي اس ته براي ير يك از اوراق بهادار به صورت منظصر بفرد در سامانة معاميت تعرينف شنده اسن
شناسه ميتواند به صورت هرف ،عدد يا ترتيبي از ير دو باشد .



اينن

بند : 38
واهد پاية سفارش  (LOT):تعداد مشخصي از اوراق بهادار اس ته سفارش وارده به سامانة معناميتي بايند ضنريبي از آن باشند و
براي ير ورقة بهادار مقدار آن توسط "ييئ مديره ررابور " تعيين ميشود .



بند : 39
معامله تظ اهتياط :معامله در شرايطي اس ته نقل و انتقال سها و تليه اوراق بهادار مرتبط با نمادي ته در آن شرايط قرار مني
گيرد ،پس از ت ميل رر اطيع از ابها توسط سرمايه گذاران صورت مي پذيرد.



فصل دو  -ضوابط كلي انجام معامالت اوراق بهادار :

 oماده : 2
تلية معاميت در ررابور


بايد براسا

ضوابط اين دستورالعمل و در جلسة رسمي معاميتي انجا شود .

تبصره :
انجا معاميت در خارج از جلسة معاميتي با تصويب ييئ مديرة سازمان و طبق شرايط تعيين شده توسط آن ،ام انپذير خوايند
بود .

 oماده : 3
جلسات رسمي معامله انواع اوراق بهادار در ررابور  ،به استثناى روزياى تعطيل رسمي در روزيناي شننبه لغاين چهارشننبه ينر
يفته از ساع  9آغاز و در ساع  12:30يمانروز خاتمه مييابد.


تبصره :
ساع انجا معاميت ميتواند با تصويب ييئ مديره ررابور
انجا به اطيع عمو برسد .

تغيير نموده مشروط به اينته اين تغييرات هداقل سنه روز قبنل از

 oماده : 4
تغييرات ساع و روزياي انجا معامله و جلسات رسمي معامله با تصويب ييأت مديرة ررابور
بايد هداقل سه روز تاري قبل از اعمال ،توسط ررابور به اطيع عمو برسد .

ام انپذير خوايد بود اين تغييرات

 oماده : 5
در صورت بروز اش االت رني در سامانه معاميت ي و بروز ريسك اخيل در معاميت يا ثب تغييرات مال ي سهامداري يا مخناطرات
مشابه ،مديران عامل بور يا ميتوانند ساعات شروع ،خاتمه و طول جلسه معاميتي يك يا گرويي از نماديناي معناميتي ،ينك ينا
گرويي از بازارياي معاميتي ،يك يا گرويي از تابلوياي معاميتي يا ترتيبي از آنيا را با گن ارش بنور مربوطنه و تأييند شنرت
مديري رناوري بور تهران تغيير ديند يا انجا معاميت در ير يك از آنيا را متوقف نمايند اين تغييرات بايد بيراصله و به نظنو
مقتضي به اطيع عمو برسد شرت مديري رناوري بور تهران م لف اس تمامي مستندات مربوط بنه اشن االت رنني سنامانه
معاميتي را جه نگهداري در سوابق به سازمان بور و اوراق بهادار و بور مربوطه ارائه نمايد



فصل سه  -مراحل انجام معامله :

 oماده : 6
معاميت اوراق بهادار در ررابور به ترتيب در بازار اول ،بازار دو  ،بازار سو و بازار اوراق مشارت انجا خوايد شد مراهنل انجنا
معاميت در بازار اول و دو و بازار اوراق مشارت به شرح زير اس :


بند : 1
پيشگشايش :اين مرهله به مدت  30دقيقه قبل از شروع معاميت انجنا ميشنود .در اينن مرهلنه ام نان ورود ،تغيينر ينا هنذف
سفارش توسط تارگ اران وجود دارد لي ن در اين مرهله معاملهاي انجا نميشود .



بند : 2
مرهلة گشايش :بيراصله پس از مرهلة پيشگشايش ،با اجراي سفارشياي موجود در سامانه معناميت و براسنا
ناپيوسته انجا ميشود .



بند : 3
مرهلة هراج پيوسته :مرهلهاي اس پس از انجا مرهلة گشايش تنه طني آن معناميت براسنا
ميشود .



سنازوتار هنراج

سنازوتار هنراج پيوسنته انجنا

بند : 4
مرهلة هراج ناپيوسته پاياني :اين مرهله بيراصله پس از خاتمة مرهلة هراج پيوسته به مدت  15دقيقه انجا ميشود در طي اينن
مرهله ام ان ورود ،تغيير يا هذف سفارش توسط تارگ اران وجود دارد لي ن معاملهاي در اين مرهله انجا نميشود و در پايان اين
مرهله با اجراي سفارشياي موجود در سامانه معاميت و براسا سازوتار هراج ناپيوسته ،معاميت انجا ميشود .



بند : 5
مرهلة معاميت پاياني :اين مرهله طي پان ده دقيقه پاياني جلسة معاميتي انجا ميشود و طني آن ورود سنفارش و انجنا معاملنه
صرراً با قيم پاياني ام انپذير اس .



تبصره :
در معاميت ررابور هسب مورد از تما يا تعدادي از مراهل روق جه انجا معامله استفاده ميگردد ييأت مديرة ررابور
مراهل انجا معامله در ير بازار را مشخص و هداقل سه روز تاري قبل از اعمال ،به اطيع عمو برساند .

بايند



فصل چهار  -انواع سفارشات :

 oماده : 7
انواع سفارشيا در سامانه معاميت به شرح زير اس :


بند : 1
سفارش مظدود  (Limit order):سفارش خريد يا رروشي اس ته در قيم تعيين شده توسنط مشنتري ،ينا بهتنر از آن انجنا
ميشود .



بند : 2
سفارش با قيم باز  (Market order):سفارشي اس ته بدون قيم وارد سامانه معاميتي شنده و بنا قيمن بهتنرين سنفارش
طرف مقابل اجرا مي شود در صورت اجرا نشدن بخشي از سفارش ،باقيمانده به صورت يك سفارش بنا قيمن بناز در سنامانه بناقي
خوايد ماند .



بند : 3
سفارش باز -مظدود  (Market to limit order):سفارشي اس ته رقط در مرهله هراج پيوسته ميتواند وارد سامانة معناميتي
شود اين سفارش بدون قيم وارد سامانة معاميتي شده و با قيم بهترين سفارش طنرف مقابنل اجنرا ميشنود در صنورت اجنرا
نشدن بخشي از سفارش ،باقيمانده به صورت يك سفارش مظدود به قيم آخرين معامله انجا شده در سيستم باقي ميماند .



بند : 4
سفارش به قيم گشايش  (Market on opening order):سفارشي اس تنه رقنط در مرهلنة پنيش گشنايش ميتوانند وارد
سامانة معاميت شود اين سفارش بدون قيم وارد سامانة معاميتي شده و در مرهلة گشايش با قيم گشايش معامله خوايد شد .
در صورت اجرا نشدن بخشي از سفارش ،باقيمانده به صورت يك سفارش مظدود با قيم گشايش در سيستم باقي ميماند .



بند : 5
سفارش متوقف به باز  (Stop loss order):سفارش متوقفي اس ته پس از رعال شدن ،به سفارش با قيم باز تبديل ميشود .



بند : 6
سفارش متوقف به مظدود  (stop limit order):سفارش متوقفي اس ته پس از رعال شدن به سفارش مظدود با قيمتني تنه از
قبل در سفارش مشخص شده اس  ،تبديل ميشود .

 oماده : 8
سفارشيا به لظاا نظوة اجرا به شرح زير ميباشند:


بند : 1
سفارش دو طرره  (Cross order):سفارشي اس ته با استفاده از آن ،تارگ ار ميتواند اقدا بنه ورود يم منان سنفارش خريند و
رروش با هجم و قيم ي سان نموده و معامله نمايد قيم سفارش مذتور بايد بيشتر يا مساوي قيم بهترين سفارش خريد ثبن
شده در سامانة معاميتي و تمتر يا مساوي قيم بهترين سفارش رروش ثب شده در سامانة معاميتي باشد اين سنفارش رقنط در
مرهله هراج پيوسته ميتواند وارد سامانة معاميت شود .



بند : 2
سفارش دو بخشي  (Iceberg order):سفارش خريد يا رروشي اس تنه داراي دو بخنش پنهنان و آشن ار اسن بخنش آشن ار
سفارش در صف خريد يا رروش قرار گررته و قابل روي ميباشد و بخش پنهان آن به صورت غيررعال اس هجم قسم آشن ار و
پنهان سفارش توسط تارگ ار تعيين ميشود در صورتي ته تل بخش آش ار سفارش معامله شود ،به مي ان هجنم قسنم آشن ار،
سفارش پنهان رعال شده و در نوب قرار ميگيرد هداقل تل سفارش و هداقل هجنم قسنم آشن ار در سنفارشياي دو بخشني،
توسط ييئ مديره ررابور تعيين ميشود .



بند : 3
سفارش انجا و ابطال  (fill & kill):سفارش مظدودي اس ته بيراصله پس از ورود بايد اجرا شود و در صورت عد اجراي تما
يا بخشي از آن ،مقدار باقيمانده به صورت خودتار از سامانه هذف خوايد شد ام ان ورود اين سفارش در مرهله پنيش از گشنايش
وجود ندارد .



بند : 4
سفارش يمه يا ييچ  (All or Non):سفارش مظدودي اس ته اجراي آن منوط به معامله تل سنفارش اسن در صنورت عند
ام ان معاملة تل سفارش بيراصله بعد از ورود ،سفارش به صورت خودتار از سامانه هنذف ميشنود ام نان ورود اينن سنفارش در
مرهله پيش گشايش وجود ندارد .

 oماده : 9
اعتبار زماني سفارشيا به شرح ذيل ميباشد:



بند : 1
سفارش روز  (Day):سفارشي اس ته اعتبار آن در پايان روز معاميتي به اتما رسيده و بصورت خودتار از سامانه معاميت هذف
ميگردد .



بند : 2
سفارش جلسه  (Session):سفارشي اس ته اعتبار آن در پايان جلسه معاميتي به اتمنا رسنيده و بصنورت خودتنار از سنامانه
معاميت هذف ميگردد .



بند : 3
سفارش بدون مظدودي زماني  (Good Till Cancel):اين سفارش تا زماني ته توسط تارگ ار هذف نشود در سامانه معناميتي
باقي مانده و معتبر ميباشد .



بند : 4
سفارش مدتدار  (Good Till Date):سفارشي اس ته اعتبار آن در پايان تاريخي ته در زمان ورود سفارش مشخص شنده بنه
اتما ميرسد و از سامانة معاميت هذف ميشود .



بند : 5
سفارش زماني  (Sliding Validity):تارگ ار در زمان ورود سنفارش ،تعنداد روزيناي مشخصني )(Tرا جهن اعتبنار سنفارش
مشخص ميتند اين سفارش تا تاريخي ته معادل تاري ورود سفارش به عيوة تعداد روزياي تعيين شده ) (Tاس  ،معتبر بنوده و
پس از آن از سامانة معاميت هذف ميشود.

 oماده : 10
اولوي سفارشيا در سامانة معاميت بر هسب نوع سفارش ،به شرح زير ميباشد:


بند الف :
سفارش با قيم باز و باز -مظدود



بند ب :
سفارش به قيم گشايش



بند ج :
سفارش مظدود

 oماده  10مكرر:
نظوه انجا معاميت در بازار پايه ررابور


شامل اه ا زير اس :

بند : 1
جلسات رسمي و روزياي انجا معامله انواع اوراق بهادار در تابلوياي "پايه زرد"" ،پايه نارنجي" و "پايه قرم " ،ساع آغاز ،خاتمه و
مدت زمان ير جلسة معاميتي و يمچنين تعداد ،مدت و انواع دسترسي معاملهگنران در مراهنل انجنا معاملنه ،هنداقل ارزش ينر
سفارش ،هجم مبنا ،واهد پايه ير سفارش ( ، LOTهداقل هجم ير سفارش ( ، MIN Qاعتبار زماني سفارش و نين مظندودي -
يايي از قبيل هداقل ارزش معاميت خريد براي معاملهگران برخط يا عد مشارت معاملهگنران بنرخط در مراهنل پنيشگشنايش
توسط ييئ مديرة ررابور تعيين و هداقل  5روز تاري قبل از اعمال به عمو اطيعرساني ميگردد



بند : 2
تارگ اران عضو ررابور م لفند به منفور رعالي مشتريان و معامله گران خود در بازار پاينه" ،اقرارنامنه و بيانينه پنذيرش ريسنك
معاميت سها و هق تقد خريد سها در بازار پايه ررابور ايران" را ته توسط ررابور ابني مني شنود و هنداقل هناوي اقنرار
خريدار ،رروشنده و معامله گ ران مبني بر علم و آگايي نسب به وضعي مالي ناشر و ريسك ياي موجود در اين بازار از جمله عند
ارشاي صظيح و تامل اطيعات مي باشد ،قبل از يرگونه رعاليتي به تأييد ايشان رسانده و پس از ت مينل و امضناء ،آن را مطنابق بنا
مفاد "دسنتورالعمل ثبن  ،نگهنداري و گن ارش ديني اسنناد ،مندار و اطيعنات توسنط اشنخاس تظن نفنارت مصنوب منور
 1390/02/24ييأت مديره سازمان بور و اوراق بهادار" در سوابق تارگ اري بايگاني و نگهداري نمايند .



بند : 3
در صورتي ته با اجراي سفارش ياي مشتريان اهتمال نقض مقررات ،دست اري بازار يا معناميت مت ني بنه اطيعنات نهناني وجنود
داشته باشد ،تارگ ار م لف اس از اجراي سفارش مشتريان خودداري نموده و مراتب را به سازمان و ررابور گ ارش ديد .



بند : 4
ررابور مي تواند به منفور اعطاي مجوز رعالي به مشتريان و معامله گران شرت ياي تارگ اري در ير يك از تابلوياي بازار پايه،
نسب به طراهي ،تعيين شروط مربوط و برگ اري آزمون با يدف سنجش دانش ،توانايي و مهارت معامله گران و مشنتريان شنرت
ياي تارگ اري اقدا نمايد تهيه زيرساخ ارتباطي ال تروني ي و غير ال تروني ي جه برگ اري آزمون بر عهندة تنارگ ار مربوطنه
اس در ير صورت ،عد مورقي در آزمون مذتور ب ه من له عد اخذ مجوز رعالي در تابلوي مربوطنه توسنط مشنتريان و معاملنه
گران شرت ياي تارگ اري بوده و تارگ ار مربوطه م لف اس از دسترسي مشتريان و معامله گران راقد شرايط جلوگيري به عمنل
آورد .



تبصره :
سفارشياي موجود در سامانه معاميتي براي عمو سرمايهگذاران و معاملهگران هداتثر به مدت شش ماه پس از تناري ابني اينن
دستورالعمل قابلمشايده خوايد بود ،پس از مهل مذتور تعداد سفارش يناي قابنل مشنايده بصنورت دوره اي و مرهلنه اي و بنه
تناسب ير تابلو به تشخيص ييات مديره سازمان تاسته يا هذف خوايد شد لي ن در مرهله پيش گشايش ،قيم نفنري گشنايش
( TOPبراي عمو منتشر ميشود



بند : 5
هذف شد



تبصره : 1
هذف شد



تبصره : 2
هذف شد



بند : 6
استفاده از اعتبار براي خريد سها و هق تقد سها در نمادياي معاميتي بازار پايه و يا تخصيص اعتبار بنر مبنناي سنها ناشنران
بازار پايه مجاز نيس .تارگ اران عضو ررابور م لف به تهيه زيرساخ رني الز براي تنترل اين موضوع در خصوس مشنتريان و
معامله گران خود مي باشند .



تبصره : 1
اعتبارات تخصيصي پيش از لغو پذيرش بر مبناي اوراق بهادار آن دسته از ناشراني ته لغو پذيرش شده و در بازار پايه درج شندهاند،
در صورت ر وني بديي تجاري بر ارزش تضامين ،بايد هداتثر تا  3ماه پس از بازگشايي در بازار پايه توسط تارگ ار تسويه شود



تبصره : 2
عد رعاي اين ماده ،در ه م تخصيص اعتبار خارج از چارچوب مقرر در ماده  3دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار در بنور
اوراق بهادار تهران و ررا بور ايران بوده و متخلف هسب تشخيص مرجع رسيدگي عيوه بر مجازات ياي مقنرر ،بنه مجنازات ينا و
تنبيهات موضوع آن دستورالعمل ني مظ و خوايد شد .



بند : 7
استفاده از انواع شيوه ياي تطبيق سفارشيا در معاميت نمادياي معاميتي بازار پايه يا تغيير آن ينا پنس از تصنويب ييئ منديره
ررابور ايران ،تأييد سازمان و اطيع رساني مجاز مي باشد .



بند : 8
استفاده از تد معاميتي گرويي صرراً در صورت وجود مظدودي ياي رني در نقل و انتقال اوراق بهادار ينا بنه منفنور انتقنال اوراق
بهادار به دارندگان متعدد ،پس از موارق ررابور ام انپذير اس .



بند : 9
معامله سها يا هق تقد خريد سها شرت ياي ررابور  ،سپردهگذاري مرت ي اوراق بهادار و تسويه وجوه و بور

انرژي ايران با

هجم ب رگتر يا مساوي  0/5درصد از سرمايه پايه و يمچنين خريد اوراق بهادار شرت ياي روق توسط اشخاس هقوقي يا نهادياي
خاس ته دستهي سهامداري ايشان براسا
ايران براي ررابور


اساسنامه شرت ياي سپردهگذاري مرت ي اوراق بهادار و تسويه وجوه و بور

انرژي

مشخص نميباشد ،منوط به اخذ تأييديه از سازمان مبني بر رعاي مظدودي ياي قانوني و مقرراتي اس .

تبصره يك :
شرت متقاضيان در رقاب خريد اوراق بهادار موضوع اين ماده به صورت عمده ،منوط به رعاي ترتيبات اخنذ تأييدينه از سنازمان،
مندرج در اطيعيه عرضه خوايد بود .



تبصره دو :
در صورت انتقال نماد ير تدا از شرتتهاي روق به بازارياي اصلي بور اوراق بهادار تهران يا ررابور اخنذ تاييدينه موضنوع اينن
ماده از سازمان ال امي نيس و مسئولي بررسي رعاي مظدودي ياي قانوني و مقرراتي هسب مورد بر عهنده بنور ينا ررابنور
اس



بند : 10
ررابور  ،در صورت عد رعاي مظدودي ياي معاميتي در شرت ياي ررابور  ،سپردهگذاري مرت ي اوراق بهادار و تسويه وجوه
و ني دستهياي سهامداري شرت بور انرژي ايران معاميت مذتور را تأييد نخوايد ترد در صورت وجود مظدودي ياي رنني در
ام ان عد تأييد معاميت و اعي ررابور مبني بر عد رعاي مظدودي ياي معاميتي روق ،تنارگ ار نناظر موظنف اسن منازاد
اوراق بهادار خريداري شده را در اولين روز تاري بعد از انجا معامله ،از طريق انجا هراج در نماد معاميتي بنازار عنادي ينا نمنادي
مج ا (هسب تشخيص ررابور به عمو عرضه نمايد درصورت عد ام ان رروش به دليل توقف نماد معاميتي ،مازاد سها يا هق
تقد خريداري شده ،با اعي ررابور  ،به هال مسدود درميآيد و خريدار هق ييچ گونه تصرف مال انهاي (از جمله رروش ،توثينق

يا استفاده از هق رأي در مجامع عمومي ناشر نسب به اوراق بهادار مذتور را نداشته و تليه خسارات و ي ينه ياي ناشي از معاملنه
مازاد اوراق بهادار از جمله تارم دياي آن بر عهده وي خوايد بود .


بند : 11
معاميت اوراق بهادار شرت يايي ته در تابلوياي بازار پايه درج گرديدهاند ،در تمامي جلسات رسمي معاميتي بهصورت هراج
پيوسته و در مظدوده دامنه نوساني  3درصد در تابلو پايه زرد 2 ،درصد در تابلو پايه نارنجي و  1درصد در تابلو پايه قرم نسب به
قيم

پاياني در آخرين جلسه معاميتي برگ اري هراج پاياني قابل انجا اس

انجا هراج پاياني در نمادياي معاميتي

تابلوياي"پايه زرد"" ،پايه نارنجي" و "پايه قرم " ،با دامنه نوسان قيمتي  2برابر دامنه نوسان روزانه قيمتي نماد معاميتي در بازار
عادي و هداقل يفتهاي ي بار ،ام انپذير اس  ،مگر آن ه ناشر رويداد شرتتي داشته باشد


تبصره : 1
تشف قيم با تصويب ييأت مديره ررابور مي تواند مشروط به معامله هجم ياي مشخصي از سها يا هق تقد خريد سنها در
طبقات قيمتي مختلف گردد در صورت عد رعاي شرايط مذتور ،ررابور معاميت را تأييد نمي نمايد .



تبصره  1مكرر :
تعداد هراج پاياني در ير يفته هسب شرايط بازار با پيشنهاد ررابور و تاييد سازمان اعمال خوايد شد و تغيير دامنه نوسان بنراي
ير يك از تابلويا هسب شرايط بازار با پيشنهاد ررابور و تاييد مديري نفارت بر بور ياي سازمان اعمال خوايد شد.



تبصره : 2
در ير جلسه رسمي معاميتي در صورت وجود سفارش يا معامله مغاير با دامنه نوسان مجاز در آن جلسه ،ررابور
معاميت مذتور نسب به هذف سفارش ياي غيرمجاز اقدا مي نمايد .



ضمن عد تأييد

تبصره : 3
هذف شد



تبصره : 4
انجا هراج ناپيوسته در موارد بازگشايي نمادياي معاميتي ،مي تواند بدون در نفر گررتن مظدودي تعداد هراج پاياني موضوع اين
ماده انجا شود .



تبصره : 5
در خصوس معاميت اوراق بهادار در تابلوياي"پايه زرد"" ،پايه نارنجي" و "پايه قرم " ،در صورتي تنه در روز تعينين شنده ام نان
انجا هراج پاياني ررايم نباشد ،انجا هراج پاياني به اولين جلسه رسمي معاميتي بعد موتول ميگردد



تبصره : 6
رعالي بازارگرداني در خصوس نمادياي تابلوياي بازار پايه براسا ضوابطي ته به تاييد ييات مديره ررابور خوايد رسيد مطنابق
دستورالعمل مربوطه ام ان پذير اس يمچنين بازارگردان ميتواند دامنه نوسان قيمتي نماد معاميتي را تا دو برابر دامننه نوسنان
روزانه قيمتي نماد معاميتي در بازار عادي ،به شرطي ته از مظدودي دامنه نوسنان روزاننه قيمتني در بنازار دو ررابنور بيشنتر
نشود ،ار ايش ديد يمچنين بازارگردان ميتواند قيم مرجع نماد معاميتي را ضمن اعي به ررابور تعيين نماييد



بند : 12
در بازار پايه ررابور در صورت وجود زيرساخ رني ،اجراي مرهله گشايش تصادري ام ان پذير اس
بندي ياي مقرر ،متأثر از زمان اجراي مرهله گشايش تصادري تغيير مي يابد .



در اين صنورت سناير زمنان

بند : 13
معاميت عمده در بازار پايه بدون مظدودي دامنة نوسان روزانه قيم هسب درخواس عرضه تننده بر اسنا مقنررات معناميت
عمده موضوع رصل يشتم اين دستورالعمل يا به صورت توارقي و با رعاي ضوابط مربوط به "شرايط متقاضيان خريند در معناميت
عمده سها و هق تقد سها در ررابور ايران" مصوب مور 1391/07/10و اصيهات بعدي شورا انجا ميشود .



تبصره :
درصورتي ته بخشي از اوراق بهادار درج شده در بازار پايه داراي شرايط ،امتيناز ينا مظندودي معناميتي بنوده و بننا بنه تشنخيص
ررابور  ،معامله آن در بازار خرد ام انپذير نباشد ،معاميت آن بخش با ير هجمي هسب درخواس عرضهتننده ،بهصورت عمنده
و بر اسا مقررات اين دستورالعمل قابل انجا اس .



بند : 14
شرايط و ررايند معاميت عمده توارقي به شرح زير اس :
 -14-1رعاي ضوابط مربوط به " شرايط متقاضيان خريد در معاميت عمده سها و هنق تقند سنها در ررابنور ايران" مصنوب
مور  1391/07/10و اصيهات بعدي شورا؛
 -14-2استفاده از روش تسويه نقدي بر اسا
موارد ذيل؛

رويه جاري پاياپاي يا استفاده از روش تسوية خارج از پاياپاي با تأييد تميته درج در

الف در صورت وجود طلب /بديي يا معاميت درون گرويي بين اشخاس هقوقي؛
ب در صورت وجود طلب سود سها اشخاس هقيقي از ناشر؛


تبصره : 1
تارگ ار م لف اس تأييديه هسابر و ساير اطيعات و مستندات مورد درخواس ررابنور در خصنوس بنند  14-2اينن مناده را
جه بررسي شرايط تسويه در اختيار ررابور قرار ديد در صورت عد ارائه اطيعات موضوع اين ماده ،ررابور معناميت منذتور
را تأييد نخوايد ترد .



تبصره : 2
مبناي مظاسبه مواعد زماني ذترشده در ضوابط مذتور ،در خصوس معاميت توارقي ،زمان ثب پيشنهاد معناميت تنوارقي خوايند
بود .



بند : 15
ثب آن دسته از نقل و انتقاالت اوراق بهادار مندرج در درتر ثب سها شرت يا ته صرراً قبل از درج نا شرت در رهرس بنازار
مربوطه صورت گررته ،در بازار پايه ررابور ام انپذير اس انتقال تما ينا آن بخنش از طلنب ناشني از نقنل و انتقنال منذتور ،از
هساب رروشنده به هساب خريدار (تهاتر هساب بين رروشننده و خريندار اوراق بهنادار  ،مشنروط بنه تأييند اينن موضنوع توسنط
ييئ مديره ناشر و ارائه رر تسوية خارج از پاياپاي ت ميلشده توسط ايشان ته مسئولي ياي ناشي از انجا اين نقنل و انتقناالت
براي ييئ مديره ناشر در رر مذتور تصريح گرديده اس  ،مجاز ميباشد .



تبصره :
ناشر م لف اس به منفور درج نا شرت در رهرس بازار مربوطه ،ليس آخرين دارندگان سها خود را در مقطنع زمناني شنمول
ثب ن د سازمان ارائه نمايد .



بند : 16
ت مامي اطيعات مربوط به معاميت با رعاي مفاد اين دسنتورالعمل ،آخنرين ترتينب سنهامداران بناالي ينك درصند ناشنر و سناير
اطيعات نمادياي معاميتي درجشده در بازار پايه در تارنماي مج ا قابلنمايش به عمو خوايد بود .



بند : 17
تصميمگيري در خصوس عد تأييد معاميت در موارد تصريح نشده ،بر اسا ماده  20اين دستورالعمل صورت ميپذيرد عنيوه بنر
آن در صورتي ته بنا به تشخيص ررابور معاميت انجا شده از لظاا هجم يا قيم غيرعادي تلقي شوند ،ررابنور ام نان عند
تاييد معاميت را خوايد داش يمچنين در صورت وقوع خطا در نظوه بازگشايي نماد معاميتي و تاثيرپنذيري معناميت از خطناي

مذتور ،ررابور معاميت را تاييد نمينمايد عد رعاي تعهد اعطايي توسط ناشر ،سهامدار/سهامداران عمده ناشر و مديران آن بنه
تميته درج ميتواند منجر به عد تاييد معاميتي گردد ته بر خيف تعهدات ارائه شده ميباشد


تبصره :
عد رعاي تعهد اعطايي توسط ناشر ،سهامدار/سهامداران عمده ناشر و مديران آن به تميته درج هسب مورد تخلف مظسوب مني-
شود و مشمول مقررات ماده  61دستورالعمل پذيرش ،عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در ررابور ايران خوايند بنود و ررابنور
م لف اس موضوع را جه رسيدگي به مرجع ذيصيح گ ارش نمايد.



بند : 18
هذف شد



بند : 19
آن دسته از سهامدار/سهامداران عمدهاي ته مال ي هداقل  25درصد از سها يك ناشر در بازار پايه ررابور را دارند براي عرضنه
بيش از  2درصد از تل سها تظ مال ي يا تنترل يا نفوذ خود در بازار عادي بايد نسب به اخذ تاييديه تميته درج اقدا نمايند
ساير سهامدار/سهامداران عمده ته مال ي تمتر از  25درصد و هداقل  1درصد از سها يك ناشر در بازار پاينه ررابنور را دارنند،
براي عرضه ير مي ان از سها تظ مال ي يا تنترل يا نفوذ خود در بازار عادي بايند نسنب بنه اخنذ تاييدينه تميتنه درج اقندا
نمايند يمچنين عرضه سها توسط سهامدار/سهامداران عمده ناشر در بازار بلو بازار پايه ررابنور  ،صنرراً پنس از اخنذ تاييدينه
تميته درج و هسب مورد ارائه تعهد خريدار يا خريداران جديد مبني بر اين ه در ير زمان ته تصميمي براي عرضه سها خرينداري
شده اتخاذ نمودند ،سها مذتور را با ير تعداد اوراق بهادار ته باشد صرراً بر اسا روشي ته تميته درج تعينين منينمايند ،عرضنه
نمايند ،ام انپذير اس در صورت عد رعاي اين ماده ،مديرعامل ررابور ميتواند معاميت انجا شده را تأييد ننمايد



بند : 20
ررابور م لف اس هداتثر پس از يك سال از تاري ابي اين دستورالعمل ،مقررات و زير ساخ رني سامانه معاميت مبتنني بنر
مفنه را ته در آن معاميت بر اسا اعي مفنه بازارگردانان ،تارگ ار/معامله گران ،صندوق يناي سنرمايه گنذاري و شنرت يناي
تأمين سرمايه انجا مي شود ،ررايم نمايد .



فصل پنج  -توقف و بازگشايي نماد معامالتي :



بخش يك  -توقف و بازگشايي نمادهاي معامالتي در بازارهاي فرابورس:

 oماده : 11
نماد معاميتي اوراق بهادار در موارد زير توسط ررابور

متوقف ميشود:

 1يك روز تاري قبل از برگ اري مجامع عمومي صاهبان سها براسا
رسمي ارشاي اطيعات ناشران ثب شده ن د سازمان؛

اطيعية دعوت به مجمع منتشنره توسنط ناشنر در سناي

 2يك روز تاري قبل از برگ اري جلسة ييأت مديرة ناشر جه تصميمگيري در خصوس تغيير سرمايه براسا
توسط ناشر در ساي رسمي ارشاي اطيعات ناشران ثب شده ن د سازمان ؛


اطيعينة منتشنره

تبصره :
در صورت وجود زيرساخ ياي رني درخصوس بندياي روق ،ررابور
جلسات مذتور متوقف نمايد .

مي توانند نمناد معناميتي اوراق بهنادار را در روز برگن اري

 oماده : 12
هذف شد.
 oماده  12مكرر :
نماد معاميتي به صورت خودتار بيراصله پس از ارسال اطيعات با ايمي موضوع ماده  13دسنتورالعمل اجرايني ارشناي اطيعنات
شرتتهاي ثب شده ن د سازمان ،بهصورت زير متوقف و بازگشايي ميشود:
 1در صورتي ته اطيعات باايمي تا  90دقيقه قبل از پايان جلسه معاميتي ارسال شود ،نماد معاميتي بهطور خودتنار ،بنه مندت
 60دقيقه متوقف ميشود؛
 2در صورت ارشاي اطيعات باايمي در  90دقيقه پاياني جلسه معاميتي ،نماد معاميتي بهطور خودتار متوقف شنده و در جلسنه
معاميتي بعد بازگشايي خوايد شد؛
 3در صورتي ته اطيعات با ايمي در ساع خارج از بازار منتشر شود ،نماد معاميتي در  90دقيقه ابتدايي جلسه معناميتي بعند
بازگشايي خوايد شد.


تبصره : 1
در صورت عد رعاي ض وابط ارشاي اطيعات با ايمي يا وجود يرگونه ابها در انتشار اطيعات با ايمي  ،سازمان ميتواند رأساً ينا
 ، 5نماد ناشر را جهن ررنع ابهنا ينا اصنيحبه پيشنهاد ررابور  ،ضمن انتشار پيا شفافسازي درخصوس داليل توقف (رر
اطيعات منتشر شده هداتثر براي  2روز تاري متوقف نگه دارد در صورت عد ررع ابها يا عد اصيح اطيعات از سوي ناشر پس
 ،6ضمن ارشا به عمو در خصوس عد يم اري ناشر ،بازگشايي نمناد را بنه ررابنوراز مدت تعيين شده ،سازمان مطابق رر
اعي مي نمايد .



تبصره : 2
بازگشايي نماد مطابق ترتيبات ماده  20صورت مي گيرد ته با توجه به اطيعات باايمين موضنوع مناده  13دسنتورالعمل اجرايني
ارشاي اطيعات شرتتهاي ثب شده ن د سازمان ،اگر در گروه (الف قرار داشته باشد هراج ناپيوسته بدون مظدودي دامنه نوسنان
و اگر در گروه (ب قرار داشته باشد هراج ناپيوسته با مظدودي دامنه نوسان انجا مي گيرد .

 oماده  12مكرر : 1
در صورتي ته قيم پاياني سهم طي  5روز معاميتي متوالي در دامنه عادي نوسان قيم  ،بنيش از  20درصند ارن ايش ينا تنايش
داشته باشد ،ررابور موظف اس در اولين زمان مم ن از لظاا رني نماد معناميتي را بنه مندت  60دقيقنه در وضنعي سنفارش
گيري نگه داشته و سپس انجا معاميت را آغاز نمايد .


تبصره : 1
هذف شد



تبصره : 2
ارشاي اطيعيه شفاف سازي در خصوس نوسان قيم سها (ن 22-توسط ناشر بصورت اختياري مي باشد .



تبصره : 3
يم مان با وقفه معاميتي بشرح روق ،معاميت تليه اوراق بهادار مرتبط با آن نماد (هق تقد سها و اوراق مشتقه ني در وضنعي
سفارش گيري قرار مي گيرد .
تبصره : 4
تغييرات قيم و تعداد روزياي معاميتي موضوع اين ماده ،توسط ييئ مديره ررابور
هداقل  5روز تاري قبل از اجرا توسط ررابور به بازار اعي مي شود.



قابل بنازنگري اسن

در صنورت بنازنگري،

تبصره : 5
در صورتي ه در زمان توقف موضوع اين ماده ،ناشر اطيعات با ايمي منتشر تند ،مطابق با ماده  12م رر با آن ررتار خوايد شد .



تبصره : 6
در صورت ايجاد وقفه معاميتي در  60دقيقه پاياني جلسه معاميتي ،آغاز معاميت نماد در شروع جلسه معاميتي بعد صورت خوايد
گرر .



تبصره : 7
پس از وقفه معاميتي ،قيم پاياني مبناي موضوع اين ماده به قيم پاياني در روز وقفه معاميتي تغيير خوايد يار .

 oماده  12مكرر : 2
در صورتي ته قيم پاياني سهم طي  15روز معاميتي متوالي در دامنه عادي نوسان قيم  ،بيش از  50درصد ارن ايش ينا تنايش
داشته باشد ،ررابور موظف اس در اولين زمان مم ن از لظاا رني نماد معاميتي را متوقف ترده و از ناشر درخواسن برگن اري
تنفرانس اطيع رساني نمايد نماد معاميتي هداتثر  2روز تاري پس از توقف نماد معاميتي با مظدودي دامننه نوسنان بازگشنايي
خوايد شد.


تبصره : 1
هذف شد



تبصره : 2
ناشر موظف اس اطيعات هاصل از تنفرانس اطيع رساني را با رعاي ضوابط دستورالعمل اجرايي ارشاي اطيعنات شنرت يناي
ثب شده ن د سازمان و هداتثر  2روز تاري پس از توقف نماد معاميتي ارشا نمايد .



تبصره: 3
در صورتي ته ناشر تنفرانس اطيع رساني برگ ار ننمايد يا اطيعات تنفرانس اطيع رساني را منتشر ن ند ،ررابنور
مطابق رر ف ب 8-موضوع را به عمو ارشا نمايد .



موظنف اسن

تبصره : 4
مسئولي ارائه و ارشاي اطيعات بر عهده مديران شرت (ييئ مديره و منديرعامل بنوده و تفنويض آن بنه سناير اشنخاس رارنع
مسئولي آنان نمي باشد .



تبصره : 5
رراب ور و ناشر مل يستند جه برگ اري تنفرانس اطيعرساني به صورت تلفني يا مجازي ،بسنتري امنن ،عمنومي و قابنل ات نا
جه اطيع اشخاس از مفاد تنفرانس ررايم نمايند .



تبصره : 6
يم مان با توقف نماد معاميتي ،معاميت تليه اوراق بهادار مرتبط با آن نماد از قبيل هق تقد و اوراق مشتقه متوقف مي شود .



تبصره : 7
تغييرات قيم و تعداد روزياي معاميتي موضوع اين ماده ،توسط ييئ مديره ررابور
هداقل  5روزتاري قبل از اجرا توسط ررابور به بازار اعي مي شود.



قابل بنازنگري اسن

در صنورت بنازنگري،

تبصره : 8
در صورتي ه در زمان توقف موضوع اين ماده ،ناشر اطيعات با ايمي منتشر تند ،دامنه نوسان در زمان بازگشايي متناسب با طبقنه
اطيعات با ايمي منتشر شده (گروه الف يا ب خوايد بود .



تبصره : 9
درصورتي ته طي مدت ذتر شده در اين ماده ،از انجا معاميت نماد به دليل موضوع ماده  12م رر  1جلوگيري شود ،قيم پاياني
مبناي موضوع اين ماده تغيير نخوايد ترد.

 oماده  12مكرر : 3
در صورتي ته ظن دست اري بازار (مبتني بر اطيعات يا معاميت يا خريد و رروش مت ي بر اطيعنات نهناني وجنود داشنته باشند،
سازمان مي تواند راساً يا به پيشنهاد ررابور نماد معاميتي ناشر را هداتثر به مدت  5روزتاري با اطيع به بازار متوقف نمايند(رر
 7پس از دوره توقف ،بازگشايي نماد مطابق ترتيبات ماده  12م رر  8با هراج ناپيوسته با مظدودي دامنه نوسان خوايد بود . oماده  12مكرر : 4
در موارد ذيل سازمان مي تواند طبق ررآيند شرح داده شده ،راساً يا به پيشنهاد ررابور نماد معاميتي را تعليق نمايد.
 -1ناشر اطيعات با ايمي موضوع ماده  13دستورالعمل اجرايي ارشاي اطيعات شرت ياي ثب شده ن د سازمان را به موقع ارشنا
ن رده باشد.
 -2ظن تقلب يا دست اري در اطيعات منتشره يا صورت ياي مالي ناشر وجود داشته باشد.
 -3نياز به بررسي وضعي شفاري اطيعاتي ناشر وجود داشته باشد.
الف در صورت بروز ير يك از موارد روق ،سازمان نماد معاميتي را هداتثر  10روز تاري تعليق نموده و بيراصله بنه ناشنر اعني و
 8به عمو ارشا مي نمايد در صورتي ته ناشر طي اين مدت ،اطيعات درخواس شنده را ارائنه ننمايند ينامراتب را مطابق رر
مطابق رر ن 24-پيشنهادي مبني بر درخواس مهل مشخص (هداتثر  10روز تاري به سازمان ارائه ن نند ،سنازمان مني توانند
 9به عمو ارشا نمايد.ضمن اعي بازگشايي نماد به ررابور  ،به ناشر اخطار داده و م اتبات را مطابق رر
ب در صورت ارسال اطيعات درخواس شده به سازمان در دوره تعليق ،اطيعنات جديند بنه بنازار اعني و نمناد معناميتي در روز
معاميتي بعد بازگشايي مي گردد.
ج در صورت تأييد يا عد تاييد مهل درخواستي ناشر يا نياز به بررسي بيشتر موارد روق ،سازمان مي تواند ضمن اطيع بنه عمنو
  12هداتثر مهل تعليق نماد را تا دو دوره  10روزه تاري ديگر تمديد نمايد.(رر

د در صورت عد ررع داليل تعليق نماد معاميتي پس از اتما مهل روق ،ييئ مديره سازمان نسب به تداو تعليق يا بازگشنايي
نماد معاميتي به يمراه اقدامات الز جه شفاف سازي تصميم گيري خوايد نمود و نتايج مطابق با رر ياي  13-يا  14-به
اطيع عمو خوايد رسيد.
ه در صورت موارق ييئ مديره سازمان با بازگشايي نماد به صورت "معامله تظ اهتياط" ،نماد معاميتي بازگشنايي شنده و بنه
  11ام ان پذير اس .تارگ اران اعي مي شود ته معاميت نماد پس از اخذ رر "اطيع از ابها " (رر


تبصره  1مكرر :
مهل قابل ارايه جه
خوايد بود.



تداو تعليق يا بازگشايي نماد در شرايط "معامله تظ اهتياط" هداتثر  6ماه از تاري تعليق نماد معناميتي

تبصره : 1
 ،14نماد معاميتي ناشر از تعليق خنارجپس از ررع داليل بندياي  1تا  3موضوع اين ماده ،با اعي سازمان به عمو مطابق رر
  15معاميت بنه هالن عناديمي شود و يا در صورتي ته در شرايط معامله تظ اهتياط قرار داشته باشد ،پس از انتشار رر
بازگشته و ت ميل رر "اطيع از ابها " ضرورت نخوايد داش .



تبصره : 2
در صورت عد ررع داليل بندياي  1تا  3موضوع اين ماده پس از پايان مهلن اراينه شنده از سنوي ييئن منديره سنازمان ،نمناد
معاميتي ناشر تعليق (در صورتي ته در شرايط معامله تظ اهتياط قرار داشته باشد و جه اعي لغو پذيرش بر اسنا ترتيبنات
ماده  42دستورالعمل پذيرش ،عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در ررابور ايران ،به ررابور اعي مي گردد.



تبصره  2مكرر :
در صورتي ته نماد معاميتي ناشر در راصله تمتر از  2سال ( 24ماه براي مرتبه دو در شرايط "معامله تظ اهتياط" قرار گينرد،
سازمان پس از پايان هداتثر مهل مقرر در اين ماده ( 6ماه از تاري تعليق  ،نماد معاميتي ناشر را تعليق و جه اعي لغو پذيرش
ناشر بر اسا ترتيبات ماده  42دستورالعمل پذيرش ،عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در ررابور ايران ،بنه ررابنور اعني مني
گردد .



تبصره : 3
در صورت عد ارشا يا ارائه اطيعات در يرتدا از مهل ياي مقرر در اين ماده ،سازمان عيوه بر اعي به عمو  ،عبنارت ذينل را در
رر ياي  9-و  11-قيد مي تند " از اين تاري به تخلفات اهتمالي مديران و ناشر مطابق قوانين و مقررات مربوطه رسنيدگي
مي شود چنانچه موضوع واجد وصف مجرمانه ني باشد ،مراتب در اجراي ماده  52قانون بازار اوراق بهادار از طرينق مراجنع قضنايي
تيفري پيگيري خوايد شد ".



تبصره : 4
هذف شد



تبصره : 5
ررابور موظف اس رهرس ناشراني ته نماد آنها توسط سازمان تعليق شده يا معاميت آن تظ اهتياط اس را از طريق سناي
رسمي خود به عمو اعي نمايد اين رهرس شامل نا و نماد معاميتي ناشر ،دلينل هضنور در رهرسن و اسنامي اعضناي ييئن
مديره و مديرعامل اس .



تبصره : 6
ررابور موظف اس نمادياي معاميتي ته با اعي سازمان تعليق شده اند را پس از اعي سازمان ،مطابق ترتيبات مناده  12م نرر
 8بازگشايي نمايد.



تبصره : 7
دامنه نوسان نماد معاميتي ته به صورت تظ اهتياط ام ان معامله خوايد داش  40درصد دامنه نوسان در هالن عنادي بنوده و
در صورتي ته به تشخيص ررابور داشتن بازارگردان براي گشايش نماد تظ اهتياط ال امني باشند شنرايط و نظنوه بنازارگرداني
توسط ررابور تعيين ميگردد



تبصره : 8
در صورتي ته پس از تعليق نماد معاميتي ،مبناي تصميم به تعليق منتفي گردد ،سازمان بازگشايي نماد معاميتي را با مظدودي
دامنه نوسان به ررابور اعي مي نمايد .

 oماده  12مكرر : 5
ررابور  ،ورقه بهادار ناشر پذيررته شده را مطابق مواد  40 ،39م رر 41 ،م رر و  42دستورالعمل پذيرش ،عرضنه و نقنل و انتقنال
اوراق بهادار در ررابور ايران (شرت سهامي عا تعليق يا لغو پذيرش مي نمايد
 oماده  12مكرر : 6
در صورتي ه معاميت اوراق بهادار مفنون به استفاده از اطيعات نهاني يا دست اري قيم باشد ،ررابور ميتواند ضنمن اعني بنه
عمو نماد معاميتي اوراق بهادار را متوقف نمايد بازگشايي نماد معناميتي پنس از بررسنيياي الز  ،بنا مظندودي دامننه نوسنان
هداتثر يك روز معاميتي خوايد بود .
 oماده  12مكرر : 7
بازگشايي نمادياي معاميتي ورقه بهادار توسط ررابور  ،مطابق ترتيبات ماده  12م رر  8اين دستورالعمل ،طبق شرايط زير انجنا
ميشود:
 1هداتثر دو روز تاري پس از ارشاي تصميمات مجمع عمومي عادي ناشر پذيررته شده ته تصميمات آن تصويب صورتياي مالي
يا تقسيم سود باشد ،هراج ناپيوسته بدون مظدودي دامنة نوسان؛

 2هداتثر دو روز تاري پس از ارشاي تصميمات مجمع عمومي عادي ته موضوع آن ساير موارد غير از بند  1باشد ،هراج ناپيوسنته
با مظدودي دامنة نوسان؛
 3هداتثر دو روز تاري پس از ارشاي تصميمات مجمع عمومي روقالعادهاي ته تصميمات آن منجر به تغيير سرماية ناشر پذيررتنه
شده نگردد ،هراج ناپيوسته با مظدودي دامنة نوسان؛
 4هدات ثر دو روز تاري پس از ارشاي تصميمات مجمع عمومي و يا جلسة ييأت مديره در خصوس تغيير سرمايه ،هنراج ناپيوسنته
بدون مظدودي دامنة نوسان؛



تبصره : 1
مواعد زماني جه بازگشايي نمادياي موضوع اين ماده ،در شرايط خاس و با دسنتور منديرعامل ررابنور
روزتاري تأخير اعمال گردد .



ميتوانند هنداتثر بنا دو

تبصره : 2
در مواردي ته در جلسه مجمع عمومي روق العاده يا جلسة ييأت مديره ناشر ار ايش سرمايه به مي ان  200درصد يا بيشتر صررا از
مظل صدور سها جاي ه تصويب گردد ،بازگشايي نماد معاميتي منوط به ثب ار ايش سرمايه و قابل معامله شدن سها جديند مني
باشد .

 oماده  12مكرر : 8
بازگشايي نماد معاميتي از طريق هراج ناپيوسته  30دقيقه اي با اعمال يك مرهله پيشگشايش شروع و با اجراي هنراج ناپيوسنته
پايان مي يابد پس از اين مرهله ،معاميت از طريق هراج پيوسته در زمان باقيمانده تا پايان جلسة معاميتي و در دامنة نوسان مجاز
روزانه قيم انجا مي شود قيم مرجع در دورة هراج پيوسته ،قيم تشف شده از طريق هراج ناپيوسته اس .


تبصره : 1
در صورتي ته در دورة هراج ناپيوسته معامله اي صورت نپذيرد ،معاميت انجا شده در دوره هراج ناپيوسته توسط ررابنور تاييند
نگردد ،به تشخيص ررابور و پس از اطيع رساني ،هراج ناپيوسته موضوع اين ماده در يمنان جلسنه معناميتي ينا در  90دقيقنه
ابتدايي جلسه معاميتي بعد براي ي بار ديگر قابل ت رار اس به ير ترتيب در صورت عد تشف قيم  ،آخرين قيم پايناني نمناد
معاميتي ،قيم مرجع در دورة هراج پيوسته خوايد بود .



تبصره : 2
درخصوس قيم گذاري هق تقد سها براي اولين بار پس از ار ايش سرمايه و در زمان عرضه هق تقد استفاده نشده در صنورت
عد تشف قيم پس از دو نوب هراج ناپيوسته ،هراج ناپيوسته تا تشف قيم ت نرار مني شنود در زمنان عرضنهي هنق تقند
استفاده نشده مدت زمان هراج ناپيوسته از شروع عمليات هراج آغاز و تا پايان جلسهي معاميتي ادامه خوايد داش .



تبصره : 3
در تمامي مواد اين دستورالعمل ،هراج ناپيوسته بدون مظدودي دامنه نوسان صورت مي گيرد ،مگر اين ه نوع مظدودي به صورت
صريح بيان شده باشد .

 oماده : 13
ررابور بايد دليل توقف نماد معاميتي را هداتثر تا پايان روز تاري توقف نماد معاميتي اطيعرسناني نمايند يمچننين ررابنور
م لف اس هداقل  15دقيقه قبل از بازگشايي نماد معاميتي مراتب را به اطيع عمو برساند .
 oماده  13مكرر :
هذف شد.


تبصره :
هذف شد.

 oماده  13مكرر : 1
بازار شرت ياي توچك و متوسط از شمول مواد و تبصره ياي اين رصل مستثني مي باشند.


بخش دو  -توقف و بازگشايي نمادهاي معامالتي در بازار پايه فرابورس:

 oماده  13مكرر : 2
توقف و بازگشايي نمادهاي معامالتي در بازار پايه فرابورس شامل احكام زير است:


بند : 1
 -1نماد معاميتي اوراق بهادار قبل از برگ اري مجامع عمومي و ني جلسه ييات منديره جهن تصنميم گينري در خصنوس تغيينر
سرمايه توسط ررابور بشرح زير متوقف مي گردد:
 -1-1يك روز تاري قبل از برگ اري مجامع عمومي صاهبان سها بر اسا
سامانه رسمي ارشاي اطيعات شرت ياي ثب شده ن د سازمان.

اطيعينه دعنوت بنه مجمنع منتشنره توسنط ناشنر در

 -1-2يك روز تاري قبل از برگ اري جلسه ييأت مديرة ناشر جه تصميمگيري در خصنوس تغيينر سنرمايه بنر اسنا
منتشره توسط ناشر در سامانه رسمي ارشاي اطيعات شرت ياي ثب شده ن د سازمان.

اطيعينة



تبصره :
در صورت وجود زيرساخ ياي رني درخصوس بندياي روق ،ررابور
جلسات مذتور متوقف نمايد .



مي توانند نمناد معناميتي اوراق بهنادار را در روز برگن اري

بند : 2
نمادياي معاميتي متوقف شده بر اسا
شوند:

بند  1اين ماده ،با رعاي شرايط زير و مطابق ترتيبات بنند  12اينن مناده ،بازگشنايي مني

 -2-1بازگشايي نمادياي معاميتي ،هداتثر دو روز تاري پس از ارشاي تصميمات مجمع عمومي عادي ناشر ته موضوع آن تصويب
صورتياي مالي يا تقسيم سود باشد ،به صورت هراج ناپيوسته بدون مظدودي دامنة نوسان؛
 -2 -2بازگشايي نمادياي معاميتي ،هداتثر دو روز تاري پس از ارشاي تصميمات مجمع عمومي عادي ته موضوع آن غير از موارد
بند يك اين ماده باشد ،بنه صنورت هنراج ناپيوسنته بنا مظندودي دامننه نوسنان موضنوع بنندياي  5و  11مناده  10م نرر اينن
دستورالعمل.
 -2-3بازگشايي نمادياي معاميتي ،هداتثر دو روز تاري پس از ارشاي تصميمات مجمع عمومي روق العاده يا جلسة يينأت منديره
در خصوس تصويب تغيير سرمايه ،به صورت هراج ناپيوسته بدون مظدودي دامنة نوسان؛
 -2-4بازگشايي نمادياي معاميتي ،هداتثر دو روز تاري پس از ارشاي تصميمات مجمع عمنومي روقالعنادهاي تنه تصنميمات آن
منجر به تغيير سرماية ناشر نگنردد ،هنراج ناپيوسنته بنا مظندودي دامننة نوسنان موضنوع بنندياي  5و  11مناده  10م نرر اينن
دستورالعمل.


تبصره : 1
بازگشايي نمادياي موضوع اين ماده ،در شرايط خاس و با تصميم مديرعامل ررابور
گردد .



ميتواند هداتثر با دو روزتاري تنأخير اعمنال

تبصره : 2
در صورت عد ارشاي تصميمات مجامع عمومي ناشران هاضر در تابلوي "پايه زرد" و يا جلسنه يينأت منديره اي تنه در خصنوس
تغيير سرمايه ناشر تصميم گيري مي نمايد ،هداتثر ظرف مدت دو يفته پس از تاري برگ اري مجمع يا جلسه ييات منديره ،نمناد
معاميتي ناشر با اتخاذ تصميم از سوي تميته درج در خصوس انتقال يا عد انتقال نماد معناميتي بنه تنابلوي "پاينه ننارنجي" ينا
"پايه قرم " بازگشايي شده و سهامداران عمده ناشر م لفند تا زمان ارايه اطيعات ،از عرضه سها خود خودداري نمايند در صنورت
عد رعاي ال امات مذتور ،مديرعامل ررابور مي تواند معاميت انجا شده را تأييد ننمايد .



تبصره : 3
در صورت عد ارشاي تصميمات مجامع عمومي ناشران هاضر در تابلوياي "پايه نارنجي" و "پايه قرم " و يا جلسه ييأت مديره اي
ته در خصوس تغيير سرمايه ناشر تصميم گيري مي نمايد ،هداتثر ظرف مدت دو يفته پس از تناري برگن اري مجمنع ينا جلسنه
ييأت مديره ،نماد معاميتي بازگشايي شده و سهامداران عمده ناشر م لفند تا زمان ارايه اطيعات ،از عرضنه سنها خنود خنودداري
نمايند در صورت عد رعاي ال امات مذتور ،مديرعامل ررابور مي تواند معاميت انجا شده را تأييد ننمايد .



تبصره : 4
در مواردي ته در جلسه م جمع عمومي روق العاده يا جلسه ييئ مديره ناشر ،ار ايش سرمايه به مي ان  200درصد يا بيشتر صنررا
از مظل صدور سها جاي ه تصويب گردد ،بازگشايي نماد معاميتي منوط به ثب ار ايش سرمايه و قابل معامله شندن سنها جديند
اس .



بند : 3
نمنناد معنناميتي اوراق بهننادار هسننب وقننوع يننر يننك از مننوارد زيننر توسننط ررابننور متوقننف و يننا توقننف آن ادامننه منني يابنند:
 -3-1در صورت ارايه اظهارنفر مردود يا عد اظهار نفر هسابر نسب به هداقل ي ي از صورتياي مالي اساسي هسابرسي شده
شرت اصلي يا تلفيقي ناشر.
 -3-2در صورت انتشار ه م بدوي يا قطعي ورش ستگي ناشر در سامانه رسنمي ارشناي اطيعنات شنرت يناي ثبن شنده نن د
سازمان.
 -3-3در صورت انتشار تصميم مجمع عمومي روق العاده و يا رأي دادگاه مبني بر انظيل ناشر در سنامانه رسنمي ارشناي اطيعنات
شرت ياي ثب شده ن د سازمان.



بند : 4
بازگشايي نمادياي معاميتي انتقالي بين تابلوياي بازار پايه موضوع ج ء يك ،دو و سه بند  3اين ماده ،بيراصله بعد از انتقنال انجنا
مي شود .



تبصره :
در صورتي ته علي رغم وقوع ير يك از موضوعات ج ء يك ،دو و سه بند  3اين ماده ،تابلوي مربوط به نماد معناميتي ناشنر تغيينر
ننمايد ،نماد معاميتي ضمن اعي به عمو متوقف و در روز معاميتي بعد بازگشايي مي شود.



بند : 5
پس از انتشار اطيعيه طبقه بندي ناشران بازار پايه ،نمادياي معاميتي ناشراني ته طبقه بندي آن يا در تابلوياي بازار پاينه نسنب
به قبل تغيير مي يابد جه انجا اقدامات رني هداتثر به مدت  5روز تاري متوقف مي گردد .



بند : 6
نماد معاميتي به صورت خودتنار و در اولنين زمنان مم نن از لظناا رنني پنس از ارسنال اطيعنات بنا ايمين موضنوع مناده 13
«دستورالعمل اجرائي ارشاي اطيعات شرت ياي ثب شده ن د سنازمان» متوقنف شنده و هنداتثر دو روز تناري پنس از توقنف،
بازگشايي خوايد شد.



تبصره : 1
در صورت وجود ابها باايمي در اطيعات منتشره ناشران هاضر در تابلوي "پايه زرد" ،نماد معاميتي توسط ررابور هنداتثر بنه
مدت  10روز تاري تعليق و مراتب از طريق رر ف ب 12-به عمنو اطيعرسناني مني گنردد ررابنور اينران مني توانند از ناشنر
درخواس ارايه اطيعيه شفاف سازي نمايد در صورت عد ررع مواردي ته منجر به تعليق نماد شده اسن  ،ضنمن انتشنار رنر ف
ب ، 15-بازگشايي نماد معاميتي با اتخاذ تصميم از سوي تميته درج مبني بر انتقال يا عد انتقال نماد به تابلوي پايين تنر صنورت
خوايد گرر .



تبصره : 2
بازگشايي نماد مطابق ترتيبات بند  12اين ماده صورت مي گيرد ته با توجه به اطيعات باايمي موضنوع مناده « 13دسنتورالعمل
اجرائي ارشاي اطيعات شرت ياي ثب شده ن د سازمان» ،اگر در گروه "الف" قرار داشته باشد هراج ناپيوسنته بندون مظندودي
دامنه نوسان و اگر در گروه "ب" قرار داشته باشد هراج ناپيوسته با مظدودي دامنه نوسان انجا مي گيرد .



بند : 7
در موارد زير ررابور ايران نماد معاميتي را هداتثر به مدت  10روز تاري تعليق و موضوع را هسب مورد از طريق رنر ف ب13-
به عمو اطيع رساني مي نمايد؛
 -7-1در صورتي ته ظنّ وقوع جرائم موضوع ماده  46قانون بازار اوراق بهادار ج ا ا در خصوس اطيعات ارايه شده يا معناميت اوراق
بهادار در بازار عادي وجود داشته باشد.
 -7-2در صورت وقوع معاميتي ته منجر به ايجاد ظن تغييرات مديريتي/سهامداري مؤثر در تنترل شرت شود .
 -7-3در صورتي ته نياز به بررسي وضعي شفاري اطيعاتي ناشر وجود داشته باشد.



تبصره : 1
در صورت عد ررع ابها  ،تميته درج مي تواند تعليق نماد معاميتي را هداتثر تا دو دوره  10روزه تاري ديگر ادامنه ديند پنس از
آن ،ضمن انتشار رر ف ب 15-نماد معاميتي با تصميم تميته درج در يمان تابلو يا تابلوي پايين تر بازگشايي مي گردد .



تبصره : 2
ررابور م لف اس در صورت وقوع ير يك از موارد روق ،نتيجه اقدامات انجا شده را قبل از بازگشايي نماد معناميتي بنه اطنيع
سازمان برساند .



بند : 8
نماد ناشر در پايان جلسه معاميتي آخرين روز تاري پيش از شروع مهل تأديه تما يا بخشي از سنرمايه پرداخ نشنده بنر اسنا
اطيعيه منتشره توسط ناشر در سامانه رسمي ارشاي اطيعات شرت ياي ثب شده ن د سازمان ،توسط ررابور متوقف و پنس از
اخذ تأييديه از واهد مربوطه در سازمان بازگشايي خوايد شد .



تبصره :
ناشر موظف اس هداقل  5روز قبل از شروع مهل اعيمي مذتور اقدا به انتشار اطيعيه مربوطه نمايد درصورتيته تأديه تما ينا
بخشي از سرمايه پرداخ نشده از مظل آورده نقدي سهامداران تعيين گردد ،ناشر موظف اس هداقل مهل يكيفتهاي براي تأديه
مبالغ در نفر بگيرد .



بند : 9
  8يا از طريق اعي به ررابوردر صورتي ته سازمان جه بررسي وضعي شفاري اطيعاتي ناشر رأسا (با انتشار رر
به تعليق نماد نمايد ،بازگشايي نماد پس از اعي سازمان و مطابق با ترتيبات بند  12اين ماده خوايد بود .



اقندا

بند : 10
يم مان با توقف يا تعليق نماد معاميتي ،معاميت تليه اوراق بهادار مرتبط بنا آن نمناد از قبينل هنق تقند سنها و اوراق مشنتقه
متوقف مي شود .



بند : 11
درج و اولين گشايش نماد معاميتي در بازار پايه پس از تائيد تميته درج صورت مي گيرد .



بند : 12
بازگشايي نماد معاميتي از طريق هراج ناپيوسته  30دقيقه اي با اعمال يك مرهله پيشگشايش شروع و با اجراي هنراج ناپيوسنته
پايان مي يابد پس از آن ،معاميت از طريق هراج پيوسته در زمان باقيمانده تا پايان جلسة معاميتي و در دامنة نوسان مجاز روزاننه
قيم انجا مي شود قيم مرجع در دورة هراج پيوسته ،قيم تشف شده از طريق هراج ناپيوسته اس .



تبصره : 1
در صورتي ته در دورة هراج ناپيوسته معامله اي انجا نشده يا تاييد نگردد ،هراج ناپيوسته موضوع اين ماده به تشنخيص ررابنور
در يمان جلسه معاميتي يا در  90دقيقه ابتدايي جلسه معاميتي بعد پس از اطيع رساني براي ي بار ديگر ت رار مي شود .



تبصره : 2
درخصوس قيم گذاري هق تقد سها براي اولين بار پس از ار ايش سرمايه و در زمان عرضه هق تقد استفاده نشده در صنورت
عد تشف قيم پس از دو نوب هراج ناپيوسته ،هراج ناپيوسته تا تشف قيم ت نرار مني شنود در زمنان عرضنهي هنق تقند
استفاده نشده مدت زمان هراج ناپيوسته از شروع عمليات هراج تا پايان جلسهي معاميتي ام انپذير ميباشد



تبصره  2مكرر :
دامنه نوسان هق تقد استفاده نشده به مي ان دو برابر دامنه نوسان قيم نمادياي معاميتي در تابلو مربوطه ميباشد و در آخنرين
روز مهل پذيره نويسي هق تقد استفاده نشده ،معاميت بدون اعمال مظدودي دامنه نوسان قيمتي و بندون رعاين مظندودي
هجمي معامله عمده ،ام ان پذير خوايد بود



تبصره : 3
در تمامي مواد اين دستورالعمل ،هراج ناپيوسته بدون مظدودي دامنه نوسان صورت مي گيرد ،مگر اين ه نوع مظدودي به صورت
صريح بيان شده باشد .



بند : 13
ررابور م لف اس هداتثر تا پايان روز تاري توقف نماد معاميتي ،دليل آن را اطيعرساني نمايد يمچنين ررابور
هداقل  15دقيقه قبل از بازگشايي نماد معاميتي ،مراتب را به اطيع عمو برساند .



فصل شش  -دامنه نوسان قيمت و محدوديت حجمي :

 oماده : 14

م لف اسن

دامنة نوسان روزانه قيم در بازار اول ،دو و اوراق مشارت ررابور  5درصد براي اوراق راقد بازارگردان ميباشد در صورت وجود
بازارگردان ،دامنة مذتور ،طبق قرارداد بازارگرداني تعيين ميشود نمادياي معاميتي در بازار سنو مشنمول دامننة نوسنان روزاننه
قيم نميباشند .


تبصره :
تغييرات بعدي دامنة نوسان روزانة قيم با پيشنهاد ييأتمديرة ررابور به تأييد ييئ مديرة سازمان خوايد رسيد تغيينر دامننة
نوسان قيم بايد يك روز تاري قبل از اعمال توسط ررابور اطيعرساني شود .

 oماده : 15
هذف شد.


تبصره :
هذف شد.

 oماده : 16
قيم پاياني نم ادياي معاميتي در بازار اول ،دو و اوراق مشارت ررابور
طي جلسة معاميتي در بازار عادي خوايد بود .

برابر با قيم ميانگين موزون معاميت انجا شدة نمناد

 oماده : 17
قيم مرجع براي نمادياي راقد بازارگردان ،قيم پاياني سهم در روز قبل ميباشد قيم مرجع براي نماديناي داراي بنازارگردان،
در صورت اعي قيم توسط بازارگردان ،قيم اعيمي و در صورت عد اعي  ،قيم پاياني سهم در روز قبل خوايد بود .
 oماده : 18
واهد پايه سفارش معادل يك مي باشد تغيير واهد پاية سفارش با تصويب ييأت مديره ررابور
قبل از اعمال ،ام انپذير اس .

و اعي آن هداقل ينك روز تناري

 oماده : 19
مظدودي هجمي براي نماد شرت يايي ته سرمايه پايه آنها معادل يا بيش از ي صد ميليون عدد اسن  ،معنادل  50ين ار سنهم و
براي نماد ساير شرت يا  10ي ار سهم خوايد بود تغيير مظدودي هجمي با تصويب ييأت منديرة ررابنور و اطنيع رسناني آن
هداقل يك روز تاري قبل از اعمال ام انپذير ميباشد .


تبصره :

مظدودي هجمي براي ساير اوراق بهادار توسط ييأت مديرة ررابور
از اعمال اطيع رساني گردد .


تعيين ميشود و تغييرات آن بايد هداقل يك روز تاري قبل

فصل هفت  -عدم تأييد معامالت :

 oماده : 20
مديرعامل ررابور
تأييد ننمايد :


صرراً در شرايط زير ،ميتواند بخشي از معاميت اوراق بهادار را هداتثر تا پاينان روز برگن اري جلسنة معناميتي

بند : 1
اعي تارگ ار مبني بر وقوع اشتباه و اهراز آن توسط مديرعامل ررابور



بند : 2
خطاي معاميتي متأثر از اش ال سامانه معاميت



بند : 3
معاملة سها ب رگتر يا مساوي  5درصد براي شرتتهايي ته سرماية پايه آنها تمتر يا مساوي يك ميليارد عدد سنهم ينا هنق تقند
اس و ب رگتر يا مساوي يك درصد براي شرتتهايي ته سرمايه پايه آنها بيش از يك ميليارد عدد اس در ينك جلسنة معناميتي و
توسط يك تد معاميتي بدون رعاي ضوابط معاميت عمده



بند : 4
عد رعاي سهميه اعي شده براي خريد يا رروش اوراق بهادار براسا مقررات ته موجب عد تأييد تل خريد يا رنروش تنارگ ار
ميشود در موارد خاس با تشخيص مديرعامل ررابور رقط خريديا يا رروشياي بيش از سهيمه تأييد نميشود .



بند : 5
در صورتي ته ظن دست اري قيم يا استفاده از اطيعات نهاني وجود داشته باشد ،در اينن صنورت منديرعامل ررابنور
معاميتي را ته با نوسان غيرعادي قيم يا هجم غيرعادي انجا شود تأييد ننمايد .



ميتوانند

تبصره : 1
عرضهياي اوليه و عرضهياي سها شرتتهاي دولتي در راسنتاي خصوصيسنازي و معاملنة آخنرين روز هنق تقند اسنتفاده نشنده
مشمول بند ( 3روق نميباشد .



تبصره : 2

تليه مدار


و سوابق معاميت تأييد نشده بايد توسط ررابور

ايران نگهداري شده و هسب درخواس به سازمان ارائه گردد .

فصل هشت  -ضوابط كلي معامالت عمده :

 oماده : 21
معاميت عمده در بازاري مج ا ته به يمين منفور در سامانة معاميتي ايجاد شده اسن انجنا ميشنوند در اينن معناميت دامننة
نوسان قيم و مظدودي هجمي اعمال نميشود .


تبصره :
براي انجا معاميت عمده ،نماد سهم در بازار عادي بايد باز باشد.

 oماده : 22
عرضة در معاميت عمد ه به صورت ي جا و از يك رروشنده بوده و يا طبق مقرراتني اسن تنه بنه تصنويب ييئن منديره سنازمان
ميرسد .
 oماده : 23
براي انجا معاملة عمده ،تارگ ار رروشنده بايد درخواس تتبي خود مبني بر رروش سها يا هق تقد سها را بهيمراه اطيعنات و
مستندات زير ،به ررابور ارايه نمايد :


بند : 1
تعداد سها يا هق تقد سها قابل عرضه



بند : 2
قيم پايه عرضه



بند : 3
تاري عرضه



بند : 4
نا عرضهتننده به يمراه تصوير سفارش رروش



بند : 5

شرايط رروش از جمله نقدي و اقساطي بودن ثمن معامله و در خصوس معاميت اقساطي ،نظوه تقسيط و وثايق مورد نيناز؛ هنداقل
هصه نقدي در تمامي معاميت عمده  %10ميباشد


بند : 6
هداتثر مهل تسوية هصة نقدي و اراية سند تسويه خارج از پاياپاي



بند : 7
مدارتي دال بر نمايندگي عرضهتننده در انتقال هقوق مالي و غيرمالي سها



بند : 8
اعي شرايط ضمن عقد در صورت ارايه قرارداد توسط رروشنده –ضروري اس در توارقنامه ريمابين خريدار و رروشنده قيند شنود
ته در صورتيته خريدار ير يك از اقساط خود را پرداخ ن ند ،سپرده هضور در رقاب بهعنوان خسارت رروشنده تلقي ميشود



بند : 9
ساير اطيعات به درخواس ررابور

 oماده : 24
عرضة سها و هق تقد سها و ثب سفارش خريد براي معاميت تنترلي و معناميت منديريتي غينر تنترلني طبنق ترتيبنات زينر
ميباشد؛
 -1درخواس عرضه اين معاميت هداقل  20روز تاري و هداتثر  60روز تقويمي قبل از تاري عرضه بايند در دبيرخاننه ررابنور
ثب و در صورت تطبيق اطيعيه عرضه با مقررات به تشخيص ررابور  ،از طريق ساي رسمي ررابور اطيعرساني شود
 -2هداقل  6روز تاري قبل از عرضه ،اطيعات و مستندات موضوع مادة " 2ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريند در معناميت
عمده سها و هق تقد سها در بور اوراق بهادار تهران و ررابور ايران (مصوب شوراي عالي بور " بايد بهصنورت تامنل بنه
تارگ ار ارائه گردد و تارگ ار پس از شناسايي متقاضي و تنترل ت ميل بودن اطيعات ،مدار و مستندات ،آن را به يمراه نفر خود
مبني بر رعاي معيارياي مذتور ،طي يمان روز به ررابور  ،سازمان و هسب مورد سازمان خصوصيسازي ارائه نمايند در صنورت
عد ت ميل مدار و مستندات ،تارگ ار م لف اس مراتب نقص مدار را ظرف يك روز تاري به متقاضي اعي نمايد.
 -3ررابور بايد بر اسا معيارياي مادة " 2ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معاميت عمده سها و هق تقند سنها
در بور اوراق بهادار تهران و ررابور ايران ( مصوب شوراي عالي بور " آن موارد را بررسي و اظهنار نفنر خنود را در خصنوس
رعاي معيارياي مذتور هداتثر تا  3روز تاري قبل از عرضه به سازمان اعي نمايد.


تبصره : 1

هذف شد



تبصره : 2
در صورتي ته تارگ ار خريدار قبل از انجا معامله ،انصراف تتبي خود را از ادامة رقاب اعي نمايد يا چنانچه تارگ ار خريدار مورنق
به انجا معامله نگردد ،سپردة وي با تأييد ررابور مبني بر عد مغايرت اقندامات تنارگ ار بنا مقنررات در جرينان معاملنه منذتور،
هداتثر تا دو روز تاري پس از زمان انصراف يا انجا معامله ،توسط شرت سپردهگذاري مرت ي عودت داده ميشود .



تبصره : 3
درصورتي ته سها عرضه شده در زمره سها وثيقه گررته شده جهن ضنمان اوراق توسنط شنرت سنپردهگذاري مرتن ي اوراق
بهادار و تسويه وجوه باشد ،مهل ارايه درخواس عرضه ،هداقل  10روز تاري و هداتثر  60روز تقويمي ميباشد.

 oماده : 25
ثب سفارش خريد براي معاميت عمده غير مديريتي طبق ترتيبات زير ام ان پذير خوايد بود:
 -1درخواس عرضه اين معاميت هداقل  5روز تاري و هداتثر  60روز تقويمي قبل از تاري عرضه بايد در دبيرخانه ررابور
و در صورت تطبيق اطيعيه عرضه با مقررات به تشخيص ررابور  ،از طريق ساي رسمي ررابور اطيعرساني شود.

ثب

 -2متقاضيان بايد ضمن ارائه اطيعات و مستندات الز جه شناسايي تامل آنها توسط تارگ ار ،رعاي معيارياي مادة " 2ضنوابط
مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معاميت عمده سها و هق تقد سها در بور اوراق بهادار تهران و ررابور اينران (مصنوب
شوراي عالي بور "را تأييد نمايند.
 -3در صورتي ته تارگ ار يا ررابور تا قبل از قطعي شدن معامله شوايدي دال بر عد رعاي "ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان
خريد در معاميت عمده سها و هق تقد سها در بور اوراق بهادار تهران و ررابنور اينران ( مصنوب شنوراي عنالي بنور "،
مشايده نمايند ،بايد مراتب را به سازمان منع س نمايد.
 oماده : 26
شرايط اعي شده توسط تارگ ار رروشنده پس از انتشار اطيعية عرضه توسط ررابنور قابنل تغيينر نيسن در صنورت تغيينر در
شرايط اطيعية عرضه يا انصراف رروشنده از رروش سها يا هق تقد سها  ،معاملة عمده انجا نخوايد شد و انجا معامله منوط به
درخواس مجدد رروشنده خوايد ب ود در اين صورت موضوع به مرجع رسنيدگي بنه تخلفنات تنارگ اران ارجناع و براسنا اعني
ررابور  ،سها يا هق تقد سها تا زمان صدور رأي قطعي ،غيرقابل معامله خوايد شد .
 oماده : 27

در صورت تمايل رروشنده به انتشار آگهي رروش در جرايد ،اطيعات مندرج در آن نبايد با اطيعات ارايه شده به ررابنور
داشته باشد در صورت مغايرت ،اطيعات منتشر شده در ساي رسمي ررابور قابل استناد ميباشد .

مغنايرت

 oماده : 28
ررابور

م لف اس نماد معاملة عمده را هداتثر تا يك ساع پس از شروع جلسة معاميتي گشايش نمايد .

 oماده : 29
هداقل تغيير قيم مجاز ير سفارش در معاميت عمده مانند بازار عادي اس .


تبصره :
مدير عامل ررابور مي تواند براسا وضعي بازار ،هداقل تغيير قيم مجاز ير سفارش را براي جلسة معاميتي بعد تغيينر ديند،
لي ن بايد قبل از شروع جلسة معاميتي بعد ،مراتب را به اطيع عمو برساند .

 oماده : 30
ير تارگ ار تنها ميتواند از يك خريدار ،سفارش خريد دريار نمايد و در رقاب شرت تند.


تبصره :
در معاميت عمده ،تارگ ار خريدار در صورتي مجاز به ورود سفارش به سامانة معاميتي اس ته معادل  10درصند ارزش سنها ينا
هق تقد سها موضوع معامله براسا قيم پايه را بنه صنورت نقند ينا ضنمان نامة بنان ي بندون قيند و شنرط بنه نفنع شنرت
سپردهگذاري مرت ي از مشتري دريار و هسب مورد به هساب شرت سپردهگذاري مرت ي واري يا به اين شرت تظويل ديند و
تأييدية شرت م بور را مبني بر اخذ تضامين مربوطه به ررابور ارايه تند

 oماده : 31
يك تارگ ار در يك معاملة عمده نميتواند يم مان در دو سم عرضه و تقاضا رعالي نمايد.
 oماده : 32
در معاميت عمده ،تعداد سها يا هق تقد سها ير سفارش خريد بايد برابر تعداد سها يا هق تقد سها اعي شنده در اطيعينة
عرضه باشد يمچنين قيم تعيين شده در سفارشياي خريد نبايد تمتر از قيم پايه باشد .
 oماده : 33

تايش قيم سفارش خريد ثب شده در سامانة معاميتي يا ورود سفارش با قيمتي تمتر از باالترين سفارش خريد ثبن شنده در
سامانة معاميتي ،مجاز نمي باشد و هذف سفارش خريد ،صرراً در صورت ثب سفارش خريد بنا قيمن بناالتر در سنامانة معناميتي
مجاز اس .
 oماده : 34
تارگ ار رروشن ده م لف اس در صورت ثب سفارش خريد در سامانة معاميتي با قيمن پاينه ينا بيشنتر از آن قبنل از  10دقيقنة
پاياني جلسة معاميتي ،اقدا به عرضه نمايد عرضه توسط تارگ ار رروشنده تنهنا در صنورتي ام انپنذير اسن تنه از زمنان ثبن
بهترين سفارش خريد در سامانة معاميتي هداقل  3دقيقه گذشته باشد .


تبصره : 1
در صورت ثب سفارش خريد در  10دقيقة پاياني بازار ،ادامة رقاب به جلسة معاميتي بعد موتنول شنده و تنارگ ار داراي بهتنرين
سفارش خريد موظف اس سفارش خود را با يمان قيم در ابتداي جلسة معاميتي بعد وارد سامانه نمايد .



تبصره : 2
عد رعاي ضوابط اين ماده از سوي تارگ ار خريدار يا رروشنده تخلف مظسوب شنده و ررابنور
رسيدگي به مرجع رسيدگي به تخلفات تارگ اران ارجاع نمايد .

م لنف اسن موضنوع را جهن

 oماده : 35
در صورتي ته تخلفات تارگ ار خريدار يا تارگ ار رروشنده مانع انجا معامله شود ،متخلنف م لنف بنه پرداخن ينك درصند ارزش
معامله به قيم پايه به عنوان خسارت به طرف مقابل خوايد بود در اين خصوس تارگ ار ميتواند وثايق و تضنامين الز را هسنب
مورد از خريدار يا رروشنده دريار نمايد يمچنين در صورت عد انجا معاملنه مطنابق اينن ماده،تنارگ ار متخلنف م لنف اسن
تارم دياي انجا معامله را بر هسب ارزش معامله به قيم پايه به سازمان ،ررابور و شرت سپردهگذاري مرت ي پرداخ نمايد .


فصل نه  -معامالت عمده شرايطي :

 oماده : 36
در معاميت عمدة شرايطي ،تارگ ار خريدار در صورتي مجاز به ورود سفارش به سامانة معاميتي اس ته معنادل  10درصند ارزش
سها يا هق تقد سها موضوع معامله براسا

قيم پايه را به صورت نقد ينا ضنمان نامة بنان ي بندون قيند و شنرط از مشنتري

دريار و هسب مورد به هساب شرت سپردهگذاري مرت ي واري يا به اين شرت تظويل ديد و تأييدية شرت م بور را مبني بنر
اخذ تضامين مربوطه به ررابور


تبصره : 1

ارايه تند

در صورت عد ايفاي تعهدات تسويه از سوي تارگ ار خريدار ،سپردة موضوع اين ماده پس از تسر تارم ديا و ي ينهياي معامله بنه
عنوان خسارت به تارگ ار رروشنده پرداخ ميشود .



تبصره : 2
در صورتي ته تارگ ار خريدار پس از اراية درخواس خريد و قبل از انجا معامله ،انصراف تتبي خود را از ادامة رقاب اعني نمايند
يا چنانچه تارگ ار خريدار مورق به انجا معامله نگردد ،سپردة وي با تاييد منديرعامل ررابنور مبنني بنر عند مغنايرت اقندامات
تارگ ار با مقررات در جريان معامله مذتور ،هداتثر تا دو روز تاري پس از زمان انصراف يا انجا معامله مسترد ميشود .

 oماده : 37
تارگ ار خريدار م لف اس هداتثر  14روز تاري پس از انجا معامله ،نسب به تسويه هصة نقدي معامله از طريق پاياپاي شنرت
سپرده گذاري مرت ي اقدا نمايد و مستندات الز جه تنفيم سند تسويه خنارج از پاياپناي هصنة غيرنقندي را هنداتثر  13روز
تاري بعد از انجا معامله به رروشنده ارائه تند تارگ ار رروشنده م لف اس پس از دريارن مسنتندات الز جهن تنفنيم سنند
تسويه خارج از پاياپاي و هداتثر  14روز تاري پس از انجا معامله ،نسب به اراينة سنند تسنويه خنارج از پاياپناي بنه ررابنور و
شرت سپردهگذار ي مرت ي اقدا نمايد در صورت واري هصة نقدي و اراية سند تسويه خارج از پاياپاي بنه شنرت سنپردهگذاري
مرت ي هداتثر  14روز تاري بعد از انجا معامله ،ثب معامله در سيستم معاميتي هداتثر تا پاينان روز تناري بعند انجنا خوايند
شد.


تبصره : 1
در صورت خودداري تارگ ار رروشنده يا رروشنده از دريار مستندات موضوع اين ماده ،خريدار يا تارگ ار خريندار ميتوانند اسنناد
روق را جه ثب در سوابق به شرت سپردهگذاري مرت ي ارايه و رسيد دريار نمايد .



تبصره : 2
در صورت عرضه سها جه انجا معاملة عمده از سوي سازمان خصوصي سازي ار ايش مهل تسنوية هصنه نقندي و ارائنه سنند
تسويه خارج از پاياپاي تا  30روزتاري با اعي سازمان خصوصي سازي ام ان پذير اس .



تبصره : 3
در صورتي ته تارگ ار رروشنده زماني را طوالني تر از مهلتي ته در اين دستورالعمل براي ارائه سند تسويه خنارج از پاياپناي مقنرر
گرديده ،جه تاديه هصه نقدي معامله تعيين تند ،از نفر اين دستورالعمل هصة م بور ني غير نقدي تلقي ميگردد .



تبصره : 4

مهل ارائه سند تسويه خارج از پاياپاي و قطعي معامله در عرضه عمده سنها وثيقنه شنده جهن تضنمين اوراق توسنط شنرت
سپردهگذاري مرت ي اوراق بهادار و تسويه وجوه ،هداتثر  5روز تاري بعد از مشخص شدن برنده رقاب ميباشد.



تبصره : 5
خاتمه مهل  ،آخرين ساع تاري روز پنجم ،چهارديم يا سيا هسب مورد خوايد بود ساع تاري در ايا ماه مبنار
ساع  8صبح تا  3بعدازظهر و ساير ايا از ساع  8صبح تا  4بعدازظهر ميباشد.

رمضنان از

 oماده : 38
تارگ ار خريدار بايد طبق مفاد مواد  24و  25اين دستورالعمل ،مدار  ،مستندات و اطيعات الز از جمله نا متقاضي يا متقاضيان
خريد را ته شناسايي تامل شدهاند ،يمراه با ذتر تعداد و درصد دقيق مشارت ير متقاضي هسب مورد بنه ررابنور وينا سنازمان
ارائه نمايد يرگونه تغيير درصد مشارت متقاضيان متعدد خريد اعيمي تا قبل از قطعي شدن معامله ،با درخواس تليه خرينداران
و پس از موارق ررابور ام ان پذير اس .


تبصره :
در صورتي ته تغييرات درخواستي در سهم مشارت متقاضيان خريد معاميت تنترلي ،منجر به تغيير سهم مشارت يك متقاضني
خريد به مي ان بيش از  10درصد تل معامله عمده گردد ،ررابور بايند موارقن سنازمان را در خصنوس تغيينر درصند مشنارت
متقاضيان خريد اخذ نمايد .

 oماده : 39
از زمان انجا معامله تا زمان قطعي شدن آن ،سها به صورت مسدود در تدمعاميتي رروشنده باقي ميماند .


تبصره :
تغيير درصد سهامداري قابل تخصيص بين خريداران متعدد اعيمي با موارق آنان و رروشنده و تأييد ررابور

ام انپذير اس .

 oماده : 40
در صورت عد تسليم سند تسويه خارج از پاياپاي توسط تارگ ار رروشنده يا عد تسوية هصة نقدي معامله توسط تارگ ار خريندار
در مهل مقرر ،انجا معامله توسط بور قطعي نميشود .
 oماده  40مكرر :

در صورتي ته هصه نقدي مطابق با شرايط اطيعيه عرضه توسط تارگ ار خريدار به هساب شرت سپردهگذاري مرتن ي در موعند
مقرر واري نشود ،معامله مظقق نشده و سها موضوع اطيعيه عرضه در مال ي رروشنده باقي خوايد ماند در اينن صنورت شنرت
سپردهگذاري مرت ي تليه تارم دياي متعلقه را از مظل  10درصد واري ي خريدار تسر و مابقي آنرا به عنوان وجهالضمان ناشي از
عد انجا تعهدات خريدار به هساب تارگ ار رروشنده جه پرداخ آن به رروشنده واري مي نمايد


تبصره :
وجوه مازاد بر  10درصد واري ي از سوي خريدار به تارگ ار وي مسترد خوايد شد

 oماده : 41
در صورت عد اراية سند تسويه خارج از پاياپاي طي مهل مقرر توسط تارگ ار رروشنده ،موضوع به مرجنع رسنيدگي بنه تخلفنات
تارگ اران ارجاع مي شود در صورتي ته تارگ ار رروشنده براسا رأي صادرة قطعي متخلف شناخته شود ،موظف اس معادل ينك
درصد ارزش معامله بر هسب قيم پايه را به تارگ ار خريدار و تارم دياي انجا معاملنه را بنر هسنب ارزش معاملنه بنه سنازمان،
ررابور و شرت سپرده گذاري مرت ي پرداخ نمايد تارگ ار خريدار پس از تسر تارم د خود م لنف بنه پرداخن منابقي مبلنغ
مذتور به عنوان خسارت به خريدار خوايد بود .
 oماده : 42
در صورت عد واري هصة نقدي يا عد ايفاي تعهدات خريدار در خصوس سند تسويه خارج از پاياپناي طني مهلن مقنرر توسنط
تارگ ار خريدار ،موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات تارگ اران ارجاع ميشود در صورتي ته تارگ ار خريدار براسا رأي صنادرة
قطعي متخلف شناخته شود ،تارم د تارگ ار خريدار ،سازمان ،ررابور و شرت سپردهگذاري مرت ي از مظل سپردة موضوع مناده
 36تسر و مابقي به هساب تارگ ار رروشنده واري خوايد شد تارگ ار رروشنده پس از تسر تارم د خود م لف به پرداخن منابقي
مبلغ مذتور به عنوان خسارت به رروشنده خوايد بود .
 oماده : 43
در خصوس معاميت عمده ،موارد پيشبيني نشده در مواد  21الي  42تابع ساير روينهيا و قواعند معناميتي تصنريح شنده در اينن
دستورالعمل اس .


فصل ده  -معامالت بلوك :

 oماده : 44
معاميت بلو
 oماده : 45

در نماد معاميتي بازاري مج ا از نماد معاميتي بازار عادي در سامانه معاميت انجا ميشود .

معاميت بلو

به روش هراج ناپيوسته و ير  5دقيقه ي بار برگ ار ميشود.

 oماده : 46
قيم مرجع روزانه براي بازار معاميت بلو  ،معادل قيم مرجع يمان روز بازار عادي اس .
 oماده : 47
ساير شرايط معاميت بلو  ،مشابه معامله در نماد اصلي اس .


فصل يازده  -ضوابط كلي عرضه اوليه :

 oماده : 48
هذف شد.
 oماده : 49
هذف شد.
 oماده : 50
هذف شد.
 oماده : 51
هذف شد.


فصل دوازده  -عرضه اوليه به روش حراج :

 oماده : 52
هذف شد.


تبصره : 1
هذف شد.



تبصره : 2
هذف شد.

 oماده : 53
هذف شد.
 oماده : 54
هذف شد.
 oماده : 55
هذف شد.
 oماده : 56
هذف شد.
 oماده : 57
هذف شد.
 oماده : 58
هذف شد.
 oماده : 59
هذف شد.
 oماده : 60
هذف شد.


فصل سيزده  -معامالت حق تقدم خريد سهام :

 oماده : 61
دارندة گوايينامة هق تقد خريد سها ته مايل به رروش هق تقد خود ميباشد ،در دورة پذيرهنويسي بنه شنرت ياي تنارگ اري
مراجعه و نسب به ت ميل درخواس رروش و تظويل گوايينامة هق تقد خريد سها به تارگ اري ،اقدا مينمايد .
 oماده : 62

براي خريدار هق تقد خريد سها در ررابور " ،گوايينامة نقل و انتقال هق تقد " صادر خوايند شند و معناميت دسن دو بنر
مبناي گوايينامة مذتور انجا ميشود .

 oماده : 63
گوايينامة نقل و انتقال صادره براي خريدار هق تقد سها در ررابور در صورتي ته خريدار رأساً ني داراي هق تقد خريد سها
جداگانه باشد ،نشانديندة تل هق تقد ياي خريدار خوايد بود در اين هال  ،تارگ ار پس از دريار گوايينامة هق تقند صنادره
از طرف شرت  ،اقدا به تظويل گوايينامة نقل و انتقال به خريدار مينمايد .
 oماده : 64
خريدار هق تقد سها در صورتيته مايل به پذيرهنويسي سها جديد باشد ،با تأديه مبلنغ پذيرهنويسني و طني تنردن ررآينند آن
جه تبديل هق تقد به سهم اقدا مينمايد و تارگ ار مربوطه و ررابور در اين خصوس مسئوليتي نخوايند داش .
 oماده : 65
دارندگان گوايينامة هق تقد  ،در صورتي ته وجه پذيرهنويسي را در مهل تعيين شده به هساب بان ي ته در اعيمية پذيرهنويسي
شرت قيد شده اس  ،تأديه ننمايند ،هق تقد آنها در ه م "هق تقد استفاده نشده" تلقي خوايد شد .
 oماده : 66
ناشر موظف اس هداتثر ظرف  5روز تاري پس از پايان مهل پذيرهنويسي دارندگان هق تقد  ،ضمن جمعآوري اطيعات و مبالغ
واري ي دارندگان هق تقد  ،تعداد و مشخصات هق تقد استفاده نشده را به شرت سپردهگذاري مرت ي اعي نمايد در ير صورت
مسئولي اعي مشخصات اررادي ته از هق تقد خود استفاده ننمودهاند و تعيين تعداد آن به عهدة ناشر اس .
 oماده : 67
شرت سپردهگذاري مرت ي تما هقتقد ياي موضوع مناده  66رنوق را بنه ينك تند معناميتي منتقنل مينمايند و تعنداد و تند
معاميتي هقتقد استفاده نشده را به ناشر ،سازمان و ررابور اعي ميتند .
 oماده : 68
ناشر بايد هداتثر تيش خود را در خصوس رروش هقتقد استفاده نشده به بهترين قيم انجا ديد .


تبصره :

در صورتي ته به تشخيص مديرعامل ررابور  ،مفاد اين ماده رعاي نشود ،وي ميتواند نسب به ابطال تما يا قسمتي از معناميت
مذتور اقدا نمايد .

 oماده : 69
تارگ ار خريدار هق تقد استفاده نشده ،موظف اس وجه پذيره نويسي هق تقد خريداري شده را يم مان با تسوية وجنه معاملنة
هق تقد به شرت سپرده گذاري مرت ي واري نمايد شرت سپرده گذاري مرت ي ،وجوه هق تقد استفاده نشده را بنه تنارگ ار
رروشنده پرداخ نموده و تارگ ار رروشنده م لف اس وجوه مذتور را به هساب ناشر واري نمايد .


تبصره :
درصورتي ه متعهد پذيره نويس ،سهامدار عمده ناشر بوده و تمايل داشته باشد بديي ناشي از خريد هق تقد ياي استفاده نشده در
عرضة عمومي ناشي از ار ايش سرمايه را با مطالبات خود از ناشر تهاتر نمايد ،ميبايس هنداقل ( 5روز قبنل از اتمنا دوره عرضنه
عمومي ،درخواس خود را به يمراه گ ارش بازر قانوني ناشر مبني بر تأييد خالص بديي به متعهد پنذيره ننويس را بنه ررابنور
ارائه نمايد ررابور با بررسي و اهراز شرايط اين تبصره اجازه انجا تسويه خارج از اتاق پاياپاي معاميت مربوطه را مطنابق بنا روال
مربوط با رر تسويه خارج از اتاق پاياپاي صادر مينمايد .

 oماده : 70
ساير ضوابط مربوط به دادوستد گوايينامة هق تقد  ،مشابه ضوابط هاتم بر معاميت سها ميباشد .


فصل چهارده  -ضوابط كلي معامله در بازار سوم فرابورس :

 oماده : 71
در بازار سو ررابور


سه نوع عرضه به شرح ذيل انجا ميشود:

بند : 1
عرضة ي جاي اوراق بهادار



بند : 2
عرضة خرد اوراق بهادار



بند: 3

پذيرهنويسي اوراق بهادار

 oماده : 72
درخواس ياي ت ميل شدة عرضه در "تميتة عرضه" ررابور مورد بررسي قرار ميگيرد تميتنة عرضنه مراتنب موارقن ينا عند
موارق با عرضه را ظرف مدت هداتثر  7روز تاري پس از ارائه درخواس ياي ت ميل شده به ررابور  ،به تارگ ار متقاضي عرضنه
ابي مينمايد .
 oماده : 73
مسئولي تنترل ت ميل بودن مدار

و رعاي ضوابط و مقررات از طرف عرضه تننده به عهده تارگ ار عرضه تننده اس .

 oماده : 74
ترتيب اعضاي تميتة عرضه ،ضوابط و نظوة برگ اري جلسات ،مدار
تصميم در تميتة عرضه به تصويب ييأت مديرة ررابور ميرسد .

و مستنداتي ته بايد متقاضي عرضه ارائه نمايد و نظنوة اتخناذ

 oماده : 75
در صورت موارق تميتة عرضه ،ررابور
نمايد .


اقدا به درج نا اوراق بهادار در رهرس عرضنه و انتشنار يم منان "بيانينه عرضنه" مني

فصل پانزده  -عرضه يكجا در بازار سوم :

 oماده : 76
دامنة نوسان قيم و مظدودي هجمي در خصوس عرضة ي جا اعمال نميشود.
 oماده : 77
عرضة ي جاي اوراق بهادار به صورت ي جا و از يك تد معاميتي بوده و يا طبق مقرراتي اس ته به تصويب ييئن منديره سنازمان
ميرسد .
 oماده : 78
ترتيبات عرضه سها و هقتقد سها و ثب سفارش خريد در عرضه ي جا به شرح زير اس :

الف جه معاميت تنترلي و معاميت مديريتي غير تنترلي:
 -1درخواس عرضه اين معاميت هداقل  20روز تاري و هداتثر  60روز تقويمي قبل از تاري عرضه بايد در دبيرخانه بور
و در صورت تطبيق اطيعية عرضه با مقررات به تشخيص ررابور  ،از طريق ساي رسمي ررابور اطيع رساني شود

ثبن

 -2هداقل  6روز تاري قبل از عرضه ،اطيعات و مستندات موضوع مادة " 2ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريند در معناميت
عمده سها و هق تقد سها در بور اوراق بهادار تهران و ررابور ايران (مصوب شوراي عالي بور " بايد بهصنورت تامنل بنه
تارگ ار ارائه گردد و تارگ ار پس از شناسايي متقاضي و تنترل ت ميل بودن اطيعات ،مدار و مستندات ،آن را به يمراه نفر خود
مبني بر رعاي معيارياي مذتور ،طي يمان روز به ررابور و سازمان و هسب مورد سازمان خصوصيسازي ارائه نمايد در صنورت
عد ت ميل مدار و مستندات تارگ ار م لف اس مراتب نقص مدار را ظرف يك روز تاري به متقاضي اعي نمايد.
 -3ررابور بايد بر اسا معيارياي مادة " 2ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معاميت عمده سها و هق تقند سنها
در بور اوراق بهادار تهران و ررابور ايران ( مصوب شوراي عالي بور " ،آن موارد را بررسي و اظهار نفنر خنود را در خصنوس
رعاي معيارياي مذتور هداتثر تا  3روز تاري قبل از عرضه به سازمان اعي نمايد.
ب جه معاميت غير مديريتي:
 -1درخواس عرضه اين معاميت هداقل  5روز تاري و هداتثر  60روز تقويمي قبل از تاري عرضه بايد در دبيرخانه ررابور
و در صورت تطبيق اطيعية عرضه با مقررات به تشخيص ررابور  ،از طريق ساي رسمي ررابور اطيع رساني شود

ثب

 -2متقاضيان بايد ضمن ارائه اطيعات و مستندات الز جه شناسايي تامل آنها توسط تارگ ار ،رعاي معيارياي مادة " 2ضنوابط
مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معاميت عمده سها و هق تقد سها در بور اوراق بهادار تهران و ررابور ايران ( مصنوب
شوراي عالي بور " را تأييد نمايند.
 -3در صورتي ته تارگ ار يا ررابور تا قبل از قطعي شدن معامله شوايدي دال بر عد رعاي "ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان
خريد در معاميت عمده سها و هق تقد سها در بور اوراق بهادار تهران و ررابنور اينران ( مصنوب شنوراي عنالي بنور ")،
مشايده نمايند ،بايد مراتب را به سازمان منع س نمايد.


تبصره :
شرايط اعي شده توسط تارگ ار رروشنده پس از انتشار اطيعية عرضه توسط ررابنور قابنل تغيينر نيسن در صنورت تغيينر در
شرايط اطيعية عرضه يا انصراف رروشنده از رروش اوراق بهادار معاملة عمده انجا نخوايد شد و انجا معامله منوط بنه درخواسن
مجدد رروشنده خوايد بود در اين صورت موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات تارگ اران ارجاع و براسنا اعني ررابنور  ،اوراق
بهادار تا زمان صدور رأي قطعي ،غيرقابل معامله خوايد شد .

 oماده : 79

در صورت تمايل رروشنده به انتشار آگهي رروش در جرايد ،اطيعات مندرج در آن نبايد با اطيعات ارايه شده به ررابنور
داشته باشد در صورت مغايرت ،اطيعات منتشر شده در ساي رسمي ررابور قابل استناد ميباشد .

مغنايرت

 oماده : 80
هداقل تغيير قيم مجاز ير سفارش در عرضة ي جا ،يك ريال ميباشد.


تبصره :
مديرعامل ررابور مي تواند براسا وضعي بازار ،هداقل تغيير قيم مجاز ير سفارش را براي جلسة معاميتي بعند تغيينر ديند،
لي ن بايد قبل از شروع جلسة معاميتي بعد ،مراتب را به اطيع عمو برساند .

 oماده : 81
تعداد اوراق بهادار ير سفارش خريد بايد برابر تعداد اوراق بهادار اعي شده در بيانية عرضه باشد يمچنين قيمن تعينين شنده در
سفارشياي خريد نبايد تمتر از قيم پايه باشد .
 oماده : 82
تايش قيم سفارش خريد ثب شده در سامانة معاميتي يا ورود سفارش با قيمتي تمتر از باالترين سفارش خريد ثبن شنده در
سامانة معاميتي ،مجاز نميباشد و هذف سفارش خريد رقط در صورت ثب سفارش خريد با قيم باالتر در سامانة معاميتي مجناز
اس .
 oماده : 83
تارگ ار رروشنده م لف اس در صورت ثب سفارش خريد در سامانة معاميتي با قيمن پاينه ينا بيشنتر از آن قبنل از  10دقيقنة
پاياني جلسة معاميتي ،اقدا به عرضه نمايد عرضه توسط تارگ ار رروشنده تنهنا در صنورتي ام انپنذير اسن تنه از زمنان ثبن
بهترين سفارش خريد در سامانة معاميتي هداقل  3دقيقه گذشته باشد .


تبصره : 1
در صورت ثب سفارش خريد در  10دقيقة پاياني بازار ،ادامة رقاب به جلسة معاميتي بعد موتنول شنده و تنارگ ار داراي بهتنرين
سفا رش خريد موظف اس سفارش خود را با يمان قيم در ابتداي جلسة معاميتي بعد وارد سامانه نمايد .



تبصره : 2
عد رعاي ضوابط اين ماده از سوي تارگ ار خريدار يا تارگ ار رروشنده تخلف مظسوب شنده و ررابنور
جه رسيدگي به مرجع رسيدگي به تخلفات تارگ اران ارجاع نمايد .

م لنف اسن موضنوع را

 oماده : 84
در صورتي ته تخلفات تارگ ار خريدار يا تارگ ار رروشنده مانع انجا معامله شود ،متخلنف م لنف بنه پرداخن ينك درصند ارزش
معامله به قيم پايه به عنوان خسارت به طرف مقابل خوايد بود در اين خصوس تارگ ار ميتواند وثايق و تضنامين الز را هسنب
مورد از خريدار يا رروشنده دريار نمايد يمچنين در صورت عد انجا معامله مطنابق اينن مناده ،تنارگ ار متخلنف م لنف اسن
تارم دياي انجا معامله را بر هسب ارزش معامله به قيم پايه به سازمان ،ررابور و شرت سپردهگذاري مرت ي پرداخ نمايد .
 oماده : 85
در معاميت عرضة ي جا ،عرضهتننده ميتواند شرايطي را جه تسوية معاميت به صورت نقد و اقسناط تعينين و در بيانينة عرضنه
اعي نمايد در اين صورت معاملة مذتور عرضة ي جاي شرايطي مظسوب شده و مشمول مقررات مربوطه خوايد بود .

 oماده : 86
در تمامي عرضه ياي ي جا ،تارگ ار خريدار در صورتي مجاز به ورود سفارش به سامانه معاميتي اس ته معنادل  10درصند ارزش
اوراق بهادار موضوع معامله براسا قيم پايه را بهصورت نقد يا ضمان نامه بان ي بدون قيد و شرط از مشنتري دريارن و هسنب
مورد بههساب شرت سپرده گذاري مرت ي واري يا به اين شرت تظويل ديد و تأييديه شرت م بنور را مبنني بنر اخنذ تضنامين
مربوطه به ررابور ارائه تند.


تبصره : 1
در صورت عد ايفاي تعهدات تسويه از سوي تارگ ار خريدار ،سپردة موضوع اين ماده پس از تسر تارم ديا و ي ينهياي معامله بنه
تارگ ار رروشنده پرداخ ميشود .



تبصره : 2
در صورتي ته تارگ ار خريدار پس از اراية درخواس خريد و قبل از انجا معامله ،انصراف تتبي خود را از ادامة رقاب اعني نمايند
يا چنانچه تارگ ار خريدار مورق به انجا معامله نگردد ،سپردة وي با تاييد منديرعامل ررابنور مبنني بنر عند مغنايرت اقندامات
تارگ ار با مقررات در جريان معامله مذتور ،هداتثر تا دو روز تاري پس از زمان انصراف يا انجا معامله مسترد ميشود .

 oماده : 87
تارگ ار خريدار م لف اس هداتثر 14روز تاري پس از انجا معامله ،نسب به تسويه هصة نقدي معامله از طريق پاياپناي شنرت
سپرده گذاري مرت ي اقدا نمايد و مستندات الز جه تنفيم سند تسويه خنارج از پاياپناي هصنة غيرنقندي را هنداتثر  13روز
تاري بعد از انجا معامله به رروشنده ارائه تند تارگ ار رروشنده م لف اس پس از دريارن مسنتندات الز جهن تنفنيم سنند
تسويه خارج از پاياپاي و هداتثر  14روز تاري پس از انجا معامله ،نسب به اراية سند تسويه خارج از پاياپاي به ررابور و شرت

سپرده گذاري مرت ي اقدا نمايد در صورت واري هصة نقدي و اراية سند تسويه خارج از پاياپاي به شنرت سنپردهگذاري مرتن ي
هداتثر 14روز تاري بعد از انجا معامله ثب معامله در سيستم معاميتي هداتثر تا پايان روز تاري بعد انجا خوايد شد.


تبصره : 1
در صورت خودداري تارگ ار رروشنده يا رروشنده از دريار مستندات موضوع اين ماده ،خريدار يا تارگ ار وي ميتواند اسنناد رنوق
را جه ثب در سوابق به شرت سپردهگذاري مرت ي ارايه و رسيد دريار نمايد .



تبصره : 2
در صورت عرضه سها جه انجا معاملة عمده از سوي سازمان خصوصي سازي ار ايش مهل تسنوية هصنه نقندي و ارائنه سنند
تسويه خارج از پاياپاي تا  30روزتاري با اعي سازمان خصوصي سازي ام ان پذير اس .



تبصره : 3
در صورتي ته تارگ ار رروشنده زماني را طوالني تر از مهلتي ته در اين دستورالعمل براي ارائه سند تسويه خنارج از پاياپناي مقنرر
گرديده ،جه تاديه هصه نقدي معامله تعيين تند ،از نفر اين دستورالعمل هصة م بور ني غير نقدي تلقي ميگردد .



تبصره : 4
مهل ارائه سند تسويه خارج از پاياپاي و قطعي معامله در عرضه ي جا ،سنها وثيقنه شنده جهن تضنمين اوراق توسنط شنرت
سپردهگذاري مرت ي اوراق بهادار و تسويه وجوه ،هداتثر  5روز تاري بعد از مشخص شدن برنده رقاب ميباشد



تبصره : 5
خاتمه مهل  ،آخرين ساع تاري روز پنجم ،چهارديم يا سيا هسب مورد خوايد بود ساع تاري در ايا ماه مبنار
ساع  8صبح تا  3بعدازظهر و ساير ايا از ساع  8صبح تا  4بعدازظهر ميباشد.

رمضنان از

 oماده : 88
تارگ ار خريدار بايد طبق مفاد مادة  78اين دستورالعمل ،مدار  ،مستندات و اطيعنات الز از جملنه ننا متقاضني ينا متقاضنيان
خريد را ته شناسايي تامل شدهاند ،يمراه با ذتر تعداد و درصد دقيق مشارت ير متقاضي هسب مورد بنه ررابنور وينا سنازمان
ارائه نمايد يرگونه تغيير درصد مشارت متقاضيان متعدد خريد اعيمي تا قبل از قطعي شدن معامله ،با درخواس تليه خرينداران
و پس از موارق ررابور ام ان پذير اس .


تبصره :

در صورتي ته تغييرات درخواستي در سهم مشارت متقاضيان خريد معاميت تنترلي ،منجر به تغيير سهم مشارت يك متقاضني
خريد به مي ان بيش از  10درصد تل معامله عمده گردد ،ررابور بايند موارقن سنازمان را در خصنوس تغيينر درصند مشنارت
متقاضيان خريد اخذ نمايد .
 oماده : 89
از زمان انجا معامله تا زمان قطعي شدن آن ،اوراق به صورت مسدود در تد رروشنده باقي ميماند .

 oماده : 90
در صورت عد تسليم سند تسويه خارج از پاياپاي توسط تارگ ار رروشنده يا عد تسوية هصة نقدي معامله توسط تارگ ار خريندار
در مهل مقرر ،انجا معامله توسط ررابور قطعي نميشود .
 oماده : 91
در صورت عد ارائة سند تسويه خارج از پاياپاي طي مهل مقرر توسط تارگ ار رروشنده ،موضوع به مرجنع رسنيدگي بنه تخلفنات
تارگ اران ارجاع مي شود در صورتي ته براسا رأي صادرة قطعي تارگ ار رروشنده متخلف شناخته شود وي موظف اسن معنادل
يك درصد ارزش معامله بر هسب قيم پايه را به تارگ ار خريدار و تارم دياي انجا معامله را بر هسب ارزش معامله بنه سنازمان،
ررابور و شرت سپرده گذاري مرت ي پرداخ نمايد تارگ ار خريدار پس از تسر تارم د خود م لنف بنه پرداخن منابقي مبلنغ
مذتور به عنوان خسارت به خريدار خوايد بود .
 oماده : 92
در صورت عد وار ي هصة نقدي يا عد ايفاي تعهدات خريدار در خصوس سند تسويه خارج از پاياپناي طني مهلن مقنرر توسنط
تارگ ار خريدار ،موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات تارگ اران ارجاع ميشود در صورتي ته براسا رأي صادرة قطعني تنارگ ار
خريدار متخلف شناخته شود ،تارم د تارگ ار خريدار ،سازمان ،ررابور و شرت سپردهگذاري مرت ي از مظل سپردة موضوع ماده
 86اين دستورالعمل تسر و مابقي به هساب تارگ ار رروشنده واري خوايد شد تارگ ار رروشنده پس از تسر تارم د خود م لف به
پرداخ مابقي مبلغ مذتور به عنوان خسارت به رروشنده خوايد بود .
 oماده : 93
موارد پيشبيني نشده در ضوابط عرضة ي جا ،تابع ساير رويهيا و قواعد معاميتي تصريح شده در اين دستورالعمل اس .


فصل شانزده  -عرضه خرد در بازار سوم :

 oماده : 94

در عرضة خرد ،متقاضي خريد شخصي اس ته خريدار هجم معيني از اوراق بهادار مشخص از سوي مال ان آن اس .
 oماده : 95
در صورت درج اوراق بهادار متعاقب درخواس متقاضي ،تميته عرضه مهلتي را براي خريد نامبرده تعيين ته اين مهلن بنه يمنراه
ساير شرايط اعيمي از سوي متقاضي خريد در بيانية عرضه منتشر مي شود .

 oماده : 96
مال ان اوراق بهادار در صورت تمايل جه رروش اوراق خود به متقاضي خريد بايد اوراق مذتور را از طريق تارگ ار خود ن د شرت
سپرده گذاري مرت ي سپرده نموده و سپس سفارش رروش خود را از طريق تارگ ار در سامانة معاميتي ثب نمايند .
 oماده : 97
در پايان مهل تعيين شده جه خريد ،تارگ اران خريدار اقدا به ورود سفارش با هجم اعيمي خوايند نمود و معاميت با اجنراي
يك هراج تك قيمتي انجا خوايد شد .
 oماده : 98
تسويه معاميت در بازار عرضة خرد ،تابع مقررات مربوط به تسوية معاميت عادي خوايد بود.


فصل هفده  -پذيره نويسي اوراق بهادار در بازار سوم :
هذف شد.

 oماده : 99
هذف شد.
 oماده : 100
هذف شد.
 oماده : 101

هذف شد.
 oماده : 102
هذف شد.
 oماده : 103
هذف شد.
 oماده : 104
هذف شد.
 oماده : 105
هذف شد.
 oماده : 106
هذف شد.


تبصره :
هذف شد.



فصل هجده  -شرايط معامالت دست دوم در بازار ابزارهاي نوين مالي :

 oماده : 107
هذف شد.


تبصره :
هذف شد.

 oماده : 108
خريدار اوراق مل اس عيوه بر قيم خريد اوراق هسب مورد سود يا درآمد انباشته اوراق م بور (سود يا درآمد متعلقه از آخنرين
موعد پرداخ لغاي روز معامله ته ج ئيات آن در اطيعية پذيرهنويسي يا عرضة اوليه اوراق قيد شده اس را ني پرداخ نمايد .



تبصره :
در صور ت مهيا شدن شرايط رني به تشخيص ررابور  ،ام ان مبادله اوراق بدون رعاي ال ا موضوع اين ماده وجود دارد .

 oماده : 109
درصورتي ته در بيانية ثب و يا اعيمية پذيرهنويسي اوراق تأمين مالي ،تعهدي مبني بر خريد اوراق در هداقل قيمن تضمينشنده
توسط بازارگردان اعي شده باشد ،بازارگردان م لف اس اقدامات بازارگرداني را با رعاي شرايط اعي شده انجا ديد جه ايفناي
تعهدات خريد موضوع اين ماده ،اولوي سفارشات خريد بازارگردان ميتواند پايينتر از ساير خريداران باشد .

 oماده : 110
در صورتي ته شخصي دارندة بيش از  5درصد از تل اوراق منتشره باشد ،بصورت اختياري ميتواند اوراق خود را بصورت عمده و بنا
شرايط و ضوابط معاميت عمده عرضه نمايد .
 oماده : 111
مقررات مربوط به نظوه دريار سفارش خريد و رروش اوراق و ساير مقررات مربنوط از جملنه اهنراز يوين مشنتري دريارن تند
معاميتي و غيره مشابه ضوابط هاتم بر معاميت سها در اين دستورالعمل ميباشد .
 oماده : 112
رقط اوراقي در ررابور


قابل معامله يستند ته ن د شرت سپردهگذاري مرت ي سپرده شده باشد .

تبصره :
در صورتيته اوراق تأمين مالي قبيً پذيرهنويسي شده باشد ،عرضه اوراق تأمين مالي منوط به سپردهگذاري هنداقلي از اوراق اسن
ته در زمان پذيرش تعيين ميشود .

 oماده  112مكرر :
براي آن دسته از اوراق بهادار دولتي ته مطنابق تبصنرة منادة " 13دسنتورالعمل پنذيرش ،عرضنه و نقنل و انتقنال اوراق بهنادار در
ررابور ايران" پذيرش مي شوند ،شرت ررابور ايران م لف اس از طريق شرت منديري رنناوري بنور تهنران ،نسنب بنه
ررايم نمودن زيرساخ ياي رني براي متماي نمودن شرايط اوراق ،مشخصات نماد معاميتي و اطيعات مربوط بنه معناميت اوراق
اقدا نمايد ،بنظوي ته ام ان اخذ گ ارشات جداگانه و اطيع رساني الز درخصوس ويژگي ياي اين اوراق ررايم گردد .


تبصره : 1

واهد پايه سفارش ) (lotبراي ير نماد معاميتي موضوع اين ماده با پيشنهاد ررابور
سازمان بور و اوراق بهادار تعيين مي گردد .


تبصره : 2
تسويه خارج از پاياپاي اوراق بهادار موضوع اين ماده با تأييد مديري نفارت بر بور
مي باشد .



ياي سازمان بور

و اوراق بهادار ام ان پنذير

تبصره : 3
ررابور



ايران و تأييد مديري نفارت بر بنور

يناي

مي تواند اخذ بيانيه پذيرش ريسك از سرمايه گذاران اين اوراق را ال امي نمايد.

فصل نوزده  -شرايط فعاليت كارگزاران و بازارگردان :

 oماده : 113
انجا معاميت توسط تارگ اران در ررابور  ،منوط به عضوي ايشان در ررابور ميباشد عضوي تارگ اران در ررابور
دستورالعملي اس ته به پيشنهاد ييئ مديره ررابور به تصويب ييئ مديره سازمان خوايد رسيد .

براسنا

 oماده : 114
تارگ ار موظف اس براي دريار درخواس مشتريان از رر ياي ال تروني ي يا غير ال تروني ني ،طبنق ررمن ابني شنده توسنط
ررابور استفاده تند .
 oماده : 115
مسئولي اهراز يوي مشتري بر عهدة تارگ ار اس

تارگ ار بايد مطابق مقررات ،يوي مشتري را اهراز نمايد .

 oماده : 116
تارگ اران م لف به دريار درخواس ياي مشتريان و اجراي آن طبق مقررات مي باشند عد دريار درخواس مشتريان ،ثبن و
يا اجراي آن برخيف مقررات ،تخلف مظسوب شده و موضوع توسط ررابنور جهن رسنيدگي بنه مرجنع رسنيدگي بنه تخلفنات
تارگ اران ارجاع خوايد شد .
 oماده : 117
رقط تارگ اراني مجاز به استفاده از تد معاميت گرويي و ثب سفارشياي گرويي ميباشند ته از درتر ثب سنفارش منورد تاييند
سازمان استفاده نمايند در اين درتر بايد استانداردياي وضع شده توسط سازمان در خصوس ثب و اجراي درخواس ياي مشتريان
رعاي شود .

 oماده : 118
بازارگرداني در ررابور به دو روش بازارگرداني مبتني بر هراج و بازارگرداني مبتني بنر منذاتره ام انپنذير ميباشند بنازارگرداني
مبتني بر مذاتره صرراً در بازار دو و بازار اوراق مشارت ام انپذير اس و مقررات آن به تصويب ييئ مديرة ررابور ميرسد .
 oماده : 119
رعالي بازارگرداني مبتني بر هراج در ررابور
شد .

مطابق دستورالعمل رعالي بازارگرداني مصوب ييئ مديره سنازمان انجنا خوايند

 oماده : 120
مراجع رسيدگي به تخلفات انضباطي مي توانند در صورتي ته عمل رد نهادياي مالي ،مديران يا تارتننان آن را در ارت ناب تخلفنات
موضوع اين دستورالعمل مؤثر تشخيص ديند ،عيوه بر تنبيهات و مجازات ياي مندرج در مقررات ،نسب به صندور رأي مبنني بنر
تعليق يا لغو مجوزيا و گوايينامهياي صادره توسط تش ل ياي خود انتفا اقدا نمايند.


فصل بيست  -ساير مقررات :

 oماده : 121
نر ياي خدمات و تارم دياي ررابور
ررابور تصويب و اعمال ميگردد .

و نظوة وصول آن در چارچوب سقفياي مصوب ييئ مديرة سازمان  ،توسط ييئ مديرة

 oماده : 122
در صورت پذيرش سها شرت يايي ته در خصوس مال ي سها آن ،مظدودي مقرراتني ينا اساسننامهاي وجنود دارد ،ررابنور
موظف اس مظدودي ياي مذتور را بر اسا مقررات و در چارچوب ام انات عملياتي خود تنترل نمايد .
 oماده : 123
تليه مواردي ته مطابق اين دستورالعمل بايد توسط ررابور اعي شود و تلية منوارد اطيعرسناني تنه مطنابق اينن دسنتورالعمل
ال امي ميباشد از طريق ساي رسمي ررابور انجا خوايد گرر .


فصل بيست و يك  -ضوابط اختصاصي معامالت واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابل معامله :

 oماده : 124

پذيرهنويسي واهدياي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابنل معاملنه ) Fund) Exchange Tradedدر ررابنور
مقررات (به استثناي مفاد ماده  105اين دستورالعمل  ،در بازار سو ررابور ايران انجا خوايد شد .

مطنابق

 oماده : 125
معاميت واهدياي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري قابل معامله ،در بازار عادي و بر اسا روينه يناي معمنول معناميت
سها و هق تقد سها انجا ميشود ،به استثناي اينته دامنة نوسان روزانه قيم درمعاميت واهدياي سنرمايه گنذاري صنندوق
اعمال نميشود .
 oماده : 126
عرضه اوليه واهدياي سرمايه گذاري عادي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در ررابور  ،به روش گشايش نماد مطابق مفاد ماده
 51اين دستورالعمل انجا ميشود .
 oماده : 127
توقف و بازگشايي نماد معاميتي واهدياي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابل معامله جه برگ اري مجمع صندوق ،مطابق
ماده  11و ماده  12م رر  8اين دستورالعمل اس .
 oماده : 128
معاميت واهدياي سرمايهگذاري ممتاز صندوق سرمايهگذاري قابل معامله ،در بازار معاميت عمده انجا مي شود و تمنامي منوادي
ته در خصوس معاميت عمنده سنها و هنق تقند سنها در اينن دسنتورالعمل ذتنر شنده اسن  ،در منورد معناميت واهندياي
سرمايهگذاري ممتاز صندوق سرمايهگذاري قابل معامله ني قابل تسري اس .


تبصره :
درصورت موارق ررابور  ،ثب مع امله واهدياي سرمايه گذاري ممتاز صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با ارائه رر موارق رني
ما بين انتقال دينده و انتقال گيرنده ته به تأييد سازمان رسيده اس در اين بازار ام ان پذير اس .

 oماده : 129
ثب  ،صدور و ابطال واهدياي سرمايهگذاري صندوق سرمايهگذاري قابل معامله ،در سامانه معناميتي در نمنادي مجن ا از معناميت
بازار عادي توسط تارگ ار صندوق انجا مي شود .
 oماده : 130
معاميت در زمان تصفيه صندوق ،در نمادي غير از نماد معاميت بازار عادي انجا مي گيرد .



فصل بيست و دو  -عرضه اوراق تأمين مالي در بازار ابزارهاي نوين مالي :

 oماده : 131
پذيرهنويسي اوراق تأمين مالي به قيم بازار و ني عرضه اوليه آن دسته از اوراق تأمين مالي ته قبيً پذيرهنويسي شدهاند به قيمن
ثاب يا قيم بازار ته از اين پس "عرضة اوراق تأمين مالي" ناميده ميشود ،در بازار اب ارياي نوين مالي انجا شده و تنابع مقنررات
اين رصل اس .


تبصره : 1
روش عرضه اوليه به درخواس عرضهتننده و تاييد ررابور



تعيين ميشود .

تبصره : 2
پذيرهنويسي اوراق تأمين مالي به قيم ثاب تابع ضوابط رصل يفديم اين دستورالعمل اس .

 oماده : 132
جه عرضة اوراق تأمين مالي در ررابور بايد هداقل  7روز تاري قبل از زمان عرضة پيشنهادي ،مندار
تارگ ار عرضه تننده يا شرت تأمين سرمايه هسب مورد ،به ررابور ارايه گردد :

و اطيعنات زينر توسنط

 -1اعيمية پذيرهنويسي و بيانية ثب هسب مورد
 -2اعي شرايط در نفر گررته شده براي تارگ اران خريندار در خصنوس ام اننات آنهنا و ينا زمنان توزينع اوراق در شنب ة داخلني
تارگ اران
 -3اطيعات و مدارتي ته تارگ اران خريدار در زمان عرضه بايد از خريداران اخذ و به ناشر ارايه نمايند ،از قبيل مشخصات ينويتي
خريداران و شماره هساب بان ي
 -4ساير اطيعات به تشخيص ررابور


تبصره : 1
ررابور هداقل يك روز تاري قبل از شروع عرضة اوراق تأمين مالي نسب به انتشار اطيعيه پذيرهنويسي يا عرضنه اولينه ،مطنابق
ررم مصوب ييئ مديرة ررابور اقدا خوايد ترد .



تبصره : 2

در پذيرهنويسي اوراق تأمين مالي ،ناشر م لف اس قبل از انتشار اطيعيه پذيرهنويسي يا عرضه اوليه ،تعهدنامة سنپردهگذاري اوراق
را ت ميل و پس از تأييد شرت سپرده گذاري مرت ي به ررابور تظويل ديد خريداران اوراق تأمين مالي ،يمزمان بنا خريند اينن
اوراق به ناشر نمايندگي بيع ل جه سپردهگذاري اوراق اعطا مينمايند .


تبصره : 3
در صورتي ته اوراق تأمين مالي قبيً پذيرهنويسي شده باشد ،يينأت پنذيرش هنداقل تعنداد اوراق جهن سنپردهگذاري اوراق نن د
شرت سپردهگذاري مرت ي را تعيين مينمايد عرضة اوراق تأمين مالي در اين هال منوط بنه سنپردهگذاري هنداقل تعيينشنده
طي مهلتي اس ته توسط ييأت پذيرش مشخص شده اس .

 oماده : 133
در پذيرهنويسي اوراق تأمين مالي ،تارم د خريد و رروش به عهدة ناشر اوراق اس .
 oماده : 134
جه

عرضة اوليه با قيم ثاب  ،نماد معاميتي بازگشايي شده و عرضه با قيم اسمي انجا ميشود .

 oماده : 135
پذيره نويسي و عرضة اوليه به قيم بازار ،به تشخيص ررابور و براسنا ي ني از روشيناي منندرج در اينن دسنتورالعمل انجنا
ميشود در صورت استفاده از روش ثب سفارش ،مدير عرضه بايد عيوه بر اطيعات موضوع مادة  132اين دسنتورالعمل ،اطيعنات
زير را ني در قالب اطيعيه پذيرهنويسي يا عرضه اوليه به ررابور ارائه نمايد:
 -1مشخصات مدير عرضه
 -2نامة قبولي سم مدير عرضه
 -3تف قيم و دامنة قيم ثب سفارش
 -4شرايط تعهد پذيرهنويسي هسب مورد
 -5تاري و ساع شروع و پايان ثب سفارش


تبصره : 1
در عرضه به روش ثب سفارش وجود مدير عرضه ال امي اس مدير عرضه تارگ ار يا شرت تأمين سنرمايهاي اسن تنه منديري
عرضه اوراق تأمين مالي را در ررآيند ثب سفارش برعهده دارد .

تبصره : 2
دامنة قيم  ،پايينترين تا باالترين قيمتي اس ته تارگ ار خريدار در دورة ثب سفارش ميتواند سفارشياي دريارتي از مشتريان
را در آن دامنه ثب نمايد راصلة پايينترين تا باالترين قيم نميتواند از  10درصد تف قيم بيشتر باشد .
 oماده : 136
دورة ثب سفارش هداتثر  3روز تاري اس تارگ اران موظفند ،سفارشياي دريارتي از مشتريان را بنا رعاين شنرايط عرضنه در
دورة ثب سفارش در سامانة معاميتي ثب تنند .


تبصره : 1
سفارشياي خريد بايد با تد معاميتي مشتري ثب شود و ثب سفارشيا با تد گرويي مجاز نيس .



تبصره : 2
سفارشياي ثب شده در دورة ثب سفارش قابل اصيح يا هذف يسنتند ،لني ن پنس از پاينان اينن دوره ،ورود ،هنذف ينا اصنيح
سفارشيا مجاز نيس .



تبصره : 3
واهد پاية سفارش ،هداقل و هداتثر هجم ير سفارش و زمان ورود سفارشيا در دورة ثب سفارش ،پس از تأييد ررابنور
از شروع دورة ثب سفارش از طريق ساي رسمي ررابور و سامانة معاميتي به اطيع عمو خوايد رسيد .

و قبنل

 oماده : 137
طي دورة ثب سفارش ،اطيعات مربوط به سفارشياي ثب شده شامل هجم و قيم سفارشيا و متقاضيان خريد منتشر نميشود
و تارگ اران ،مدير عرضه و رروشنده ني نبايد به اطيعات م بور دسترسي داشته باشند در پايان دوره ثب سفارش صنرراً اطيعنات
هجم و قيم سفارشياي ثب شده در اختيار مدير عرضه قرار مي گيرد .


تبصره :
اجراي اين ماده منوط به ررايم شدن شرايط رني با اعي ررابور

خوايد بود.

 oماده : 138
چنانچه در پايان ير روز معاميتي ،تل سفارشات ثب شده به قيم سقف دامنه مساوي يا بيش از تل اوراق قابل عرضه باشد ،دورة
ثب سفارش پايانيارته تلقي شده و ورود ،هذف يا اصيح سفارشات ام انپذير نميباشد در اين هال قيم عرضه معنادل قيمن
سقف بوده و تخصيص اوراق براسا رويه تسهيم به نسب انجا ميشود .

 oماده : 139
در پايان دورة ثب سفارش ،در صورتي ته عرضة اوراق تأمين مالي داراي متعهد (متعهد پذيرهنويسي يا متعهد خريد هسب منورد
باشد ،عرضه به شرح زير انجا ميشود:
 -1در صورتي ته تل هجم سفارشياي ثب شده توسط اشخاصي غير از متعهد با قيمتي معادل سقف دامنه تعيينشده و مسناوي
يا بيش از تل اوراق تأمين مالي قابل عرضه باشد ،قيم عرضه معادل قيم سقف بوده و تخصيص اوراق براسا روينه تسنهيم بنه
نسب انجا ميشود.
 -2در صورتي ته هجم تل سفارشياي ثب شده توسط اشخاصي غير از متعهد بيشتر يا مساوي  80درصد آن باشد ،قيم عرضه،
باالترين قيمتي اس ته در آن قيم ام ان معاملة  80درصد تل اوراق قابل عرضه وجود داشته باشد در اين هال متعهد مل به
ورود سفارش خريد مي باشد و بدين منفور وي بايد سفارش خريد با قيم روق و به مين ان مابنهالتفاوت سنفارشياي واردشنده و
اوراق قابل عرضه را در سامانة معاميت ثب نمايد .
 -3در صورتي ته هجم تل سفارشياي ثب شده توسط اشخاصي غير از متعهد تمتر از  80درصند تنل اوراق قابنل عرضنه باشند،
ي ي از اقدامات زير قابل انجا اس :
 -3-1در صورتي ته متعهد تمايل به خريد تل اوراق باقيمانده با تف دامنة قيم را داشته باشد ،اقدا به ورود سنفارش خريند بنه
مي ان مابهالتفاوت سفارشياي واردشده و اوراق قابل عرضه نموده و عرضه با قيم تف دامنة قيم انجا ميشود.
 -3-2مدير عرضه درخواس بازنگري در دامنة قيم و انجا يك مرهلة ديگر ثب سفارش را به ررابور


ارائه مينمايد.

تبصره : 1
بازنگري در دامنة قيم ررآيند ثب سفارش رقط براي يك نوب ت رار ميشود .شرايط عرضنه در مرهلنة دو مشنابه مرهلنة اول
بوده و درصورت وقوع شرايط بند  3اين ماده ،متعهد م لف اس تل اوراق باقيمانده را با تف دامنة قيم خريداري نمايد .



تبصره : 2
در صورت بازنگري در دامنة قيم و ت رار ثب
مجدداً در دامنة قيم جديد انجا ميشود .

سفارش ،سفارشياي ثب شده در دورة ثب سفارش قبلي هنذف و سنفارشگيري

 oماده : 140
در پايان دورة ثب سفارش ،در صورتي ته عرضه اوراق تأمين مالي بدون متعهد باشد ،عرضه به شرح زير انجا ميشود:
 -1در صورتي ته تل هجم سفارشياي ثب شده با قيمتي معادل سقف دامنه تعيينشده و مسناوي ينا بنيش از تنل اوراق تنأمين
مالي قابل عرضه باشد ،قيم عرضه معادل قيم سقف بوده و تخصيص اوراق براسا رويه تسهيم به نسب انجا ميشود.

 -2در صورتي ته هجم تل سفارشياي ثب شده بيشتر يا مساوي  80درصد تل اوراق قابل عرضه باشند ،قيمن عرضنه ،بناالترين
قيمتي اس ته در آن قيم ام ان معاملة  80درصد تل اوراق قابل عرضه وجود داشته باشد.
 -3در صورتي ته هجم تل سفارشياي ثب شده تمتر از  80درصد تل اوراق قابل عرضه باشد ،دامنة قيم پيشنهادي براي ينك
نوب قابل بازنگري اس .


تبصره : 1
در صورت بازنگري در دامنة قيم  ،ررآيند ثب سفارش رقط براي يك نوب ديگر ت رار ميشود شرايط عرضه در اين مرهله مشابه
مرهلة اول خوايد بود .



تبصره : 2
در صورت عد ارائة درخواس بازنگري در دامنة قيم در مرهلة اول يا عد ثب سفارش به مي اني ب رگتر يا مسناوي  80درصند
تل اوراق قابل عرضه در مرهلة دو  ،عرضة مجدد منوط به طي مراهل موضوع مادة  132ميباشد .

 oماده : 141
مدير عرضه مي تواند عرضه را در دو مرهله انجا ديد در مرهلة اول بخشي از عرضه را با روش ثبن سنفارش و بنا شنرط هنداقل
خريد توسط ير مشتري عرضه و قيم را تشف نمايد و در مرهله دو باقيماندة اوراق را بدون شرط مذتور و با قيم تشفشنده
در مرهله اول عرضه نمايد هجم اوراق مورد عرضه در مرهله دو بايد هداقل  10درصد و هداتثر  20درصد تل اوراق قابل عرضنه
باشد .


تبصره :
مرهله دو عرضه بايد هدتثر يك روز تاري پس از تشف قيم مرهله اول آغاز شود مدت عرضه در مرهلنه دو هسنب مقنررات
توسط سازمان تعيين ميشود .

 oماده : 142
مدير عرضه بايد در زمان ارائه دامنه پيشنهادي قيم و درخواس بنازنگري آن مراتنب را بنه تاييند رروشننده و متعهند رسنانده و
مستندات مربوطه را به ررابور ارائه نمايد درخواس بازنگري بايد هداتثر تا پايان روز تاري بعد به رنرا بنور ارائنه گنردد رنرا
بور م لف اس شرايط جديد عرضه را اطيعرساني نمايد .شروع ثب سفارش در مرهله دو  3روز تاري پس از انتشار اطيعنات
خوايد بود .

 oماده : 143
معاميت ثانويه اوراق تأمين مالي ته خارج از ررابور پذيرهنويسي شندهاند ،بيراصنله پنس از خاتمنة عرضنة اولينه در ررابنور و
معاميت ثانوية اوراق تأمين مالي ته پذيره نويسي آنها در ررابور انجا شده اس  ،هنداتثر سنه روز تناري پنس از اخنذ تأييدينة
ت ميل ررآيند انتشار از مرجع ذيصيح شروع ميشود .
 oماده : 144
پرداخ ياي مرتبط با اوراق تأمين مالي به دارندگان اوراق در پايان آخرين روز تاري قبل از مقاطع پرداخ مقرر بر اسا
شرت سپردهگذاري مرت ي خوايد بود .

رهرس

 oماده : 145
قيم خريد و رروش اوراق براسا عرضه و تقاضاي بازار در ررابنور
اهتساب هداقل دو رقم اعشار بر مبناي ررمول زير اعي ميشود.

تعينين و بنه صنورت درصندي از قيمن اسنمي اوراق و بنا

 oماده : 146
تسوية وجوه معاميت اوراق تأمين مالي در ررابور


يك روز تاري بعد از انجا معامله ) (T+1صورت ميگيرد .

فصل بيست و سه  -ضوابط معامالت چرخشي :

 oماده : 147
انجا معاميت چرخشي به نظوي ته تا پايان جلسه رسمي معاميتي ،وضعي مال ي طررين معامله در خصوس تما يا بخشني از
اوراق بهادار موض وع معامله تغيير ننمايد ممنوع اس و ررابور معامله مذتور را تاييد نخوايد ترد .
 oماده : 148
در صورتي ته معاميت موضوع ماده  147سهواً انجا شوند ،تارگ ار م لف اس مراتب را بيراصله به مدير عامنل ررابنور
ديد؛ به ير ترتيب ررابور اين معاميت را تأييد نخوايد ترد .
 oماده : 149

اطنيع

چنانچه تارگ ار از اعي مراتب به ررابور خودداري نمايد يا ررابور
متخلف براي رسيدگي به مراجع رسيدگي به تخلفات ارجاع ميشود .

انجنا معاملنه را سنهوي تشنخيص نديند ،پروننده تنارگ ار

 oماده : 150
در صورتيته ررابور تشخيص ديد انجا يك معامله به صورت مستقيم ينا غيرمسنتقيم طني ينك دورة زمناني منجنر بنه تغيينر
مال ي نشود و اين معامله با يدف شناسايي سود (زيان انجا شده باشد موظف اس از تأييد آن خودداري نمايد .

