هب انم خدا

دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ايران

اين دستورالعمل در اجراي ماده  5آئين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار ،بنابر پيشنهاد
مورخ  1388/1/17شرکت فرابورس ايران ،در  20فصل 137 ،ماده و  78تبصره در تاريخ
 ،1388/6/7اصالحيههاي ، 1392/8/4 ، 1390/2/10 ،1390/2/6، 1389/8/1 ،1389/3/25
 1395/4/8 ،1394/12/25 ، 1392/10/21و  1396/4/28و نيز الحاقيههاي مورخ 1390/5/15
 1392/8/13، 1392/4/4 ، 1392/2/7 ،و  93/12/12به تصويب هيأت مديرة سازمان بورس و
اوراق بهادار رسيد.

فصل اول :تعاريف و اصطالحات
مادۀ  :1اصطالحات و واژههايي که در ماده  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران
مصوب آذرماه 1384مجلس شوراي اسالمي و دستورالعمل پذيرش و عرضة اوراق بهادار در
فرابورس ايران تعريف شدهاند ،به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به کار رفتهاند .واژههاي
ديگر داراي معاني زير ميباشند:
 )1اطالعیه عرضه :اطالعيهاي است که قبل از معامله عمده توسط فرابورس ،طبق فرمت
مصوب هيئت مديره فرابورس و بر اساس ضوابط اين دستورالعمل منتشر ميشود.
 )2ايستگاه معامالتي :پايانة معامالتي کارگزار است که با سامانة معامالتي فرابورس در
ارتباط ميباشد.
 )3بازار عادی :از جمله بازارهاي سامانة معامالت است که در آن معامالت عادي اوراق
بهادار براساس مقررات اين دستورالعمل ،انجام ميشود.
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 )4تعلیق :جلوگيري از انجام معاملة يک ورقة بهادار به مدت بيش از  5روز کاري
 )5تقلب :هرگونه اظهار و اعالم خالف واقع يا کتمان تمام ي ا بخش ي از حقيق ت ي ا ارائ ه
اطالعات ،اسناد يا گزارش جعلي يا خالف واقع؛
 )6توقف :جلوگيري از انجام معامله يک ورقه بهادار تا حداکثر  5روزکاري
 )7حراج :سازوکاري براي دادوستد اوراق بهادار بر پاية انطباق بهينه سفارشهاي خريد و
فروش مشتريان با در نظرگرفتن اولويت قيمت ،منشاء و زمان است.
 )8حراج پیوسته :حراجي است که به صورت پيوسته انجام ميشود و در طي آن امکان
ورود ،تغيير و حذف سفارش وجود دارد .در حراج پيوسته سفارشهاي خريد و فروش
به محض تطبيق قيمتها منجر به معامله ميشود.
 )9حراج ناپیوسته ) :(Auctionحراجي است که پس از ثبت سفارشها در مرحلة
سفارشگيري انجام شده و معامله براساس قيمت نظري گشايش ،از طريق سامانة
معامالتي انجام ميشود.
 )10جلسة رسمي معامالتي :دورة زماني مشخصي در هر روز کاري است که انجام معامله
در آن دوره طبق مقررات مقدور ميباشد .فرابورس ميتواند در يک روز معامالتي بيش
از يک جلسة رسمي معامالتي داشته باشد.
 )11خريد گروهي :خريد اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معامالت گروهي است که پس
از معامله توسط کارگزار به کد مالکيت مشتريان تخصيص مييابد.
 )12دامنة نوسان روزانة قیمت :دامنة نوسان قيمت اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس
است که نسبت به قيمت مرجع تعيين ميشود و ورود سفارشها در هر روز صرفاً در
اين دامنة قيمت ،مجاز است.
 )13درخواست خريد/فروش :درخواست مشتري به همراه شرايط آن مبني بر خريد يا
فروش اوراق بهادار است که در قالب فرم الکترونيک يا غيرالکترونيک به کارگزار ارايه
ميگردد .درخواست مذکور ميتواند با قيمت معين ،قيمت محدود يا قيمتي که اختيار
آن به کارگزار واگذار ميشود ،ارايه گردد.
 )14دوره سفارشگیری :دورة زماني قبول سفارش قبل از حراج ناپيوسته است که طي
آن کارگزاران امکان ورود ،تغيير و حذف سفارش در سامانه معامالت را دارند.
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 )15روز معامالتي :روزهاي کاري است که طبق مقررات ،معامالت فرابورس در آن انجام
ميشود.
 )16روية تسهیم به نسبت :طبق روية تسهيم به نسبت ،اوراق بهادار تخصيص يافته به
هر سفارش معادل حجم سفارش ثبت شده تقسيم بر کل سفارشهاي ثبت شده،
ضربدر کل اوراق بهادار قابل عرضه است.
 )17سامانة معامالت :سامانهاي است الکترونيکي که عمليات مربوط به معامالت فرابورس
از جمله دريافت سفارش ،تطبيق و انجام معامله از طريق آن انجام ميشود.
 )18سرماية پايه :عبارت از مجموع سهام ،سهام جايزه و حق تقدمهاي شرکت است که در
مرحله پذيرهنويسي يا ثبت قانوني قرار دارد.
 )19سفارش :درخواست خريد يا فروش اوراق بهادار است که توسط کارگزار وارد سامانه
معامالت ميشود.
 )20سفارش متوقف ( :)Stop Orderسفارشي است که براساس قيمت آخرين معاملة
بازار فعال ميشود .در خصوص سفارشهاي خريد ،زماني اين سفارش فعال ميشود که
قيمت آخرين معامله بازار با قيمت تعيين شده توسط مشتري مساوي يا از آن بيشتر
شود و در خصوص سفارشهاي فروش ،زماني اين سفارش فعال ميشود که قيمت
آخرين معامله بازار با قيمت تعيين شده توسط مشتري مساوي يا از آن کمتر شود.
 )21شرکت سپردهگذاری مرکزی :سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسوية وجوه
(شرکت سهامي عام) است.
 )22عرضة اولیه :نخستين عرضة اوراق بهادار ،پس از پذيرش و درج در فرابورس است.
 )23عرضة اولیه به روش حراج :عرضهاي است که در يک جلسة معامالتي بر مبناي
رقابت خريداران انجام ميشود.
 )24فرابورس :فرابورس ايران (شرکت سهامي عام) است
 )25قیمت پاياني :قيمت هر ورقة بهادار است که در پايان هر جلسة رسمي معامالتي
محاسبه و توسط "فرابورس" اعالم ميشود.
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 )26قیمت پايه :حداقل قيمت براي عرضة سهام در معامالت عمده است که توسط
فروشنده تعيين و از طريق کارگزار فروشنده در درخواست وي براي معاملة عمده به
فرابورس اعالم ميشود.
 )27قیمت پیشنهادی :نرخي است که براي هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد
سامانة معامالت ميشود.
 )28قیمت مرجع :قيمتي است که مبناي اعمال دامنة نوسان روزانة اوراق بهادار قرار
ميگيرد.
 )29قیمت نظری :قيمتي است که پس از اعمال اثر تغييرات سرمايه و يا تقسيم سود
نقدي در قيمت پاياني محاسبه ميشود.
 )30قیمت نظری گشايش :قيمتي است که در مرحلة گشايش ،براساس سفارشهاي ثبت
شده با استفاده از سازو کار حراج ،توسط سامانة معامالتي محاسبه و معامالت مرحلة
گشايش با آن قيمت انجام ميشود.
 )31کد معامالت گروهي :شناسهاي است که براي ورود سفارشهاي گروهي هر ايستگاه
معامالتي در سامانة معامالت تعريف شده است.
 )32کنفرانس اطالعرساني :کنفرانسي حضوري ،تلفني يا مجازي با حضور مديرعامل يا
نماينده وي که سخنگوي رسمي ناشر تلقي ميشود ،است که در آن به تحليل و ارائه
اطالعات به صورت برخط اقدام ميشود.
 )33مذاکره :فرآيند مظنهيابي و قيمتگذاري اوراق بهادار توسط معاملهگران برپايه ارتباط
الکترونيک يا غيرالکترونيک است.
 )34مشتری :شخصي است که متقاضي خريد يا فروش اوراق بهادار است.
 )35معاملة بلوکي :معاملهاي است که تعداد سهام و حق تقدم قابل معامله در آن براي
شرکتهايي که سرماية پاية آنها بيش از يک ميليارد عدد است بزرگتر يا مساوي نيم و
کمتر از يک درصد سرماية پايه و براي شرکتهايي که سرماية پاية آنها کمتر يا
مساوي يک ميليارد عدد است بزرگتر يا مساوي يک و کمتر از پنج درصد سرماية پاية
شرکت باشد.
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 )36معاملة عمده :معاملهاي است که تعداد سهام يا حق تقدم قابل معامله در آن در
شرکتهايي که سرمايه پايه آنها بيش از يک ميليارد عدد است ،بزرگتر يا مساوي 1
درصد سرمايه پايه و در شرکتهايي که سرمايه پايه آنها کمتر يا مساوي يک ميليارد
عدد است ،بزرگتر يا مساوي  5درصد باشد.
 )37معامالت عمده شرايطي :معاملة عمدهاي است که تسوية وجوه آن با شرايط اعالمي
در اطالعية عرضه بر اساس ضوابط مندرج در اين دستورالعمل انجام ميشود.

 )33مقررات :الزاما تی است که توسط مراجع ذیصالح در چارچوب اختیارات آنها وضع شده و
فرابورس ،کارگزار ،مشتریان و سایر اشخاص ذیربط فرابورس موظف به رعایت آنها هستند.
 )39نماد معامالتي :شناسهاي است که براي هر يک از اوراق بهادار به صورت منحصر بفرد
در سامانة معامالت تعريف شده است .اين شناسه ميتواند به صورت حرف ،عدد يا
ترکيبي از هر دو باشد.
 )40واحد پاية سفارش ( :)LOTتعداد مشخصي از اوراق بهادار است که سفارش وارده
به سامانة معامالتي بايد ضريبي از آن باشد و براي هر ورقة بهادار مقدار آن توسط
"هيئت مديره فرابورس" تعيين ميشود.

فصل دوم :ضوابط کلي انجام معامالت اوراق بهادار
مادۀ  :2کلية معامالت در فرابورس بايد براساس ضوابط اين دستورالعمل و در جلسة رسمي
معامالتي انجام شود.
تبصره  :انجام معامالت در خارج از جلسة معامالتي با تصويب هيئت مديرة سازمان و
طبق شرايط تعيين شده توسط آن ،امکانپذير خواهد بود.
مادۀ  :3جلسات رسمي معامله انواع اوراق بهادار در فرابورس ،به استثناى روزهاى تعطيل
رسمي در روزهاي شنبه لغايت چهارشنبه هر هفته از ساعت  9آغاز و در ساعت 12:30
همانروز خاتمه مييابد.
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تبصره  :ساعت انجام معامالت ميتواند با تصويب هيئت مديره فرابورس تغيير نموده
مشروط به اينکه اين تغييرات حداقل سه روز قبل از انجام به اطالع عموم برسد.
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مادۀ  :4تغييرات ساعت و روزهاي انجام معامله و جلسات رسمي معامله با تصويب هيأت مديرة
فرابورس امکانپذير خواهد بود .اين تغييرات بايد حداقل سه روز کاري قبل از اعمال ،توسط
فرابورس به اطالع عموم برسد.
مادۀ  :5فرابورس ميتواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسه معامالتي را در صورت بروز
اشکاالت فني در سامانه معامالتي تغيير دهد .اين تغييرات بايد بالفاصله و به نحو مقتضي به
اطالع عموم برسد .فرابورس مکلف است مستندات مربوط به اشکاالت فني سامانه معامالتي را
در سوابق خود نگهداري نمايد.
فصل سوم :مراحل انجام معامله
مادۀ  :6معامالت اوراق بهادار در فرابورس به ترتيب در بازار اول ،بازار دوم ،بازار سوم و بازار
اوراق مشارکت انجام خواهد شد .مراحل انجام معامالت در بازار اول و دوم و بازار اوراق مشارکت
به شرح زير است:
 .1پیشگشايش :اين مرحله به مدت  30دقيق ه قب ل از ش روع مع امالت انج ام
ميشود .در اين مرحله امکان ورود ،تغيير يا حذف سفارش توسط ک ارگزاران
وجود دارد ليکن در اين مرحله معاملهاي انجام نميشود.
 .2مرحلة گشايش :بالفاصله پس از مرحلة پيش گشايش ،با اجراي س فارشه اي
موجود در سامانه معامالت و براساس سازوکار حراج ناپيوسته انجام ميشود.
 .3مرحلة حراج پیوسته :مرحلهاي است پس از انجام مرحلة گشايش که ط ي آن
معامالت براساس سازوکار حراج پيوسته انجام ميشود.
 .4مرحلة حراج ناپیوسته پاياني :اين مرحله بالفاصله پس از خاتمة مرحلة ح راج
پيوسته به مدت  15دقيقه انجام ميشود .در ط ي اي ن مرحل ه امک ان ورود،
تغيير يا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد ل يکن معامل هاي در اي ن
 1مصوبه مورخ  92/3/13هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
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مرحله انجام نميشود و در پايان اين مرحله با اجراي سفارشهاي موج ود در
سامانه معامالت و براساس سازوکار حراج ناپيوسته ،معامالت انجام ميشود.
 .5مرحلة معامالت پاياني :اين مرحله طي پانزده دقيق ه پاي اني جلس ة مع امالتي
انجام ميشود و طي آن ورود سفارش و انجام معامله ص رفاً ب ا قيم ت پاي اني
امکانپذير است.
تبصره  :در معامالت فرابورس حسب مورد از تمام يا تعدادي از مراح ل ف وق
جهت انجام معامله استفاده ميگ ردد .هي أت م ديرة فراب ورس باي د
مراحل انجام معامله در هر بازار را مشخص و حداقل س ه روز ک اري
قبل از اعمال ،به اطالع عموم برساند.
فصل چهارم :انواع سفارشات
مادۀ  :7انواع سفارشها در سامانه معامالت به شرح زير است:
 .1سفارش محدود ( :)Limit orderسفارش خريد يا فروشي است که در قيم ت
تعيين شده توسط مشتري ،يا بهتر از آن انجام ميشود.
.2

سفارش با قیمت باز ( :)Market orderسفارشي است که بدون قيمت وارد
سامانه معامالتي شده و با قيمت بهترين سفارش طرف مقابل اجرا ميشود .در
صورت اجرا نشدن بخشي از سفارش ،باقيمانده ب ه ص ورت ي ک س فارش ب ا
قيمت باز در سامانه باقي خواهد ماند.

.3

سفارش باز -محدود ( :)Market to limit orderسفارشي است ک ه فق ط
در مرحله حراج پيوسته ميتواند وارد س امانة مع امالتي ش ود .اي ن س فارش
بدون قيمت وارد سامانة معامالتي شده و ب ا قيم ت بهت رين س فارش ط رف
مقابل اجرا مي شود .در صورت اجرا نشدن بخش ي از س فارش ،باقيمان ده ب ه
صورت يک سفارش محدود به قيمت آخرين معامله انج ام ش ده در سيس تم
باقي ميماند.

 .4سفارش به قیمت گشايش ( :)Market on opening orderسفارشي است که
فقط در مرحلة پيش گشايش ميتواند وارد سامانة معامالت شود .اين سفارش
بدون قيمت وارد سامانة معامالتي شده و در مرحلة گشايش با قيمت گشايش
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معامله خواهد شد .در صورت اجرا نشدن بخشي از سفارش ،باقيمانده به
صورت يک سفارش محدود با قيمت گشايش در سيستم باقي ميماند.
 .5سفارش متوقف به باز ( :)Stop loss orderسفارش متوقفي است که پس از
فعال شدن ،به سفارش با قيمت باز تبديل ميشود.
 .6سفارش متوقف به محدود ( :)stop limit orderسفارش متوقفي است که پس
از فعال شدن به سفارش محدود با قيمتي که از قبل در سفارش مشخص
شده است ،تبديل ميشود.
مادۀ  :8سفارشها به لحاظ نحوة اجرا به شرح زير ميباشند:
.1

سفارش دو طرفه ( :)Cross orderسفارشي است که با استفاده از آن ،کارگزار
ميتواند اقدام به ورود همزمان سفارش خريد و فروش با حجم و قيمت يکسان
نموده و معامله نمايد .قيمت سفارش مذکور بايد بيشتر يا مساوي قيمت بهترين
سفارش خريد ثبت شده در سامانة معامالتي و کمتر يا مساوي قيمت بهترين
سفارش فروش ثبت شده در سامانة معامالتي باشد .اين سفارش فقط در مرحله
حراج پيوسته ميتواند وارد سامانة معامالت شود.

 .2سفارش دو بخشي ( :)Iceberg orderسفارش خريد يا فروشي است که داراي
دو بخش پنهان و آشکار است .بخش آشکار سفارش در صف خريد يا فروش قرار
گرفته و قابل رويت ميباشد و بخش پنهان آن به صورت غيرفعال است .حجم
قسمت آشکار و پنهان سفارش توسط کارگزار تعيين ميشود .در صورتي که کل
بخش آشکار سفارش معامله شود ،به ميزان حجم قسمت آشکار ،سفارش پنهان
فعال شده و در نوبت قرار ميگيرد .حداقل کل سفارش و حداقل حجم قسمت
آشکار در سفارشهاي دو بخشي ،توسط هيئت مديره فرابورس تعيين ميشود.
 .3سفارش انجام و ابطال ( :)fill & killسفارش محدودي است که بالفاصله پس از
ورود بايد اجرا شود و در صورت عدم اجراي تمام يا بخشي از آن ،مقدار
باقيمانده به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد .امکان ورود اين سفارش
در مرحله پيش از گشايش وجود ندارد.
 .4سفارش همه يا هیچ ) :(All or Nonسفارش محدودي است که اجراي آن منوط
به معامله کل سفارش است .در صورت عدم امکان معاملة کل سفارش بالفاصله
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بعد از ورود ،سفارش به صورت خودکار از سامانه حذف ميشود .امکان ورود اين
سفارش در مرحله پيش گشايش وجود ندارد.
مادۀ  :9اعتبار زماني سفارشها به شرح ذيل ميباشد:
 .1سفارش روز ( :)Dayسفارشي است که اعتبار آن در پايان روز معامالتي به اتمام
رسيده و بصورت خودکار از سامانه معامالت حذف ميگردد.
سفارش جلسه ( :)Sessionسفارشي است که اعتبار آن در پايان جلسه
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معامالتي به اتمام رسيده و بصورت خودکار از سامانه معامالت حذف ميگردد.
 .3سفارش بدون محدوديت زماني ( :)Good Till Cancelاين سفارش تا زماني که
توسط کارگزار حذف نشود در سامانه معامالتي باقي مانده و معتبر ميباشد.
 .4سفارش مدتدار ( :)Good Till Dateسفارشي است که اعتبار آن در پايان
تاريخي که در زمان ورود سفارش مشخص شده به اتمام ميرسد و از سامانة
معامالت حذف ميشود.
 .5سفارش زماني ( :)Sliding Validityکارگزار در زمان ورود سفارش ،تعداد
روزهاي مشخصي ) (Tرا جهت اعتبار سفارش مشخص ميکند .اين سفارش تا
تاريخي که معادل تاريخ ورود سفارش به عالوة تعداد روزهاي تعيين شده )(T
است ،معتبر بوده و پس از آن از سامانة معامالت حذف ميشود.
مادۀ  :10اولويت سفارشها در سامانة معامالت بر حسب نوع سفارش ،به شرح زير ميباشد:
الف) سفارش با قيمت باز و باز -محدود
ب) سفارش به قيمت گشايش
ج) سفارش محدود

فصل پنجم :توقف و بازگشايي نماد معامالتي
مادۀ  :11نماد معامالتي اوراق بهادار در موارد زير توسط فرابورس متوقف ميشود:
 .1يک روز کاري قبل از برگزاري مجامع عمومي صاحبان سهام براساس اطالعية دعوت
به مجمع منتشره توسط ناشر در سايت رسمي افشاي اطالعات ناشران ثبت شده نزد
سازمان؛
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 .2يک روز کاري قبل از برگزاري جلسة هيأت مديرة ناشر جهت تصميمگيري در خصوص
تغيير سرمايه براساس اطالعية منتشره توسط ناشر در سايت رسمي افشاي اطالعات
ناشران ثبت شده نزد سازمان ؛
تبصره :در صورت وجود زيرساختهاي فني درخصوص بندهاي فوق ،فرابورس ميتواند نماد
معامالتي اوراق بهادار را در روز برگزاري جلسات مذکور متوقف نمايد.
مادۀ  : 12نماد معامالتي به صورت خودکار بالفاصله پس از ارسال اطالعات ب ا اهمي ت موض وع
ماده  17دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان ،ب ه ص ورت زي ر
متوقف و بازگشايي ميشود:
 .1در صورتي که اطالعات بااهميت تا  90دقيقه قبل از پايان جلسه معامالتي ارسال شود،
نماد معامالتي بهطور خودکار ،به مدت  60دقيقه متوقف ميشود؛
 .2در صورت افشاي اطالعات بااهميت در  90دقيقه پاياني جلسه معامالتي ،نماد معامالتي
بهطور خودکار متوقف شده و در جلسه معامالتي بعد بازگشايي خواهد شد؛
 .3در صورتي که اطالعات با اهميت در ساعت خارج از بازار منتشر شود ،نماد معامالتي در
 90دقيقه ابتدايي جلسه معامالتي بعد بازگشايي خواهد شد.
تبصره  :1در صورت عدم رعايت ضوابط افشاي اطالعات با اهمي ت ي ا وج ود هرگون ه ابه ام در
انتشار اطالعات با اهميت ،سازمان ميتواند رأساً يا ب ه پيش نهاد فراب ورس ،ض من انتش ار پي ام
شفافسازي درخصوص داليل توقف (ف رم س ،)5-نم اد ناش ر را جه ت رف ع ابه ام ي ا اص الح
اطالعات منتشر شده حداکثر براي  2روز کاري متوقف نگه دارد .در صورت عدم رف ع ابه ام ي ا
عدم اصالح اطالعات از سوي ناشر پس از مدت تعيين شده ،سازمان مطابق ف رم س ،6-ض من
افشا به عموم در خصوص عدم همکاري ناشر ،بازگشايي نماد را به فرابورس اعالم مينمايد.
تبصرة  -2بازگشايي نماد مطابق ترتيبات ماده  20صورت ميگيرد که ب ا توج ه ب ه اطالع ات
بااهميت موضوع ماده  17دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان،
اگر در گروه (الف) قرار داشته باشد حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان و اگر در گروه
(ب) قرار داشته باشد حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان انجام ميگيرد.
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ماده  :13در صورتي که قيمت پاياني سهم طي  5روز معامالتي متوالي در دامنه عادي نوس ان
قيمت ،بيش از  20درصد افزايش يا کاهش داشته باشد ،فرابورس موظف اس ت بالفاص له نم اد
معامالتي را متوقف و از ناشر درخواست ارائه اطالعيه شفافس ازي در خص وص نوس ان قيم ت
سهم نمايد .نماد متوقف شده در روز معامالتي بعد بازگشايي خواهد شد.
تبصره  :1تغييرات قيمت سهام موضوع اين ماده در بازار پايه  ،براي بيش از  40درصد نوس ان
مالک عمل است.
تبصره  :2در صورتي که ناشر اطالعيه شفافسازي منتشر ننمايد ،فرابورس موظ ف اس ت ع دم
ارائه اطالعيه شفافسازي ناشر را مطابق فرم ف ب 7-به عموم اعالم نمايد.
تبصره  :3همزمان با توقف نماد معامالتي ،معامالت کليه اوراق بهادار مرتبط با آن نماد از قبيل
حق تقدم سهام و اوراق مشتقه متوقف ميشود.
تبصره  :4تغييرات قيمت سهام و تعداد روزهاي معامالتي موضوع اين ماده ،توسط هيئت مديره
فرابورس قابل بازنگري است .در صورت بازنگري ،حداقل  10روزکاري قبل از اجرا به بازار توسط
فرابورس اعالم ميشود.
تبصره  :5در صورتيکه در زمان توقف موضوع اين ماده ،ناشر اطالع ات بااهمي ت منتش ر کن د،
مطابق با ماده  12با آن رفتار خواهد شد.

ماده  :14در صورتيکه قيمت پاياني سهم طي  15روز معامالتي متوالي در دامنه عادي نوسان
قيمت ،بيش از  50درصد افزايش يا کاهش داشته باشد ،فرابورس موظف است نماد معامالتي را
متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاري کنفرانس اطالعرساني نمايد .نماد معامالتي حداکثر
پس از  2روز کاري بازگشايي خواهد شد.
تبصره  :1تغييرات قيمت سهام موضوع اين ماده در بازار پايه ،براي بيش از  60درصد نوسان
مالک عمل است.
تبصره  :2ناشر موظف است اطالعات حاصل از کنفرانس اطالعرساني را با رعايت ضوابط
دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان و حداکثر  2روز کاري
پس از توقف نماد معامالتي افشا نمايد.
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تبصره  :3در صورتي که ناشر کنفرانس اطالعرساني برگزار ننمايد يا اطالعات کنفرانس اطالع-
رساني را منتشر نکند ،فرابورس موظف است مطابق فرم ف ب 8-موضوع را به عموم افشا
نمايد.
تبصره  :4مسئوليت ارائه و افشاي اطالعات بر عهده مديران شرکت (هيئت مديره و مديرعامل)
بوده و تفويض آن به ساير اشخاص رافع مسئوليت آنان نمي باشد.
تبصره  :5فرابورس و ناشر ملزم هستند جهت برگزاري کنفرانس اطالعرساني به صورت تلفني
يا مجازي ،بستري امن ،عمومي و قابل اتکا جهت اطالع اشخاص از مفاد کنفرانس فراهم نمايند.
تبصره  :6همزمان با توقف نماد معامالتي ،معامالت کليه اوراق بهادار مرتبط با آن نماد از قبيل
حق تقدم و اوراق مشتقه متوقف ميشود.
تبصره  :7تغييرات قيمت سهام موضوع اين ماده ،توسط هيئت مديره فرابورس قابل بازنگري
است .در صورت بازنگري ،حداقل  10روزکاري قبل از اجرا به بازار توسط فرابورس اعالم مي-
شود.
تبصره  :8در صورتيکه در زمان توقف موضوع اين ماده ،ناشر اطالعات بااهميت منتشر کند،
مطابق با ماده  12با آن رفتار خواهد شد.
مادۀ  -15در صورتي که ظن دستکاري بازار (مبتني ب ر اطالع ات ي ا مع امالت) ي ا خري د و
فروش متکي بر اطالعات نهاني وجود داشته باشد ،سازمان ميتواند راساً يا به پيشنهاد فرابورس
نماد معامالتي ناشر را حداکثر به مدت  5روزکاري با اطالع به ب ازار متوق ف نماي د(فرم س.)7-
پس از دوره توقف ،بازگشايي نماد مطابق ترتيبات ماده  20ب ا ح راج ناپيوس ته ب ا مح دوديت
دامنه نوسان خواهد بود.
ماده  -16در موارد ذيل سازمان ميتواند طبق فرآيند شرح داده شده ،راساً يا به پيشنهاد
فرابورس نماد معامالتي را تعليق نمايد.
 -1ناشر اطالعات بااهميت موضوع ماده  17دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات
شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان را به موقع افشا نکرده باشد.
 -2ظن تقلب يا دستکاري در اطالعات منتشره يا صورتهاي مالي ناشر وجود داشته
باشد.
 -3نياز به بررسي وضعيت شفافيت اطالعاتي ناشر وجود داشته باشد.
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أ .در صورت بروز هريک از موارد فوق ،سازمان نماد معامالتي را  10روزکاري تعليق
نموده و بالفاصله به ناشر اعالم ميکند و مراتب را مطابق فرم س 8-به عموم افشا مي-
نمايد .در صورتيکه ناشر طي اين مدت ،اطالعات درخواست شده را ارائه ننمايد يا
مطابق فرم س 10-پيشنهادي مبني بر درخواست مهلت مشخص (حداکثر  10روز
کاري) به سازمان ارائه نکند ،سازمان به ناشر اخطار داده و مکاتبات را مطابق فرم س-
 9به عموم افشا مينمايد .درصورت ارسال اطالعات توسط ناشر به سازمان در دوره
تعليق ،اطالعات جديد به بازار اعالم و نماد معامالتي در روز معامالتي بعد مطابق
ترتيبات ماده  20بازگشايي ميگردد.
ب .بعد از اتمام دوره تعليق ،در صورت عدم تأييد مهلت درخواستي ناشر توسط سازمان،
نماد معامالتي مطابق ترتيبات ماده  20بازگشايي شده و به کارگزاران اعالم ميشود
که معامالت نماد فقط به صورت "معامله تحت احتياط" با اخذ فرم "اطالع از ابهام"
(فرم س )11-توسط سرمايهگذاران امکانپذير است.
ج .در صورت تأييد مهلت درخواستي ناشر توسط سازمان يا نياز به بررسي بيشتر موارد
فوق ،سازمان ميتواند حداکثر تا  10روز کاري ديگر نماد را به حالت تعليق نگه دارد.
در صورت عدم وصول اطالعات جديد و يا عدم دريافت پيشنهاد ناشر مبني بر برنامه
زماني افشا ،نماد معامالتي مطابق ترتيبات ماده  20بازگشايي شده و به کارگزاران
اعالم ميشود که معامالت نماد فقط به صورت "معامله تحت احتياط" با اخذ فرم
"اطالع از ابهام" (فرم س )11-توسط سرمايهگذاران امکانپذير است .در صورتي که
ناشر در نوبت دوم ،مهلت اضافي براي افشاي اطالعات جديد درخواست نمايد ،با تأييد
سازمان 10 ،روز کاري فوق تا  20روز کاري قابل افزايش است.
تبصره  :1پس از رفع داليل بندهاي  1تا  3موضوع اين ماده ،با اعالم سازمان به عموم ،معامالت
از حالت "معامله تحت احتياط" به حالت عادي بازگشته و تکميل فرم "اطالع از ابهام" ضرورت
نخواهد داشت.
تبصره  :2در صورت بروز رويدادهاي خارج از بندهاي  1تا  3موضوع اين ماده ،هيئت مديره
سازمان نسبت به تداوم تعليق يا بازگشايي نماد به همراه اقدامات الزم جهت شفاف سازي
تصميم گيري خواهد نمود.
تبصره  :3در صورت عدم افشا يا ارائه اطالعات در هرکدام از مهلتهاي مقرر در اين ماده،
سازمان عالوه بر اعالم به عموم ،عبارت ذيل را در فرمهاي س 9-و س 11-قيد ميکند" .از اين
تاريخ به تخلفات احتمالي مديران و ناشر مطابق قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي ميشود..
چنانچه موضوع واجد وصف مجرمانه نيز باشد ،مراتب در اجراي ماده  52قانون بازار اوراق بهادار
از طريق مراجع قضايي کيفري پيگيري خواهد شد".
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تبصره  :4سازمان ميتواند در صورت مشاهده هر يک از بندهاي  1تا  3موضوع اين ماده از ناشر
درخواست ارائه اطالعيه شفافسازي نمايد.
تبصره  :5فرابورس موظف است فهرست ناشراني که نماد آنها توسط سازمان تعليق شده را از
طريق سايت رسمي خود به عموم اعالم نمايد .اين فهرست شامل نام و نماد معامالتي ناشر،
دليل حضور در فهرست و اسامي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل است.
تبصره  :6فرابورس موظف است نمادهاي معامالتي که با اعالم سازمان تعليق شدهاند را در تاريخ
اعالم شده در اطالعيه شفافسازي سازمان يا حداکثر زمان مقرر در اين ماده ،مطابق ترتيبات
ماده  20بازگشايي نمايد.
مادۀ  :17فرابورس ،ورقه بهادار ناشر پذيرفته شده را مطابق مواد  44 ،43 ،42و 45
دستورالعمل پذيرش ،عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران (شرکت سهامي عام)
تعليق يا لغو پذيرش مينمايد.
مادۀ  :18در صورتيکه معامالت اوراق بهادار مظنون به استفاده از اطالعات نهاني يا دس تکاري
قيمت باشد ،فرابورس ميتواند ضمن اعالم به عموم نماد معامالتي اوراق بهادار را متوقف نماي د.
بازگشايي نماد معامالتي پس از بررسي هاي الزم ،با محدوديت دامنه نوس ان ح داکثر ي ک روز
معامالتي خواهد بود.

مادۀ  :19بازگشايي نمادهاي معامالتي ورقه بهادار توسط فرابورس ،مطابق ترتيبات ماده  20اين
دستورالعمل ،طبق شرايط زير انجام ميشود:
 .1حداکثر دو روز کاري پس از برگزاري مجمع عم ومي ع ادي ناش ر پذيرفت ه ش ده ک ه
تصميمات آن تصويب صورت هاي مالي يا تقسيم س ود باش د ،ح راج ناپيوس ته ب دون
محدوديت دامنة نوسان؛
 .2حداکثر دو روز کاري پس از برگزاري مجمع عمومي عادي که موضوع آن س اير م وارد
غير از بند  1باشد ،حراج ناپيوسته با محدوديت دامنة نوسان؛
 .3حداکثر دو روز کاري پس از برگزاري مجمع عمومي ف وقالع ادهاي ک ه تص ميمات آن
منجر به تغيير سرماية ناشر پذيرفته شده نگردد ،حراج ناپيوسته ب ا مح دوديت دامن ة
نوسان؛
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 .4حداکثر دو روز کاري پس از برگ زاري مجم ع عم ومي و ي ا جلس ة هي أت م ديره در
خصوص تغيير سرمايه ،حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنة نوسان؛
تبصره  :مواعد زماني جهت بازگشايي نمادهاي موضوع اين ماده ،در شرايط خاص و با دس تور
مديرعامل فرابورس ميتواند حداکثر با دو روزکاري تأخير اعمال گردد.
مادۀ  :20بازگشايي نماد معامالتي از طريق حراج ناپيوسته  30دقيقهاي با اعم ال ي ک مرحل ه
پيش گشايش شروع و با اجراي حراج ناپيوسته پايان مييابد .پ س از اي ن مرحل ه ،مع امالت از
طريق حراج پيوسته در زمان باقيمانده تا پايان جلسة معامالتي و در دامنة نوسان مج از روزان ه
قيمت انجام مي شود .قيمت مرجع در دورة حراج پيوسته ،قيمت کش ف ش ده از طري ق ح راج
ناپيوسته است.
تبصره  :1در صورتي که در دورة حراج ناپيوسته معاملهاي صورت نپذيرد يا به دليل غير ع ادي
بودن قيمت کشف شده يا حجم اوراق بهادار معامله شده ،معامالت انج ام ش ده در دوره ح راج
ناپيوسته توسط فرابورس تاييد نگردد ،به تش خيص فراب ورس و پ س از اط الع رس اني ،ح راج
ناپيوسته موضوع اين ماده براي يکبار ديگر قابل تکرار است .به هر ترتيب در صورت عدم کشف
قيمت ،آخرين قيمت پاياني نماد معامالتي ،قيمت مرجع در دورة حراج پيوسته خواهد بود.
تبصره  :2درخصوص قيمت گذاري حق تقدم سهام براي اولين بار پس از افزايش س رمايه و در
زمان عرضه حق تقدم استفاده نش ده در ص ورت ع دم کش ف قيم ت پ س از دو نوب ت ح راج
ناپيوسته ،حراج ناپيوسته تا کشف قيمت تکرار مي شود.
تبصره  :3در تمامي مواد اين دستورالعمل ،حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان صورت
ميگيرد ،مگر اينکه نوع محدوديت به صورت صريح بيان شده باشد.

مادۀ  :21فرابورس بايد دليل توقف نماد معامالتي را حداکثر تا پايان روز کاري توقف نماد
معامالتي اطالعرساني نمايد .همچنين فرابورس مکلف است حداقل  15دقيقه قبل از بازگشايي
نماد معامالتي مراتب را به اطالع عموم برساند.
ماده  -22به جز تبصره  1ماده  13و تبصره  1ماده  ،14ساير مواردي که در خصوص بازار پايه
در صالحيت فرابورس ميباشد ،از شمول مواد و تبصرههاي اين فصل مستثني ميباشند.
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فصل ششم :دامنة نوسان قیمت و محدوديت حجمي
مادۀ  : 23دامنة نوسان روزانه قيمت در بازار اول ،دوم و اوراق مشارکت فرابورس  5درصد براي
اوراق فاقد بازارگردان ميباشد .در صورت وجود بازارگردان ،دامنة مذکور ،طبق قرارداد
بازارگرداني تعيين ميشود .نمادهاي معامالتي در بازار سوم مشمول دامنة نوسان روزانه قيمت
نميباشند.
تبصره  :تغييرات بعدي دامنة نوسان روزانة قيمت با پيشنهاد هيأتمديرة فرابورس به
تأييد هيئت مديرة سازمان خواهد رسيد .تغيير دامنة نوسان قيمت بايد يک روز کاري
قبل از اعمال توسط فرابورس اطالعرساني شود.
مادۀ  : 24قيمت پاياني نمادهاي معامالتي در بازار اول ،دوم و اوراق مشارکت فرابورس برابر با
قيمت ميانگين موزون معامالت انجام شدة نماد طي جلسة معامالتي در بازار عادي خواهد بود.
مادۀ  : 25قيمت مرجع براي نمادهاي فاقد بازارگردان ،قيمت پاياني سهم در روز قبل ميباشد.
قيمت مرجع براي نمادهاي داراي بازارگردان ،در صورت اعالم قيمت توسط بازارگردان ،قيمت
اعالمي و در صورت عدم اعالم ،قيمت پاياني سهم در روز قبل خواهد بود.
مادۀ : 26

واحد پايه سفارش معادل يک ميباشد .تغيير واحد پاية سفارش با تصويب هيأت

مديره فرابورس و اعالم آن حداقل يک روز کاري قبل از اعمال ،امکانپذير است.
مادۀ  : 27محدوديت حجمي براي نماد شرکتهايي که سرمايه پايه آنها معادل يا بيش از
يکصد ميليون عدد است ،معادل  50هزار سهم و براي نماد ساير شرکتها  10هزار سهم خواهد
بود .تغيير محدوديت حجمي با تصويب هيأت مديرة فرابورس و اطالع رساني آن حداقل يک
روز کاري قبل از اعمال امکانپذير ميباشد.
تبصره  :محدوديت حجمي براي ساير اوراق بهادار توسط هيأت مديرة فرابورس تعيين
ميشود و تغييرات آن بايد حداقل يک روز کاري قبل از اعمال اطالع رساني گردد.
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فصل هفتم :عدم تايید معامالت

2

مادۀ  – 28مدیرعامل فرابورس صرفاً در شرایط زیر ،میتواند بخشی از معامالت اوراق بهادار را حداکثر
تا پایان روز برگزاری جلسة معامالتی تأیید ننماید:
 – 1اعالم کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل فرابورس
 – 2خطای معامالتی متأثر از اشکال سامانه معامالت
 – 3معاملة سهام بزرگتر یا مساوی  5درصد برای شرکتهایی که سرمایة پایه آنها کمتر یا مساوی
یک میلیارد عدد سهم یا حق تقدم است و بزرگتر یا مساوی یک درصد برای شرکتهایی که
سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد است در یک جلسة معامالتی و توسط یک کد
معامالتی بدون رعایت ضوابط معامالت عمده
 – 4عدم رعایت سهمیه اعالم شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار براساس مقررات که موجب
عدم تأیید کل خرید یا فروش کارگزار میشود .در موارد خاص با تشخیص مدیرعامل فرابورس
فقط خریدها یا فروشهای بیش از سهیمه تأیید نمیشود.
 – 5در صورتی که ظن دستکاری قیمت یا استفاده از اطالعات نهانی وجود داشته باشد ،در این
صورت مدیرعامل فرابورس میتواند معامالتی را که با نوسان غیرعادی قیمت یا حجم
غیرعادی انجام شود تأیید ننماید.
 -6سایر موارد طبق قوانین و مقررات.
تبصرۀ  : 1عرضههای اولیه و عرضههای سهام شرکتهای دولتی در راستای خصوصیسازی و معاملة
آخرین روز حق تقدم استفاده نشده مشمول بند ( )3فوق نمیباشد.
تبصرۀ  : 2کلیه مدارک و سوابق معامالت تأیید نشده باید توسط فرابورس ایران نگهداری شده و
حسب درخواست به سازمان ارائه گردد.

3

فصل هشتم :ضوابط کلي معامالت عمده
مادۀ  : 29معامالت عمده در بازاري مجزا که به همين منظور در سامانة معامالتي ايج اد ش ده
است انجام ميشوند .در اين معامالت دامنة نوسان قيمت و محدوديت حجمي اعمال نميشود.
تبصره  :براي انجام معامالت عمده ،نماد سهم در بازار عادي بايد باز باشد.
مادۀ  : 30عرضة در معامالت عمده به صورت يکجا و از يک فروشنده بوده و يا طب ق مقررات ي
است که به تصويب هيئت مديره سازمان ميرسد.

4

 2این فصل به موجب مصوبه مورخ  1390/02/10هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به دستورالعمل اضافه شده است.
 3این ماده به موجب مصوبه مورخ  93/12/12هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اصالح شده است.
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مادۀ  : 31براي انجام معاملة عمده ،کارگزار فروشنده بايد درخواست کتبي خود مبني بر فروش
سهام يا حق تقدم سهام را بههمراه اطالعات و مستندات زير ،به فرابورس ارايه نمايد:
 .1تعداد سهام يا حق تقدم سهام قابل عرضه
 .2قيمت پايه عرضه
 .3تاريخ عرضه
 .4نام عرضهکننده به همراه تصوير سفارش فروش
 .5شرايط فروش از جمله نق دي ي ا اقس اطي ب ودن ثم ن معامل ه و در ص ورت
اقساطي بودن نحوة تقسيط و وثايق مورد نياز
 .6حداکثر مهلت تسوية حصة نقدي و اراية سند تسويه خارج از پاياپاي
 .7مدارکي دال بر نمايندگي عرضهکننده در انتقال حقوق مالي و غيرمالي سهام
 .8اعالم شرايط ضمن عقد در صورت اراية قرارداد توسط فروشنده
 .9ساير اطالعات به درخواست فرابورس
مادۀ  : 32عرضة سهام و حقتقدم سهام و ثبت سفارش خرید برای معامالت کنترلی و معامالت
مدیریتی غیر کنترلی طبق ترتیبات زیر میباشد؛
 -1درخواست عرضه این معامالت حداقل  10روز کاری و حداکثر  60روز تقویمی قبل از تاریخ عرضه
باید در دبیرخانه فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطالعیة عرضه با مقررات به تشخیص فرابورس،
از طریق سایت رسمی فرابورس اطالع رسانی شود.
 -2حداقل  6روز کاری قبل از عرضه ،اطالعات و مستندات موضوع مادۀ " 2ضوابط مربوط به شرایط
متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
ایران ( مصوب شورای عالی بورس)" باید به صورت کامل به کارگزار ارائه گردد و کارگزار پس از
شناسایی متقاضی و کنترل تکمیل بودن اطالعات ،مدارک و مستندات ،آن را به همراه نظر خود
مبنی بر رعایت معیارهای مذکور ،طی همانروز به فرابورس و سازمان ارائه نماید .در صورت عدم

 4به موجب مصوبه مورخ  89/3/25هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شد من بعد موضوع تجميع کد مالکين سهم در
بازار سوم فرابورس در کميته عرضه موضوع ماده  70اين دستورالعمل مطرح و تصميم گيري شود.
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تکمیل مدارک و مستندات ،کارگزار مکلف است مراتب نقص مدارک را ظرف یک روز کاری به
متقاضی اعالم نماید.
 -3فرابورس باید بر اساس معیارهای مادۀ " 2ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت
عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( مصوب شورای عالی
بورس)" آن موارد را بررسی و اظهار نظر خود را در خصوص رعایت معیارهای مذکور حداکثر تا 3
روز کاری قبل از عرضه به سازمان اعالم نماید.
تبصره  :1در معامالت عمده ،کارگزار خري دار در ص ورتي مج از ب ه ورود س فارش ب ه س امانة
معامالتي است که معادل  3درصد ارزش سهام يا حق تقدم سهام موضوع معامله براساس قيمت
پايه را به صورت نقد يا ضمانتنامة بانکي بدون قيد و شرط به نفع شرکت سپردهگذاري مرکزي
از مشتري دريافت و حسب مورد به حساب شرکت سپردهگذاري مرکزي واريز يا به اين شرکت
تحويل دهد و تأييدية شرکت مزبور را مبني بر اخذ تضامين مربوطه به فرابورس ارايه کند.
تبصره  :2در صورتي که کارگزار خريدار قبل از انجام معامله ،انص راف کتب ي خ ود را از ادام ة
رقابت اعالم نمايد يا چنانچه کارگزار خريدار موفق به انجام معامله نگردد ،سپردة وي ب ا تأيي د
فرابورس مبني بر عدم مغايرت اقدامات کارگزار با مقررات در جريان معامله مذکور ،ح داکثر ت ا
دو روز کاري پس از زمان انصراف يا انجام معامله ،توسط شرکت سپردهگذاري مرک زي ع ودت
داده ميشود.
مادۀ  : 33ثبت سفارش خرید برای معامالت عمده غیر مدیریتی طبق ترتیبات زیر امکان پذیر
خواهد بود :
 -1درخواست عرضه این معامالت حداقل  3روز کاری و حداکثر  60روز تقویمی قبل از تاریخ عرضه
باید در دبیرخانه فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطالعیة عرضه با مقررات به تشخیص فرابورس،
از طریق سایت رسمی فرابورس اطالع رسانی شود.
 -2متقاضیان باید ضمن ارائه اطالعات و مستندات الزم جهت شناسایی کامل آنها توسط کارگزار،
رعایت معیارهای مادۀ " 2ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق
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تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( مصوب شورای عالی بورس)"را تأیید
نمایند.
 -3در صورتی که کارگزار یا فرابورس تا قبل از قطعی شدن معامله شواهدی دال بر عدم رعایت
"ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( مصوب شورای عالی بورس)" ،مشاهده نمایند ،باید مراتب
را به سازمان منعکس نماید.

مادۀ  : 34شرايط اعالم شده توسط کارگزار فروش نده پ س از انتش ار اطالعي ة عرض ه توس ط
فرابورس قابل تغيير نيست .در صورت تغيير در شرايط اطالعية عرض ه ي ا انص راف فروش نده از
فروش سهام يا حق تقدم سهام ،معاملة عم ده انج ام نخواه د ش د و انج ام معامل ه من وط ب ه
درخواست مجدد فروشنده خواهد بود .در اين صورت موضوع به مرج ع رس يدگي ب ه تخلف ات
کارگزاران ارجاع و براساس اعالم فرابورس ،سهام يا حق تقدم سهام تا زمان صدور رأي قطع ي،
غيرقابل معامله خواهد شد.
مادۀ  : 35در صورت تمايل فروشنده به انتشار آگهي فروش در جرايد ،اطالعات من درج در آن
نبايد با اطالعات ارايه شده به فرابورس مغايرت داشته باشد .در صورت مغايرت ،اطالعات منتشر
شده در سايت رسمي فرابورس قابل استناد ميباشد.
مادۀ  : 36فرابورس مکلف است نماد معاملة عمده را حداکثر تا يک ساعت پس از شروع جلسة
معامالتي گشايش نمايد.
مادۀ  : 37حداقل تغيير قيمت مجاز هر سفارش در معامالت عمده مانند بازار عادي است.
تبصره  :مدير عامل فرابورس ميتواند براساس وضعيت بازار ،حداقل تغيير قيمت مجاز
هر سفارش را براي جلسة معامالتي بعد تغيير دهد ،ليکن بايد قب ل از ش روع
جلسة معامالتي بعد ،مراتب را به اطالع عموم برساند.
مادۀ  : 38هر کارگزار تنها ميتواند از يک خريدار ،سفارش خري د درياف ت نماي د و در رقاب ت
شرکت کند.
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مادۀ  : 39يک کارگزار در يک معاملة عمده نمي توان د همزم ان در دو س مت عرض ه و تقاض ا
فعاليت نمايد.
مادۀ  : 40در معامالت عمده ،تعداد سهام يا حق تقدم سهام هر سفارش خريد بايد برابر تع داد
سهام يا حق تقدم سهام اعالم شده در اطالعية عرضه باشد .همچن ين قيم ت تعي ين ش ده در
سفارشهاي خريد نبايد کمتر از قيمت پايه باشد.
مادۀ  : 41کاهش قيمت سفارش خريد ثبت شده در سامانة معامالتي يا ورود سفارش با قيمتي
کمتر از باالترين سفارش خريد ثبت شده در سامانة معامالتي ،مجاز نميباشد و حذف س فارش
خريد ،صرفاً در صورت ثبت سفارش خريد با قيمت باالتر در سامانة معامالتي مجاز است.
مادۀ  : 42کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خريد در س امانة مع امالتي ب ا
قيمت پايه يا بيشتر از آن قبل از  10دقيقة پاياني 5جلس ة مع امالتي ،اق دام ب ه عرض ه نماي د.
عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتي امکانپذير است که از زمان ثبت بهترين سفارش
خريد در سامانة معامالتي حداقل  3دقيقه گذشته باشد.
تبصرۀ  :1در صورت ثبت سفارش خريد در  10دقيقة پاي اني ب ازار ،ادام ة رقاب ت ب ه
جلسة معامالتي بعد موکول شده و ک ارگزار داراي بهت رين س فارش خري د
موظف است سفارش خود را با همان قيمت در ابتداي جلسة معامالتي بع د
وارد سامانه نمايد.
تبصرۀ  :2عدم رعايت ضوابط اين ماده از سوي ک ارگزار خري دار ي ا فروش نده تخل ف
محسوب شده و فرابورس مکلف است موضوع را جهت رسيدگي ب ه مرج ع
رسيدگي به تخلفات کارگزاران ارجاع نمايد.
مادۀ  : 43در صورتي که تخلفات کارگزار خريدار يا کارگزار فروشنده مانع انجام معامل ه ش ود،
متخلف مکلف به پرداخت يک درصد ارزش معامله به قيمت پايه به عن وان خس ارت ب ه ط رف
مقابل خواهد بود .در اين خصوص کارگزار م يتوان د وث ايق و تض امين الزم را حس ب م ورد از
خري دار ي ا فروش نده درياف ت نماي د .همچن ين در ص ورت ع دم انج ام معامل ه مط ابق اي ن
ماده،کارگزار متخلف مکلف است کارمزدهاي انجام معامله را بر حسب ارزش معامل ه ب ه قيم ت
پايه به سازمان ،فرابورس و شرکت سپردهگذاري مرکزي پرداخت نمايد.
 5این مهلت به موجب مصوبه مورخ  39/3/1هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از  5دقیقه به  10دقیقه افزایش یافته است.
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فصل نهم :معامالت عمده شرايطي
مادۀ  : 44در معامالت عمدة شرايطي ،کارگزار خريدار در ص ورتي مج از ب ه ورود س فارش ب ه
سامانة معامالتي است که معادل  3درص د ارزش س هام ي ا ح ق تق دم س هام موض وع معامل ه
براساس قيمت پايه را به صورت نقد يا ضمانتنامة بانکي بدون قيد و شرط از مشتري دريافت و
حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاري مرکزي واري ز ي ا ب ه اي ن ش رکت تحوي ل ده د و
تأييدية شرکت مزبور را مبني بر اخذ تضامين مربوطه به فرابورس ارايه کند.
تبصرۀ  :1در صورت عدم ايف اي تعه دات تس ويه از س وي ک ارگزار خري دار ،س پردة
موضوع اين ماده پس از کس ر کارمزده ا و هزين هه اي معامل ه ب ه عن وان
خسارت به کارگزار فروشنده پرداخت ميشود.
تبصرۀ  :2در صورتي که کارگزار خريدار پس از اراية درخواست خريد و قبل از انج ام
معامله ،انصراف کتبي خود را از ادامة رقابت اعالم نمايد يا چنانچه ک ارگزار
خريدار موفق ب ه انج ام معامل ه نگ ردد ،س پردة وي ب ا تايي د م ديرعامل
فرابورس مبني بر عدم مغايرت اقدامات کارگزار با مقررات در جريان معامله
مذکور ،حداکثر تا دو روز کاري پس از زمان انصراف يا انجام معامله مسترد
ميشود.
مادۀ  : 45کارگزار خريدار مکلف است حداکثر  9روز کاري پ س از انج ام معامل ه ،نس بت ب ه
تسوية حصة نقدي معامله از طريق پاياپاي شرکت سپردهگذاري مرکزي اقدام نمايد و مستندات
الزم جهت تنظيم سند تسوية خارج از پاياپاي حصة غيرنق دي را ح داکثر  8روز ک اري بع د از
انجام معامله به فروشنده ارايه کند .کارگزار فروشنده مکلف است پس از دريافت مستندات الزم
جهت تنظيم سند تسوية خارج از پاياپاي و حداکثر  9روز کاري پس از انجام معامله ،نسبت ب ه
اراية سند تسوية خارج از پاياپاي به فرابورس و شرکت سپردهگ ذاري مرک زي اق دام نماي د .در
صورت واريز حصة نقدي و اراية سند تسوية خارج از پاياپاي به شرکت س پردهگ ذاري مرک زي
حداکثر  9روز کاري بعد از انجام معامله ،ثبت معامله در سيستم معامالتي حداکثر تا پاي ان روز
کاري بعد انجام خواهد شد.
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تبصرۀ  :1در صورت خودداري ک ارگزار فروش نده ي ا فروش نده از درياف ت مس تندات
موضوع اين ماده ،خريدار يا کارگزار خريدار ميتواند اسناد فوق را جهت ثب ت
در سوابق به شرکت سپردهگذاري مرکزي ارايه و رسيد دريافت نمايد.
تبصرۀ  :2در صورت عرضه سهام جهت انجام معاملة عمده از سوي س ازمان خصوص ي
سازي افزايش مهلت تسوية حصه نقدي و ارائه سند تسويه خارج از پاياپاي ت ا
 30روزکاري با اعالم سازمان خصوصي سازي امکان پذير است.
تبصرۀ :3در صورتي که کارگزار فروشنده زماني را ط والني ت ر از مهلت ي ک ه در اي ن
دستورالعمل براي ارائه سند تسويه خارج از پاياپاي مقرر گرديده ،جهت تاديه
حصه نقدي معامله تعيين کند ،از نظر اين دستورالعمل حصة مزبور ني ز غي ر
نقدي تلقي ميگردد.
مادۀ  : 46کارگزار خریدار باید طبق مفاد مواد  32و  33این دستورالعمل ،مدارک ،مستندات و
اطالعات الزم از جمله نام متقاضی یا متقاضیان خرید را که شناسایی کامل شدهاند ،همراه با ذکر تعداد و
درصد دقیق مشارکت هر متقاضی حسب مورد به فرابورس ویا سازمان ارائه نماید .هرگونه تغییر درصد
مشارکت متقاضیان متعدد خرید اعالمی تا قبل از قطعی شدن معامله ،با درخواست کلیه خریداران و پس
از موافقت فرابورس امکان پذیر است.
تبصره :در صورتی که تغییرات درخواستی در سهم مشارکت متقاضیان خرید معامالت کنترلی ،منجر
به تغییر سهم مشارکت یک متقاضی خرید به میزان بیش از  10درصد کل معامله عمده گردد ،فرابورس
باید موافقت سازمان را در خصوص تغییر درصد مشارکت متقاضیان خرید اخذ نماید.

مادۀ  : 47از زم ان انج ام معامل ه ت ا زم ان قطع ي ش دن آن ،س هام ب ه ص ورت مس دود در
کدمعامالتي فروشنده باقي ميماند.
مادۀ  : 48در صورت عدم تسليم سند تسويه خارج از پاياپاي توسط کارگزار فروشنده ي ا ع دم
تسوية حصة نقدي معامله توسط کارگزار خريدار در مهلت مقرر ،انج ام معامل ه توس ط ب ورس
قطعي نميشود.
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مادۀ  :6 49در صورتي که حصه نقدي مطابق با شرايط اطالعيه عرضه توسط ک ارگزار خري دار
به حساب شرکت سپرده گذاري مرکزي در موعد مقرر واريز نشود ،معامله محقق نشده و س هام
موض وع اطالعي ه عرض ه در مالکي ت فروش نده ب اقي خواه د مان د .در اي ن ص ورت ش رکت
سپردهگذاري مرکزي کليه کارمزدهاي متعلقه را از محل  3درصد واريزي خريدار کسر و مابقي
آنرا به عنوان وجهالضمان ناشي از عدم انجام تعهدات خريدار به حساب کارگزار فروشنده جهت
پرداخت آن به فروشنده واريز مي نمايد.
تبصره :وجوه مازاد بر  3درصد واریزی از سوی خریدار به کارگزار وی مسترد خواهد شد.
مادۀ  : 50در صورت عدم اراية سند تسويه خارج از پاياپاي ط ي مهل ت مق رر توس ط ک ارگزار
فروشنده ،موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات کارگزاران ارجاع ميشود .در صورتي که کارگزار
فروشنده براساس رأي صادرة قطعي متخلف شناخته شود ،موظف است معادل يک درصد ارزش
معامله بر حسب قيمت پايه را به کارگزار خريدار و کارمزدهاي انجام معامله را بر حس ب ارزش
معامله به سازمان ،فرابورس و شرکت سپردهگذاري مرکزي پرداخت نمايد .کارگزار خريدار پ س
از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقي مبلغ مذکور به عنوان خسارت به خري دار خواه د
بود.
مادۀ  : 51در صورت عدم واريز حصة نقدي يا عدم ايف اي تعه دات خري دار در خص وص س ند
تسويه خارج از پاياپاي طي مهلت مقرر توسط کارگزار خريدار ،موضوع به مرج ع رس يدگي ب ه
تخلفات کارگزاران ارجاع ميشود .در صورتي که کارگزار خري دار براس اس رأي ص ادرة قطع ي
متخلف شناخته شود ،کارمزد کارگزار خريدار ،سازمان ،فرابورس و شرکت سپردهگذاري مرکزي
از محل سپردة موضوع ماده  44کسر و مابقي به حساب کارگزار فروش نده واري ز خواه د ش د.
کارگزار فروشنده پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخ ت م ابقي مبل غ م ذکور ب ه عن وان
خسارت به فروشنده خواهد بود.
مادۀ  : 52در خصوص معامالت عمده ،موارد پيشبيني نشده در م واد  29ال ي  51ت ابع س اير
رويهها و قواعد معامالتي تصريح شده در اين دستورالعمل است.

فصل دهم :معامالت بلوک
 6مصوبه مورخ  90/5/15هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
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مادۀ  : 53معامالت بلوک در نماد معامالتي بازاري مجزا از نماد معامالتي بازار عادي در سامانه
معامالت انجام ميشود.
مادۀ  : 54معامالت بلوک به روش حراج ناپيوسته و هر  5دقيقه يکبار برگزار ميشود.
مادۀ  : 55قيمت مرجع روزانه براي بازار معامالت بلوک ،معادل قيمت مرجع همان روز بازار
عادي است.
مادۀ  : 56ساير شرايط معامالت بلوک ،مشابه معامله در نماد اصلي است.

فصل يازدهم :معامالت حق تقدم خريد سهام
مادۀ  : 57دارندة گواهينامة حق تقدم خريد سهام که مايل به فروش حق تقدم خود ميباشد،
در دورة پذيرهنويسي به شرکتهاي کارگزاري مراجعه و نسبت به تکميل درخواست فروش و
تحويل گواهينامة حق تقدم خريد سهام به کارگزاري ،اقدام مينمايد.
مادۀ  : 58براي خريدار حق تقدم خريد سهام در فرابورس " ،گواهينامة نقل و انتقال حق تقدم
" صادر خواهد شد و معامالت دست دوم بر مبناي گواهينامة مذکور انجام ميشود.
مادۀ  : 59گواهينامة نقل و انتقال صادره براي خريدار حق تقدم سهام در فرابورس در صورتي
که خريدار رأساً نيز داراي حق تقدم خريد سهام جداگانه باشد ،نشاندهندة کل حق تقدمهاي
خريدار خواهد بود .در اين حالت ،کارگزار پس از دريافت گواهينامة حق تقدم صادره از طرف
شرکت ،اقدام به تحويل گواهينامة نقل و انتقال به خريدار مينمايد.
مادۀ  : 60خريدار حق تقدم سهام در صورتيکه مايل به پذيرهنويسي سهام جديد باشد ،با تأديه
مبلغ پذيرهنويسي و طي کردن فرآيند آن جهت تبديل حق تقدم به سهم اقدام مينمايد و
کارگزار مربوطه و فرابورس در اين خصوص مسئوليتي نخواهند داشت.
مادۀ  : 61دارندگان گواهينامة حق تقدم ،در صورتي که وجه پذيرهنويسي را در مهلت تعيين
شده به حساب بانکي که در اعالمية پذيرهنويسي شرکت قيد شده است ،تأديه ننمايند ،حق
تقدم آنها در حکم "حق تقدم استفاده نشده" تلقي خواهد شد.
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مادۀ  : 62ناشر موظف است حداکثر ظرف  5روز کاري پس از پايان مهلت پذيرهنويسي
دارندگان حق تقدم ،ضمن جمعآوري اطالعات و مبالغ واريزي دارندگان حق تقدم ،تعداد و
مشخصات حق تقدم استفاده نشده را به شرکت سپردهگذاري مرکزي اعالم نمايد .در هر صورت
مسئوليت اعالم مشخصات افرادي که از حق تقدم خود استفاده ننمودهاند و تعيين تعداد آن به
عهدة ناشر است.
مادۀ  : 63شرکت سپردهگذاري مرکزي تمام حقتقدمهاي موضوع ماده  62فوق را به يک کد
معامالتي منتقل مينمايد و تعداد و کد معامالتي حقتقدم استفاده نشده را به ناشر ،سازمان و
فرابورس اعالم ميکند.
مادۀ  : 64ناشر بايد حداکثر تالش خود را در خصوص فروش حقتقدم استفاده نشده به بهترين
قيمت انجام دهد.
تبصره  :در صورتي که به تشخيص مديرعامل فرابورس ،مفاد اين ماده رعايت نشود،
وي ميتواند نسبت به ابطال تمام يا قسمتي از معامالت مذکور اقدام نمايد.
مادۀ  : 65کارگزار خريدار حق تقدم استفاده نشده ،موظف است وجه پذيره نويسي ح ق تق دم
خريداري شده را همزمان با تسوية وجه معاملة ح ق تق دم ب ه ش رکت س پرده گ ذاري
مرکزي واريز نمايد .شرکت سپرده گذاري مرکزي ،وجوه حق تقدم استفاده نش ده را ب ه
کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروش نده مکل ف اس ت وج وه م ذکور را ب ه
حساب ناشر واريز نمايد.
تبصره :درصورتيکه متعهد پذيره نويس ،سهامدار عمده ناشر بوده و تمايل داشته باشد
بدهي ناشي از خريد حق تقدم هاي استفاده نشده در عرضة عمومي ناشي از افزايش
سرمايه را با مطالبات خود از ناشر تهاتر نمايد ،ميبايست حداقل ( )5روز قبل از اتمام
دوره عرضه عمومي ،درخواست خود را به همراه گزارش بازرس قانوني ناشر مبني بر
تأييد خالص بدهي به متعهد پذيره نويس را به فرابورس ارائه نمايد .فرابورس با
بررسي و احراز شرايط اين تبصره اجازه انجام تسويه خارج از اتاق پاياپاي معامالت
مربوطه را مطابق با روال مربوط با فرم تسويه خارج از اتاق پاياپاي صادر مينمايد.

7

 7اين ماده بر اساس مصوبه مورخ  1392/8/4هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار اصالح شده است.متن قبلي ماده بدين شرح
بوده است ":کارگزار خريدار حق تقدم استفاده نشده موظف است وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده را به حساب شرکت
واريز نمايد".
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مادۀ  : 66ساير ضوابط مربوط به دادوستد گواهينامة حق تقدم ،مشابه ضوابط حاکم بر
معامالت سهام ميباشد.

فصل دوازدهم :ضوابط کلي معامله در بازار سوم فرابورس
مادۀ  : 67در بازار سوم فرابورس سه نوع عرضه به شرح ذيل انجام ميشود:
 .1عرضة يکجاي اوراق بهادار
 .2عرضة خرد اوراق بهادار
 .3پذيرهنويسي اوراق بهادار
مادۀ  : 68درخواستهاي تکميل شدة عرضه در "کميتة عرضه" فرابورس مورد بررسي قرار
ميگيرد .کميتة عرضه مراتب موافقت يا عدم موافقت با عرضه را ظرف مدت حداکثر  7روز
کاري پس از ارائه درخواستهاي تکميل شده به فرابورس ،به کارگزار متقاضي عرضه ابالغ
مينمايد.
مادۀ  : 69مسئوليت کنترل تکميل بودن مدارک و رعايت ضوابط و مقررات از طرف عرضه
کننده به عهده کارگزار عرضه کننده است.
مادۀ  : 70ترکيب اعضاي کميتة عرضه ،ضوابط و نحوة برگزاري جلسات ،مدارک و مستنداتي
که بايد متقاضي عرضه ارائه نمايد و نحوة اتخاذ تصميم در کميتة عرضه به تصويب هيأت مديرة
فرابورس ميرسد.
مادۀ  : 71در صورت موافقت کميتة عرضه ،فرابورس اقدام به درج نام اوراق بهادار در فهرست
عرضه و انتشار همزمان "بيانيه عرضه" مي نمايد.

فصل سیزدهم  :عرضة يکجا در بازار سوم
مادۀ  : 72دامنة نوسان قيمت و محدوديت حجمي در خصوص عرضة يکجا اعمال نميشود.
مادۀ  : 73عرضة يکجاي اوراق بهادار به صورت يکجا و از يک ک د مع امالتي ب وده و ي ا طب ق
مقرراتي است که به تصويب هيئت مديره سازمان ميرسد.

8

 8به موجب مصوبه مورخ  89/3/25هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شد من بعد موضوع تجميع کد مالکين سهم در
بازار سوم فرابورس در کميته عرضه موضوع ماده  70اين دستورالعمل مطرح و تصميم گيري شود.
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مادۀ  : 74ترتیبات عرضه سهام و حقتقدم سهام و ثبت سفارش خرید در عرضه یکجا به شرح زیر
است:
الف) جهت معامالت کنترلی و معامالت مدیریتی غیر کنترلی :

 -1درخواست عرضه این معامالت حداقل  10روز کاری و حداکثر  60روز تقویمی قبل از تاریخ عرضه
باید در دبیرخانه بورس ثبت و در صورت تطبیق اطالعیة عرضه با مقررات به تشخیص فرابورس ،از
طریق سایت رسمی فرابورس اطالع رسانی شود.
 -2حداقل  6روز کاری قبل از عرضه ،اطالعات و مستندات موضوع مادۀ " 2ضوابط مربوط به شرایط
متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
ایران ( مصوب شورای عالی بورس)" باید به صورت کامل به کارگزار ارائه گردد و کارگزار پس از
شناسایی متقاضی و کنترل تکمیل بودن اطالعات ،مدارک و مستندات ،آن را به همراه نظر خود
مبنی بر رعایت معیارهای مذکور ،طی همانروز به فرابورس و سازمان ارائه نماید .در صورت عدم
تکمیل مدارک و مستندات کارگزار مکلف است مراتب نقص مدارک را ظرف یک روز کاری به
متقاضی اعالم نماید.
 -3فرابورس باید بر اساس معیارهای مادۀ " 2ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت
عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( مصوب شورای عالی
بورس)" ،آن موارد را بررسی و اظهار نظر خود را در خصوص رعایت معیارهای مذکور حداکثر تا 3
روز کاری قبل از عرضه به سازمان اعالم نماید.
ب) جهت معامالت غیر مدیریتی :

 -1درخواست عرضه این معامالت حداقل  3روز کاری و حداکثر  60روز تقویمی قبل از تاریخ عرضه
باید در دبیرخانه فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطالعیة عرضه با مقررات به تشخیص فرابورس،
از طریق سایت رسمی فرابورس اطالع رسانی شود.
 -2متقاضیان باید ضمن ارائه اطالعات و مستندات الزم جهت شناسایی کامل آنها توسط کارگزار،
رعایت معیارهای مادۀ " 2ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق
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تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( مصوب شورای عالی بورس)" را تأیید
نمایند.
 -3در صورتی که کارگزار یا فرابورس تا قبل از قطعی شدن معامله شواهدی دال بر عدم رعایت
"ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( مصوب شورای عالی بورس)" ،مشاهده نمایند ،باید مراتب را
به سازمان منعکس نماید.
تبصره  -شرايط اعالم شده توسط کارگزار فروشنده پس از انتشار اطالعية عرضه توسط
فرابورس قابل تغيير نيست .در صورت تغيير در شرايط اطالعية عرضه يا انصراف فروشنده
از فروش اوراق بهادار معاملة عمده انجام نخواهد شد و انجام معامله منوط به درخواست
مجدد فروشنده خواهد بود .در اين صورت موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات کارگزاران
ارجاع و براساس اعالم فرابورس ،اوراق بهادار تا زمان صدور رأي قطعي ،غيرقابل معامله
خواهد شد
مادۀ  : 75در صورت تمايل فروشنده به انتشار آگهي فروش در جرايد ،اطالعات من درج در آن
نبايد با اطالعات ارايه شده به فرابورس مغايرت داشته باشد .در صورت مغايرت ،اطالعات منتشر
شده در سايت رسمي فرابورس قابل استناد ميباشد.
مادۀ  : 76حداقل تغيير قيمت مجاز هر سفارش در عرضة يکجا ،يک ريال ميباشد.
تبصره  :مديرعامل فرابورس مي تواند براساس وضعيت بازار ،حداقل تغيير قيمت مج از
هر سفارش را براي جلسة معامالتي بعد تغيير دهد ،ليکن بايد قب ل از ش روع
جلسة معامالتي بعد ،مراتب را به اطالع عموم برساند.
مادۀ  : 77تعداد اوراق بهادار هر سفارش خريد بايد برابر تعداد اوراق بهادار اعالم شده در بيانية
عرضه باشد .همچنين قيمت تعيين شده در سفارشهاي خريد نبايد کمتر از قيمت پايه باشد.
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مادۀ  : 78کاهش قيمت سفارش خريد ثبت شده در سامانة معامالتي يا ورود سفارش با قيمتي
کمتر از باالترين سفارش خريد ثبت شده در سامانة معامالتي ،مجاز نميباشد و حذف س فارش
خريد فقط در صورت ثبت سفارش خريد با قيمت باالتر در سامانة معامالتي مجاز است.
مادۀ  : 79کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خريد در سامانة مع امالتي ب ا
قيمت پايه يا بيشتر از آن قبل از  10دقيقة پاياني 9جلس ة مع امالتي ،اق دام ب ه عرض ه نماي د.
عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتي امکانپذير است که از زمان ثبت بهترين سفارش
خريد در سامانة معامالتي حداقل  3دقيقه گذشته باشد.
تبصرۀ  :1در صورت ثبت سفارش خريد در  10دقيقة پاي اني ب ازار ،ادام ة رقاب ت ب ه
جلسة معامالتي بعد موکول شده و ک ارگزار داراي بهت رين س فارش خري د
موظف است سفارش خود را با همان قيمت در ابتداي جلسة معامالتي بع د
وارد سامانه نمايد.
تبصرۀ  :2عدم رعايت ضوابط اين ماده از سوي کارگزار خريدار ي ا ک ارگزار فروش نده
تخلف محسوب شده و فرابورس مکلف است موضوع را جهت رس يدگي ب ه
مرجع رسيدگي به تخلفات کارگزاران ارجاع نمايد.
مادۀ  : 80در صورتي که تخلفات کارگزار خريدار يا کارگزار فروشنده مانع انجام معامل ه ش ود،
متخلف مکلف به پرداخت يک درصد ارزش معامله به قيمت پايه به عن وان خس ارت ب ه ط رف
مقابل خواهد بود .در اين خصوص کارگزار م يتوان د وث ايق و تض امين الزم را حس ب م ورد از
خريدار يا فروشنده دريافت نمايد .همچنين در صورت ع دم انج ام معامل ه مط ابق اي ن م اده،
کارگزار متخلف مکلف است کارمزدهاي انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قيمت پايه به
سازمان ،فرابورس و شرکت سپردهگذاري مرکزي پرداخت نمايد.
مادۀ  : 81در معامالت عرضة يکجا ،عرضهکننده ميتواند شرايطي را جهت تسوية مع امالت ب ه
صورت نقد و اقساط تعيين و در بيانية عرضه اعالم نمايد .در اين صورت معامل ة م ذکور عرض ة
يکجاي شرايطي محسوب شده و مشمول مقررات مربوطه خواهد بود.
مادۀ  : 82در عرضة يکجاي شرايطي ،کارگزار خريدار در ص ورتي مج از ب ه ورود س فارش ب ه
سامانة معامالتي است که معادل  3درصد ارزش اوراق بهادار موضوع معامله براساس قيمت پايه
 9این مهلت به موجب مصوبه مورخ  39/3/1هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از  5دقیقه به  10دقیقه افزایش یافته است.
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را به صورت نقد يا ضمانت نامة بانکي بدون قيد و شرط از مشتري درياف ت و حس ب م ورد ب ه
حساب شرکت سپرده گذاري مرکزي واريز يا به اين شرکت تحويل دهد و تأييدية شرکت مزبور
را مبني بر اخذ تضامين مربوطه به فرابورس ارايه کند.
تبصرۀ  :1در صورت عدم ايف اي تعه دات تس ويه از س وي ک ارگزار خري دار ،س پردة
موضوع اين ماده پس از کسر کارمزدها و هزين ه ه اي معامل ه ب ه ک ارگزار
فروشنده پرداخت ميشود.
تبصرۀ  :2در صورتي که کارگزار خريدار پس از اراية درخواست خريد و قبل از انج ام
معامله ،انصراف کتبي خود را از ادامة رقابت اعالم نمايد يا چنانچه ک ارگزار
خريدا ر موفق ب ه انج ام معامل ه نگ ردد ،س پردة وي ب ا تايي د م ديرعامل
فرابورس مبني بر عدم مغايرت اقدامات کارگزار با مقررات در جريان معامله
مذکور ،حداکثر تا دو روز کاري پس از زمان انصراف يا انجام معامله مسترد
ميشود.
مادۀ  : 83کارگزار خريدار مکلف است حداکثر  9روز کاري پ س از انج ام معامل ه ،نس بت ب ه
تسوية حصة نقدي معامله از طريق پاياپاي شرکت سپردهگذاري مرکزي اقدام نمايد و مستندات
الزم جهت تنظيم سند تسوية خارج از پاياپاي حصة غيرنق دي را ح داکثر  8روز ک اري بع د از
انجام معامله به فروشنده ارايه کند .کارگزار فروشنده مکلف است پس از دريافت مستندات الزم
جهت تنظيم سند تسوية خارج از پاياپاي و حداکثر  9روز کاري پس از انجام معامله ،نسبت ب ه
اراية سند تسوية خارج از پاياپاي به فرابورس و شرکت سپردهگ ذاري مرک زي اق دام نماي د .در
صورت واريز حصة نقدي و اراية سند تسوية خارج از پاياپاي به شرکت س پردهگ ذاري مرک زي
حداکثر  9روز کاري بعد از انجام معامله ثبت معامله در سيستم معامالتي حداکثر تا پاي ان روز
کاري بعد انجام خواهد شد.
تبصرۀ : 1در صورت خودداري کارگزار فروشنده يا فروشنده از دريافت مستندات موضوع
اين ماده ،خريدار يا کارگزار وي ميتواند اسناد فوق را جهت ثبت در سوابق به
شرکت سپردهگذاري مرکزي ارايه و رسيد دريافت نمايد.
تبصرۀ : 2در صورت عرضه سهام جهت انجام معاملة عمده از سوي س ازمان خصوص ي
سازي افزايش مهلت تسوية حصه نقدي و ارائه سند تسويه خارج از پاياپاي ت ا
 30روزکاري با اعالم سازمان خصوصي سازي امکان پذير است
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تبصرۀ: 3در صورتي که کارگزار فروشنده زماني را ط والني ت ر از مهلت ي ک ه در اي ن
دستورالعمل براي ارائه سند تسويه خارج از پاياپاي مقرر گرديده ،جهت تاديه
حصه نقدي معامله تعيين کند ،از نظر اين دستورالعمل حصة مزبور ني ز غي ر
نقدي تلقي ميگردد.
تبصرۀ: 104در صورت عرضه يکجاي سهام شرکت هاي س هامي خ اص ،اف زايش مهل ت
تسويه حصه نقدي و ارائه سند تسويه خارج از پاياپ اي ب ه تش خيص کميت ه
عرضه تا حداکثر  30روز کاري امکانپذير است.
مادۀ  : 84کارگزار خریدار باید طبق مفاد مادۀ  74این دستورالعمل ،مدارک ،مستندات و اطالعات
الزم از جمله نام متقاضی یا متقاضیان خرید را که شناسایی کامل شدهاند ،همراه با ذکر تعداد و درصد
دقیق مشارکت هر متقاضی حسب مورد به فرابورس ویا سازمان ارائه نماید .هرگونه تغییر درصد مشارکت
متقاضیان متعدد خرید اعالمی تا قبل از قطعی شدن معامله ،با درخواست کلیه خریداران و پس از موافقت
فرابورس امکان پذیر است.
تبصره :در صورتی که تغییرات درخواستی در سهم مشارکت متقاضیان خرید معامالت کنترلی ،منجر
به تغییر سهم مشارکت یک متقاضی خرید به میزان بیش از  10درصد کل معامله عمده گردد ،فرابورس
باید موافقت سازمان را در خصوص تغییر درصد مشارکت متقاضیان خرید اخذ نماید.

مادۀ  : 85از زمان انجام معامله تا زم ان قطع ي ش دن آن ،اوراق ب ه ص ورت مس دود در ک د
فروشنده باقي ميماند.
مادۀ  : 86در صورت عدم تسليم سند تسويه خارج از پاياپاي توسط کارگزار فروشنده ي ا ع دم
تسوية حصة نقدي معامله توسط کارگزار خريدار در مهلت مقرر ،انجام معامله توس ط فراب ورس
قطعي نميشود.
مادۀ  : 87در صورت عدم اراية سند تسويه خارج از پاياپاي طي مهل ت مق رر توس ط ک ارگزار
فروشنده ،موضوع به مرجع رسيدگي به تخلف ات ک ارگزاران ارج اع م يش ود .در ص ورتي ک ه
 10مصوبه مورخ  90/2/6هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

32

براساس رأي صادرة قطعي کارگزار فروشنده متخلف شناخته شود وي موظف است معادل ي ک
درصد ارزش معامله بر حسب قيمت پايه را به کارگزار خريدار و کارمزدهاي انجام معامل ه را ب ر
حسب ارزش معامله به سازمان ،فرابورس و شرکت سپردهگذاري مرکزي پرداخت نمايد .کارگزار
خريدار پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقي مبلغ م ذکور ب ه عن وان خس ارت ب ه
خريدار خواهد بود.
مادۀ  : 88در صورت عدم واريز حصة نقدي يا عدم ايفاي تعه دات خري دار در خص وص س ند
تسويه خارج از پاياپاي طي مهلت مقرر توسط کارگزار خريدار ،موضوع به مرج ع رس يدگي ب ه
تخلفات کارگزاران ارجاع ميشود .در صورتي که براساس رأي ص ادرة قطع ي ک ارگزار خري دار
متخلف شناخته شود ،کارمزد کارگزار خريدار ،سازمان ،فرابورس و شرکت سپردهگذاري مرکزي
از محل سپردة موضوع ماده  82اين ماده کسر و مابقي به حساب کارگزار فروشنده واريز خواهد
شد .کارگزار فروشنده پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقي مبلغ مذکور ب ه عن وان
خسارت به فروشنده خواهد بود.
مادۀ  : 89موارد پيش بيني نشده در ضوابط عرضة يکجا ،تابع ساير رويهها و قواع د مع امالتي
تصريح شده در اين دستورالعمل است.

فصل چهاردهم  :عرضة خرد در بازار سوم
مادۀ  : 90در عرضة خرد ،متقاضي خريد شخصي است که خريدار حجم معيني از اوراق به ادار
مشخص از سوي مالکان آن است.
مادۀ  : 91در صورت درج اوراق بهادار متعاقب درخواست متقاضي ،کميته عرضه مهلتي را براي
خريد نامبرده تعيين که اين مهلت به همراه ساير شرايط اعالمي از سوي متقاضي خريد در
بيانية عرضه منتشر مي شود.
مادۀ  : 92مالکان اوراق بهادار در صورت تمايل جهت فروش اوراق خود به متقاضي خريد بايد
اوراق مذکور را از طريق کارگزار خود نزد شرکت سپردهگذاري مرکزي سپرده نموده و سپس
سفارش فروش خود را از طريق کارگزار در سامانة معامالتي ثبت نمايند.
مادۀ  : 93در پايان مهلت تعيين شده جهت خريد ،کارگزاران خريدار اقدام به ورود سفارش با
حجم اعالمي خواهند نمود و معامالت با اجراي يک حراج تک قيمتي انجام خواهد شد.
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مادۀ  : 94تسويه معامالت در بازار عرضة خرد ،تابع مقررات مربوط به تسوية معامالت عادي
خواهد بود.

فصل پانزدهم  :شرايط معامالت دست دوم در بازار ابزارهای نوين مالي
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مادۀ  : 95خريدار اوراق ملزم است عالوه بر قيمت خري د اوراق حس ب م ورد س ود ي ا درآم د
انباشته اوراق مزبور (سود يا درآمد متعلق ه از آخ رين موع د پرداخ ت لغاي ت روز معامل ه ک ه
جزئيات آن در اطالعية پذيرهنويسي يا عرضة اوليه اوراق قيد شده است) را نيز پرداخت نمايد.
تبصره :در صورت مهيا شدن شرايط فني به تش خيص فراب ورس ،امک ان مبادل ه اوراق
بدون رعايت الزام موضوع اين ماده وجود دارد.
مادۀ  : 96درصورتي که در بيانية ثبت و يا اعالمية پ ذيرهنويس ي اوراق ت أمين م الي ،تعه دي
مبني بر خري د اوراق در ح داقل قيم ت تض مينش ده توس ط ب ازارگردان اع الم ش ده باش د،
بازارگردان مکلف است اقدامات بازارگرداني را با رعايت شرايط اعالمشده انجام دهد .جهت ايفاي
تعهدات خريد موضوع اين ماده ،اولويت سفارشات خريد بازارگردان ميتوان د پ ايينت ر از س اير
خريداران باشد.
مادۀ  : 97در صورتي که شخصي دارندة بيش از  5درصد از کل اوراق منتش ره باش د ،بص ورت
اختياري ميتواند اوراق خود را بصورت عمده و با شرايط و ضوابط معامالت عمده عرضه نمايد.
مادۀ :98مقررات مربوط به نحوه دريافت سفارش خريد و فروش اوراق و ساير مقررات مربوط از
جمله احراز هويت مشتري دريافت کد معامالتي و غيره مشابه ضوابط حاکم بر مع امالت س هام
در اين دستورالعمل ميباشد.
مادۀ  : 99فقط اوراقي در فرابورس قابل معامله هستند که نزد شرکت س پردهگ ذاري مرک زي
سپرده شده باشد.
تبصره :در صورتيکه اوراق تأمين مالي قبالً پذيره نويسي شده باشد ،عرض ه اوراق ت أمين م الي
منوط به سپردهگذاري حداقلي از اوراق است که در زمان پذيرش تعيين ميشود.

فصل شانزدهم  :شرايط فعالیت کارگزاران و بازارگردان
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مفاد اين فصل ،به موجب مصوبه مورخ  92/10/21هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار اصالح شده است.
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مادۀ  : 100انجام معامالت توسط کارگزاران در فرابورس ،منوط به عضويت ايش ان در فراب ورس
مي باشد .عضويت کارگزاران در فرابورس براساس دستورالعملي اس ت ک ه ب ه پيش نهاد هيئ ت
مديره فرابورس به تصويب هيئت مديره سازمان خواهد رسيد.
مادۀ  : 101کارگزار موظف است براي دريافت درخواست مشتريان از فرمهاي الکترونيکي يا غير
الکترونيکي ،طبق فرمت ابالغ شده توسط فرابورس استفاده کند.
مادۀ  : 102مسئوليت احراز هويت مشتري بر عهدة کارگزار است .کارگزار بايد مط ابق مق ررات،
هويت مشتري را احراز نمايد.
مادۀ  : 103کارگزاران مکلف به دريافت درخواستهاي مشتريان و اجراي آن طبق مقررات مي
باشند .عدم دريافت درخواست مشتريان ،ثبت و يا اجراي آن برخالف مقررات ،تخلف محسوب
شده و موضوع توسط فرابورس جهت رسيدگي به مرجع رسيدگي به تخلفات کارگزاران ارجاع
خواهد شد.
مادۀ  : 104فقط کارگزاراني مجاز به استفاده از کد معامالت گروهي و ثبت سفارشهاي گروهي
ميباشند که از دفتر ثبت سفارش مورد تاييد سازمان استفاده نمايند .در اين دفتر بايد
استانداردهاي وضع شده توسط سازمان در خصوص ثبت و اجراي درخواستهاي مشتريان
رعايت شود.
مادۀ  : 105بازارگرداني در فرابورس به دو روش بازارگرداني مبتني بر حراج و بازارگرداني مبتني
بر مذاکره امکانپذير مي باشد .بازارگرداني مبتني ب ر م ذاکره ص رفاً در ب ازار دوم و ب ازار اوراق
مشارکت امکانپذير است و مقررات آن به تصويب هيئت مديرة فرابورس ميرسد.
مادۀ  : 106فعاليت ب ازارگرداني مبتن ي ب ر ح راج در فراب ورس مط ابق دس تورالعمل فعالي ت
بازارگرداني مصوب هيئت مديره سازمان انجام خواهد شد.
مادۀ  : 107بازارسازی در فرابورس براساس دستورالعمل اجرایی بازارسازی سهام مصوب 34/10/3
هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران امکانپذیر بوده و جهت اجرا در فرابورس کلیة
وظایف و اختیارات سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در دستورالعمل مذکور بر عهدۀ فرابورس
خواهد بود .همچنین در دستورالعمل مذکور عبارت "شرکت بورسی" به "ناشری که اوراق آن در
فرابورس پذیرفته شده است" و عبارت "کارگزار بورسی" به "کارگزار پذیرفته شده در فرابورس" تغییر
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مییابد .درخواست بازارسازی و تعهدات بازارساز طی فرمی که به تصویب هیئت مدیرۀ فرابورس میرسد،
از طریق کارگزاران به فرابورس اعالم میشود.

فصل هفدهم :ساير مقررات
مادۀ  : 108نرخهاي خدمات و کارمزدهاي فرابورس و نحوة وصول آن در چارچوب سقفهاي
مصوب هيئت مديرة سازمان  ،توسط هيئت مديرة فرابورس تصويب و اعمال ميگردد.
مادۀ  :109در صورت پذيرش سهام شرکتهايي که در خصوص مالکيت سهام آن ،محدوديت
مقرراتي يا اساسنامهاي وجود دارد ،فرابورس موظف است محدوديتهاي مذکور را بر اساس
مقررات و در چارچوب امکانات عملياتي خود کنترل نمايد.
مادۀ  : 110کليه مواردي که مطابق اين دستورالعمل بايد توسط فرابورس اعالم شود و کلية
موارد اطالعرساني که مطابق اين دستورالعمل الزامي ميباشد از طريق سايت رسمي
فرابورس انجام خواهد گرفت.

فصل هجدهم :ضوابط اختصاصي معامالت واحدهای سرمايهگذاری صندوق سرمايهگذاری قابل معامله

12

ماده  :111پذيره نويسي واحدهاي سرمايهگذاري ص ندوق س رمايهگ ذاري قاب ل معامل ه )Fund

 )Exchange Tradedدر فرابورس مطابق مقررات ،در بازار سوم فرابورس ايران انجام خواهد شد.
ماده  :112معامالت واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري قابل معامله ،در ب ازار
عادي و بر اساس رويههاي معمول معامالت سهام و حق تقدم سهام انجام ميشود ،به اس تثناي
اينکه دامنة نوسان روزانه قيمت درمعامالت واحدهاي سرمايه گذاري صندوق اعمال نميشود.
ماده  :113عرضه اوليه واحدهاي سرمايه گذاري عادي صندوق سرمايه گذاري قاب ل معامل ه در
فرابورس ،به روش گشايش نماد مطابق دستورالعمل پذيره نويسي و عرضة اولية اوراق بهادار در
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران انجام ميشود.
ماده  :114توقف و بازگشايي نماد معامالتي واحدهاي سرمايه گذاري ص ندوق س رمايه گ ذاري
قابل معامله جهت برگزاري مجمع صندوق ،مطابق ماده  11و ماده  20اين دستورالعمل است.

 12الحاقيه مصوب مورخ  1392/4/4هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
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ماده  :115معامالت واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز صندوق سرمايهگذاري قابل معامله ،در ب ازار
معامالت عمده انجام ميشود و تمامي موادي که در خصوص معامالت عمده سهام و حق تق دم
سهام در اين دستورالعمل ذکر شده است ،در مورد مع امالت واح دهاي س رمايهگ ذاري ممت از
صندوق سرمايهگذاري قابل معامله نيز قابل تسري است.
تبصره :درصورت موافقت فرابورس ،ثبت معامله واحدهاي سرمايه گ ذاري ممت از ص ندوق
سرمايه گذاري قابل معامله با ارائه فرم موافقت في ما بين انتقال دهنده و انتقال گيرنده که ب ه
تأييد سازمان رسيده است در اين بازار امکان پذير است.
ماده  :116ثبت ،صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري صندوق سرمايهگذاري قابل معامل ه ،در
سامانه معامالتي در نمادي مجزا از معامالت بازار عادي توسط کارگزار صندوق انجام ميشود.
ماده  :117معامالت در زمان تصفيه صندوق ،در نمادي غير از نماد معامالت بازار ع ادي انج ام
ميگيرد.
فصل نوزدهم :عرضه اوراق تأمین مالي در بازار ابزارهای نوين مالي
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مادۀ  : 118پذيرهنويسي اوراق تأمين مالي به قيمت بازار و نيز عرض ه اولي ه آن دس ته از اوراق
تأمين مالي که قبالً پذيرهنويسي شده اند به قيمت ثابت يا قيمت بازار که از اي ن پ س "عرض ة
اوراق تأمين مالي" ناميده ميشود ،در بازار ابزارهاي نوين مالي انجام شده و ت ابع مق ررات اي ن
فصل است.
تبصره  :1روش عرضه اوليه به درخواست عرضهکننده و تاييد فرابورس تعيين ميشود.
تبصره  : 2پذيرهنويسي اوراق تأمين مالي به قيمت ثابت تابع دستورالعمل پذيره نويسي و عرضة
اولية اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران است.
مادۀ  : 119جهت عرضة اوراق تأمين مالي در فرابورس بايد حداقل  7روز ک اري قب ل از زم ان
عرضة پيشنهادي ،مدارک و اطالعات زير توسط کارگزار عرضه کننده يا شرکت ت أمين س رمايه
حسب مورد ،به فرابورس ارايه گردد:
 .1اعالمية پذيرهنويسي و بيانية ثبت حسب مورد
 .2اعالم شرايط در نظر گرفته شده براي کارگزاران خريدار در خصوص امکانات آنه ا و ي ا
زمان توزيع اوراق در شبکة داخلي کارگزاران

 13الحاقيه مصوب مورخ  92/10/21هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار
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 .3اطالعات و مدارکي که کارگزاران خريدار در زمان عرضه بايد از خريداران اخذ و به ناشر
ارايه نمايند ،از قبيل مشخصات هويتي خريداران و شماره حساب بانکي
 .4ساير اطالعات به تشخيص فرابورس
تبصره  :1فرابورس حداقل يک 14روز کاري قبل از شروع عرضة اوراق ت أمين م الي نس بت ب ه
انتشار اطالعيه پذيره نويسي يا عرضه اوليه ،مطابق فرمت مصوب هيئت م ديرة فراب ورس اق دام
خواهد کرد.
تبص ره  :2در پ ذيرهنويس ي اوراق ت أمين م الي ،ناش ر مکل ف اس ت قب ل از انتش ار اطالعي ه
پذيرهنويسي يا عرضه اوليه ،تعهدنامة س پردهگ ذاري اوراق را تکمي ل و پ س از تأيي د ش رکت
سپردهگذاري مرکزي به فرابورس تحويل دهد .خريداران اوراق تأمين مالي ،همزمان با خريد اين
اوراق به ناشر نمايندگي بالعزل جهت سپردهگذاري اوراق اعطا مينمايند.
تبصره  : 3در صورتي که اوراق تأمين مالي قبالً پذيرهنويسي شده باشد ،هيأت پ ذيرش ح داقل
تعداد اوراق جهت سپردهگذاري اوراق نزد شرکت سپردهگ ذاري مرک زي را تعي ين م ينماي د.
عرضة اوراق تأمين مالي در اين حالت منوط به سپردهگذاري حداقل تعي ينش ده ط ي مهلت ي
است که توسط هيأت پذيرش مشخص شده است.
مادۀ  : 120در پذيرهنويسي اوراق تأمين مالي ،کارمزد خريد و فروش به عهدة ناشر اوراق است.
مادۀ  : 121جهت عرضة اوليه با قيمت ثابت ،نماد معامالتي بازگشايي شده و عرض ه ب ا قيم ت
اسمي انجام ميشود.
مادۀ  : 122پذيره نويسي و عرضة اوليه به قيمت بازار ،به تشخيص فرابورس و براساس يک ي از
روشهاي مندرج در اين دستورالعمل يا "دستورالعمل اجرايي نحوة انجام معامالت اوراق به ادار
در بازار پايه فرابورس ايران مصوب مورخ  1395/02/28هيئ ت م ديره س ازمان ب ورس و اوراق
بهادار" انجام مي شود .در صورت استفاده از روش ثبت س فارش ،م دير عرض ه باي د ع الوه ب ر
اطالعات موضوع مادة  119اين دستورالعمل ،اطالعات زير را نيز در قالب اطالعيه پذيرهنويس ي
يا عرضه اوليه به فرابورس ارائه نمايد:
 -1مشخصات مدير عرضه
 -2نامة قبولي سمت مدير عرضه
 -3کف قيمت و دامنة قيمت ثبت سفارش
 -4شرايط تعهد پذيرهنويسي حسب مورد
 -5تاريخ و ساعت شروع و پايان ثبت سفارش

 14به موجب مصوبة مورخ  94/12/25هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ،زمان انتشار اطالعيه پذيره نويسي يا عرضه اوليه
توسط فرابورس از حداقل سه روز کاري به حداقل يک روز کاري تغيير کرده است.
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تبصره  :1در عرضه به روش ثبت سفارش وجود مدير عرضه الزامي است .مدير عرضه کارگزار يا
شرکت تأمين سرمايه اي است که مديريت عرضه اوراق تأمين مالي را در فرآيند ثب ت س فارش
برعهده دارد.
تبصره  :2دامنة قيمت ،پايين ترين تا باالترين قيمتي است ک ه ک ارگزار خري دار در دورة ثب ت
سفارش ميتواند سفارشهاي دريافتي از مشتريان را در آن دامنه ثبت نمايد .فاصلة پايينت رين
15
تا باالترين قيمت نميتواند از  10درصد کف قيمت بيشتر باشد.
مادۀ  : 123دورة ثبت سفارش حداکثر  3روز کاري اس ت .ک ارگزاران موظفن د ،س فارشه اي
دريافتي از مشتريان را با رعايت شرايط عرضه در دورة ثبت سفارش در سامانة مع امالتي ثب ت
کنند.
تبصرة :1سفارشهاي خريد بايد با کد معامالتي مشتري ثبت ش ود و ثب ت س فارشه ا ب ا ک د
گروهي مجاز نيست.
تبصرة :2سفارشهاي ثبتشده در دورة ثبت سفارش قابل اصالح يا حذف هستند ،ليکن پس از
پايان اين دوره ،ورود ،حذف يا اصالح سفارشها مجاز نيست.
تبصرة :3واحد پاية سفارش ،حداقل و حداکثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارشها در دورة
ثبت سفارش ،پس از تأييد فرابورس و قبل از شروع دورة ثبت سفارش از طريق س ايت رس مي
فرابورس و سامانة معامالتي به اطالع عموم خواهد رسيد.
مادۀ  :124طي دورة ثبت سفارش ،اطالعات مربوط به سفارشهاي ثب تش ده ش امل حج م و
قيمت سفارشها و متقاضيان خريد منتشر نميشود و کارگزاران ،مدير عرض ه و فروش نده ني ز
نبايد به اطالعات مزبور دسترسي داشته باشند .در پايان دوره ثبت سفارش صرفاً اطالعات حجم
و قيمت سفارشهاي ثبت شده در اختيار مدير عرضه قرار مي گيرد.
تبصره :اجراي اين ماده منوط به فراهم شدن شرايط فني با اعالم فرابورس خواهد بود.
مادۀ  : 125چنانچه در پايان هر روز معامالتي ،کل سفارشات ثبتشده به قيم ت س قف دامن ه
مساوي يا بيش از کل اوراق قابل عرضه باشد ،دورة ثبت سفارش پايانيافته تلقي ش ده و ورود،
حذف يا اصالح سفارشات امکانپذير نميباشد .در اين حالت قيمت عرضه معادل قيم ت س قف
بوده و تخصيص اوراق براساس رويه تسهيم به نسبت انجام ميشود.
مادۀ  : 126در پايان دورة ثبت سفارش ،در صورتي که عرضة اوراق تأمين م الي داراي متعه د
(متعهد پذيرهنويسي يا متعهد خريد حسب مورد) باشد ،عرضه به شرح زير انجام ميشود:
 .1در صورتي که کل حجم سفارشهاي ثبتشده توسط اشخاصي غير از متعهد با قيمتي
معادل سقف دامنه تعيينشده و مساوي يا بيش از کل اوراق تأمين م الي قاب ل عرض ه

15این ماده و تبصره های آن به موجب مصوبه مورخ  95/4/8هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اصالح شده است.
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باشد ،قيمت عرضه معادل قيمت سقف بوده و تخصيص اوراق براساس رويه تسهيم ب ه
نسبت انجام ميشود.
 .2در صورتي که حجم کل سفارشهاي ثبتشده توسط اشخاصي غير از متعهد بيشتر ي ا
مساوي  80درصد آن باشد ،قيمت عرضه ،باالترين قيمتي است که در آن قيمت امکان
معاملة  80درصد کل اوراق قابل عرضه وجود داشته باشد .در اين حالت متعهد ملزم به
ورود سفارش خريد مي باشد و بدين منظور وي بايد سفارش خريد با قيمت فوق و ب ه
ميزان مابهالتفاوت سفارشهاي واردشده و اوراق قابل عرضه را در سامانة معامالت ثبت
نمايد.
 .3در صورتي که حجم کل سفارشهاي ثبتشده توسط اشخاصي غير از متعه د کمت ر از
 80درصد کل اوراق قابل عرضه باشد ،يکي از اقدامات زير قابل انجام است:
 -1-3در صورتي که متعهد تمايل به خريد کل اوراق باقيمانده با کف دامن ة قيم ت را
داشته باشد ،اقدام به ورود سفارش خريد به ميزان مابهالتفاوت سفارشهاي واردشده و
اوراق قابل عرضه نموده و عرضه با قيمت کف دامنة قيمت انجام ميشود.
 -2-3مدير عرضه درخواست بازنگري در دامنة قيمت و انجام يک مرحل ة ديگ ر ثب ت
سفارش را به فرابورس ارائه مينمايد.
تبصرة  :1بازنگري در دامنة قيمت فرآيند ثبت سفارش فقط براي ي ک نوب ت تک رار م يش ود.
شرايط عرضه در مرحلة دوم مشابه مرحلة اول بوده و درصورت وقوع شرايط بن د  3اي ن م اده،
متعهد مکلف است کل اوراق باقيمانده را با کف دامنة قيمت خريداري نمايد.
تبصرة  :2در صورت بازنگري در دامنة قيمت و تکرار ثبت سفارش ،سفارشه اي ثب تش ده در
دورة ثبت سفارش قبلي حذف و سفارشگيري مجدداً در دامنة قيمت جديد انجام ميشود.
مادۀ  : 127در پايان دورة ثبت سفارش ،در صورتي که عرضه اوراق تأمين م الي ب دون متعه د
باشد ،عرضه به شرح زير انجام ميشود:
 .1در صورتي که کل حجم سفارشهاي ثبتشده با قيمتي معادل سقف دامنه تعيينشده
و مساوي يا بيش از کل اوراق تأمين مالي قابل عرضه باشد ،قيمت عرضه معادل قيمت
سقف بوده و تخصيص اوراق براساس رويه تسهيم به نسبت انجام ميشود.
 .2در صورتي که حجم کل سفارشهاي ثبتشده بيشتر يا مساوي  80درص د ک ل اوراق
قابل عرضه باشد ،قيمت عرضه ،باالترين قيمتي است که در آن قيمت امکان معاملة 80
درصد کل اوراق قابل عرضه وجود داشته باشد.
 .3در صورتي که حجم کل سفارشهاي ثبتشده کمتر از  80درصد کل اوراق قابل عرضه
باشد ،دامنة قيمت پيشنهادي براي يک نوبت قابل بازنگري است.
تبصره  : 1در صورت بازنگري در دامنة قيمت ،فرآيند ثبت سفارش فقط براي يک نوب ت ديگ ر
تکرار ميشود .شرايط عرضه در اين مرحله مشابه مرحلة اول خواهد بود.
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تبصره  : 2در صورت عدم ارائة درخواست بازنگري در دامنة قيمت در مرحلة اول يا ع دم ثب ت
سفارش به ميزاني بزرگتر يا مساوي  80درصد ک ل اوراق قاب ل عرض ه در مرحل ة دوم ،عرض ة
مجدد منوط به طي مراحل موضوع مادة  119ميباشد.
مادۀ  : 128مدير عرضه مي تواند عرضه را در دو مرحله انج ام ده د .در مرحل ة اول بخش ي از
عرضه را با روش ثبت سفارش و با شرط حداقل خريد توس ط ه ر مش تري عرض ه و قيم ت را
کشف نمايد و در مرحله دوم باقيماندة اوراق را بدون شرط مذکور و ب ا قيم ت کش فش ده در
مرحله اول عرضه نمايد .حجم اوراق مورد عرضه در مرحله دوم بايد حداقل  10درصد و حداکثر
 20درصد کل اوراق قابل عرضه باشد.
تبصره :مرحله دوم عرضه بايد حدکثر يک روز کاري پس از کشف قيمت مرحله اول آغاز ش ود.
مدت عرضه در مرحله دوم حسب مقررات توسط سازمان تعيين ميشود.
مادۀ  : 129مدير عرضه بايد در زمان ارائه دامنه پيش نهادي قيم ت و درخواس ت ب ازنگري آن
مراتب را به تاييد فروشنده و متعهد رسانده و مس تندات مربوط ه را ب ه فراب ورس ارائ ه نماي د.
درخواست بازنگري بايد حداکثر تا پايان روز کاري بعد به فرا بورس ارائه گردد .فرا بورس مکلف
است شرايط جديد عرضه را اطالعرساني نمايد .شروع ثبت سفارش در مرحله دوم  3روز ک اري
پس از انتشار اطالعات خواهد بود.
مادۀ  : 130معامالت ثانويه اوراق تأمين مالي ک ه خ ارج از فراب ورس پ ذيرهنويس ي ش دهان د،
بالفاصله پس از خاتم ة عرض ة اولي ه در فراب ورس و مع امالت ثانوي ة اوراق ت أمين م الي ک ه
پذيرهنويسي آنها در فرابورس انجام شده است ،حداکثر سه روز کاري پس از اخذ تأييدية تکميل
فرآيند انتشار از مرجع ذيصالح شروع ميشود.
مادۀ  : 131پرداختهاي مرتبط با اوراق تأمين مالي ب ه دارن دگان اوراق در پاي ان آخ رين روز
کاري قبل از مقاطع پرداخت مقرر بر اساس فهرست شرکت سپردهگذاري مرکزي خواهد بود.
مادۀ  : 132قيمت خريد و فروش اوراق براساس عرضه و تقاضاي بازار در فرابورس تعيين و ب ه
صورت درصدي از قيمت اسمي اوراق و با احتساب حداقل دو رقم اعشار بر مبن اي فرم ول زي ر
اعالم ميشود.
قيمت پيشنهادي
قيمت پيشنهادي (درصد) = × 100
قيمت اسمي
مادۀ  : 133تسوية وجوه معامالت اوراق تأمين مالي در فرابورس ي ک روز ک اري بع د از انج ام
معامله ) (T+1صورت ميگيرد.
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فصل بیستم :ضوابط معامالت چرخشي
مادۀ  :134انجام معامالت چرخشي به نحوي که تا پاي ان جلس ه رس مي مع امالتي ،وض عيت
مالکيت طرفين معامله در خصوص تمام يا بخشي از اوراق بهادار موضوع معامل ه تغيي ر ننماي د
ممنوع است و فرابورس معامله مذکور را تاييد نخواهد کرد.
مادۀ  :135در صورتي که معامالت موضوع ماده  134سهواً انجام شوند ،ک ارگزار مکل ف اس ت
مراتب را بالفاصله به مدير عامل فرابورس اطالع دهد؛ به هر ترتيب فراب ورس اي ن مع امالت را
تأييد نخواهد کرد.
مادۀ  :136چنانچه کارگزار از اعالم مراتب به فرابورس خودداري نمايد يا فرابورس انجام معامله
را سهوي تشخيص ندهد ،پرونده کارگزار متخلف براي رسيدگي به مراجع رسيدگي به تخلف ات
ارجاع ميشود.
مادۀ  :137در صورتيکه فرابورس تشخيص دهد انجام يک معامله به صورت مستقيم يا
غيرمستقيم طي يک دورة زماني منجر به تغيير مالکيت نشود و اين معامله با هدف شناسايي
سود (زيان) انجام شده باشد موظف است از تأييد آن خودداري نمايد.
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