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 بسمه تعالی

 

 در  بازار پایه  فرابورس ایران   دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معامالت اوراق بهادار
 
 

ی جمهور توسعه پنجمۀ سال پنج برنامه قانون 99 مادة ب تبصرةی اجرای راستا در دستورالعمل نیا

 و بورس سازمانة ریمد أتیه بیتصو به 10/2/1390 خیتار در تبصره 4 و ماده 14 در رانیای اسالم

 .دیرس بهادار اوراق

 

 مصوب ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون 1 ةماد در که هایی واژه و اصطالحات :1ۀ ماد

 در بهادار اوراق معامالت انجامة نحویی اجرا دستورالعمل و اسالمی یشورا مجلس1384 آذرماه

 آنی بعد اصالحات و بهادار اوراق و بورس نسازما رةیمد أتیه 17/11/1388 مصوب رانیا فرابورس

 زیر معانی دارای دیگر های واژه. اند رفته کار به دستورالعمل این در مفاهیم همان به اند، شده فیتعر

 :باشند می

 دستورالعمل نیا ضوابط اساس بر آن معامالت که است فرابورسی بازارها جمله از :هیپا بازار -1

 .شود یم انجام

 اوراق معامالت انجامة نحویی اجرا دستورالعمل :معامالت انجام نحوهیی رااج دستورالعمل -2

 و بهادار اوراق و بورس سازمان رةیمد أتیه 17/11/1388 مصوب رانیا فرابورس در بهادار

 .است آنی بعد اصالحات

ی بررس به اقدام فرابورس آنی ط که استی متیق تک حراج از پسی زمان دوره :نظارت مرحله -3

 .دینما یم شده انجام معامالت دییتا و

 بهادار اوراق فهرست در بهادار اوراق نام درج به منوط هیپا بازار در بهادار اوراق معامالت انجام: 2ۀ ماد

 .باشد یم فرابورس هیپا بازار

 دستورالعمل ازدهمی فصل موضوع نمادیی بازگشا روش به هیپا بازار در بهادار اوراق هیاول عرضه: 3ۀ ماد

 به خصوص نیا در رشیپذ ئتیه اراتیاخت و فیوظا هیکل. شود یم انجام معامالت انجام نحوهیی اجرا

 .گردد یم واگذار عرضه تهیکم
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ی پ دری پی متیق تک حراج 5 انجام با روزانه ه،یپا بازار در معامله مورد بهادار اوراق معامالت:  4ۀ ماد

 .شود یم انجام ریز  مراحل با

  شیگشا شیپ مرحله - 1-1

 ی متیق تک حراج مرحله  – 1-2

  نظارت مرحله – 1-3

 ئتیه توسط هیپا بازار معامالت در متیق نوسان دامنه و فوق مراحل از کیهر زمان طول : تبصره        

 . گردد یم نییتع فرابورسة ریمد

 نیا در زینی گروه معامالت کد از استفاده و بوده اجرا قابل محدود سفارش صرفاً هیپا بازار در :5ۀ ماد

 .باشد ینم مجاز بازار

 وجوود  هیپا بازار معامالت دری نهان اطالعات از استفاده یا متیقی دستکار ظن کهی صورت در :6ۀ ماد

 شوود،  انجامی رعادیغ حجم یا متیقی رعادیغ نوسان با که رای معامالت تواند یم فرابورس باشد، داشته

 .دیننما دییتأ

 تواب   و شوده  انجوام  فرابوورس  سووم  بوازار  در و کجوا ۀ یعرض رتبصو هیپا بازارة عمد معامالت: 7ۀ ماد

 . باشند یم بازار آن مقررات

 کمتر و سهم هزار 100 از شتریب که هیپا بازار در عرضه موردی ها شرکت سهامی ها بلوک: 1 تبصره

 تهیکم موافقت از پس و کننده عرضه کارگزار درخواست با باشند عمده معامالت نصاب حد از

 .دنباش یم عرضه قابل فرابورس سوم بازار رد ،عرضه

 یا خاص ازیامتی دارا هیپا بازار در عرضه موردی ها شرکت سهام ازی بخش کهی صورت در :2 تبصره

 نباشد، ریپذ امکان خرد بازار در آن معامله عرضه تهیکم صیتشخ به بنا و باشندی ا ژهیو تیمحدود

 .شد خواهد انجام رابورسف سوم بازار دری حجم هر با بخش آن معامالت

 مجوام   برگوزاری  از قبل روز یک حداقل هیپا بازار در معامله مورد بهادار اوراقی معامالت نماد :8 ماده

 درخصووص  اسوت  مقورر  آن طوی  کوه   ای مودیره  هیأت جلسۀ برگزاری از قبل و سهام صاحبان عمومی

 شود، گیری تصمیم سرمایه ایشافز وصخص در العاده فوق عمومی مجم  توسط شده  تفویض اختیارات

 .گردد یم متوقف
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 و انهیسال یمال یها صورت به نسبت حسابرس مردود نظر اظهار یا نظر اظهار عدم صورت در :9 ماده

 هیپا بازار در معامله مورد بهادار اوراقی معامالت نماد سازمان ای فرابورس صیتشخ حسب ،یا دوره انیم

 .  گردد یم متوقف فرابورس

 دستورالعمل ضوابط تاب  دستورالعمل نیا 9 و 8 مواد مطابق شده متوقفی نمادهایی بازگشا :10 ماده 

 .باشد یم معامالت انجام نحوهیی اجرا

 ای یو نهوان   اطالعوات  از اسوتفاده   بوه  مظنوون  هیو پا بازار در بهادار اوراق معامالت که یدرصورت :11 مادۀ

 را بهوادار  اوراقی معامالت نماد سازمان اعالم موجب به ای ساًأر تواند یم بورسفرا باشد، متیقی دستکار

 یوا  بوورس فرا صیتشوخ  به مورد حسب الزمی ها یبررس از پسی معامالت نمادیی بازگشا .دینما متوقف

 .بود خواهد سازمان

 .است ریپذ امکان عرضه تهیکم موافقت با هیپا بازار در معامله مورد سهامی توافق معامله انجام: 12ۀ ماد

 اوراق موت یق و حجوم  هموراه  بوه  را فروشونده  و داریخری اسام دیبا کارگزاری توافق معامله انجام هتج

 کوارگزار  توسوط  درخواست مورد معامله عرضه تهیکم موافقت صورت در. دینما ارائه فرابورس به بهادار

 .شود یم ثبتی معامالت سامانه در

 نوسوان  دامنوه  از خوارج  در تواند یمی توافق معامالت ،عرضه تهیکم موافقت صورت در :تبصره               

 .شود انجام هیپا بازار متیق

  6، 5، 3 موارد موضوع اطالعات ه،یپا بازار در بهادار اوراق معامالت اطالعات انتشار خصوص در :13ۀماد

 معوامالت  اطالعات انتشار دستورالعمل 2ة ماد( ب) بند 5 ،4 ،1 موارد و( الف) بند 11و10 ،9 ، 8 ، 7،

 . باشد ینم انتشار قابل (عامی سهام شرکت) رانیا فرابورس توسط

 مرتبط مقررات تاب  دستورالعمل، نیا در نشده حیتصر موارد درخصوص هیپا بازار معامالت :14ۀ ماد

 .باشد یم سازمانة ریمد ئتیه مصوبات ریسا و معامالت انجام نحوهیی اجرا دستورالعمل در
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 ی گذار سپرده شرکت و فرابورس ها، بورس تقدم حق و سهام معامالت خصوص در واحده ماده

 :شود یم انجام ریز شرح بهی گذار سپرده شرکت و فرابورس ها، بورس تقدم حق و سهام معامالت انجام

ی ها دسته در فوقی ها شرکت تقدم حق ای هزارسهم 100 از کمتر حجم با معامالت -1

 شود ینم شامل رای خاص نهاد ایی حقوق تیشخص شرکت، هاساسنام اساس بر کهی سهامدار

 روزانه است موظف فرابورس. است ریپذ امکان رانیا فرابورس هیپا معامالتی عاد بازار در

 که رای معامالت و دینمای بررس را ها شرکت نیا تقدم حق و سهامی رو بر شده انجام معامالت

 دییتا گردد، یم ها شرکت نیا سهام صاحبتی مقررات وی قانونی ها تیمحدود نقض به منجر

 .دیننما

 سهام معامالت هیکل و تقدم حق ای سهم هزار 100ی مساو یا بزرگتر حجم با معامالت انجام -2

 شرکت، اساسنامه اساس بر کهی سهامداری ها دسته در فوقی ها شرکت تقدم حق ای

 معامالت یا یکجا عرضه قالب در صرفاً شود، یم شامل رای خاص نهاد ایی حقوق تیشخص

 است موظف فرابورس صورت نیا در. است ریپذ امکان کننده عرضه درخواست حسبی توافق

 .دینما اخذ ریز شرح به را سازمان هیدییتا

 در کهی بیترت به تقدم حق ای سهام دیخر انیمتقاض هیکل دیبا یکجا عرضه در( الف

 سازمان به مربوطه ارگزارک توسط رقابت شروع از قبل گردد، یم دیق عرضه هیاطالع

 قبالً که داشت خواهند را رقابت در شرکت حقی انیمتقاض صرفاٌ. گردندی معرف

 .باشند نموده اخذ رای مقررات وی قانونی ها تیمحدود تیرعا بری مبن سازمان هیدییتا

 ازین مورد اطالعات ریسا همراه به فروشنده و داریخری اسامی توافق معامله در( ب

 دییتا صورت در مذکور معامله. گردد یم ارائه سازمان به فرابورس سطتو سازمان

 . گردد یم ثبت فرابورس دری مقررات وی قانونی ها تیمحدود تیرعا بری مبن سازمان

  هیپا بازار در درج از قبل ها شرکت سهام معامالت ثبت خصوص در واحده ماده

 که سازمان نزد شده ثبت بهادار اوراق مالتمعا ثبت امکان فرابورس  عرضه تهیکم موافقت صورت در

 معامله فرابورس یا بورس در دیبا توسعه پنجمۀ پنجسالۀ برنام قانون 99ة ماد ب بند فیتکل حسب

 بازار در بهادار اوراق معامالت انجامة نحویی اجرا دستورالعمل ابالغ از پس ماه شش تا حداکثر گردند،

 قالبدر بورس یا فرابورس در نماد درج از پس مذکور معامالت. تاس ریپذ امکان ،رانیا فرابورس  هیپا

 1.شود یم انجام در بازار پایه یتوافق معامالت

                                                           
1
 هیآت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 22/5/90اصالحیه مورخ  


