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 بسمه تعالی

 

 اوراق بهادار در فرابورس ایران ةدستورالعمل اجرایی معامالت مبتنی بر مذاکر
 

 

 در تبصره 9 و ماده 16 در بهادار اوراق بازار قانون 1 مادۀ 8 بند اجرای در دستورالعمل این

 .رسید بهادار اوراق و بورس سازمان مدیرۀ هیأت تصویب به  27/01/1390 تاریخ

 

 مصوب ایران اسالمي جمهوری بهادار اوراق بازار قانون 1 ۀماد در که هایي واژه و احاتاصطال :1 مادۀ

 در بهادار اوراق معامالت انجام نحوۀ اجرایي دستورالعمل و اسالمي شورای مجلس1384 آذرماه

 آن بعدی اصالاحات و بهادار اوراق و بورس سازمان مدیرۀ هیأت 17/11/1388 مصوب ایران فرابورس

 زی معاني دارای دیگر های واژه. اند رفته کار به دستورالعمل این در مفاهیم همان به اند، شده تعریف

 

 :باشند مي ر

 توسط کننده عرضهکارگزار  درخواست براساس که است اطالعاتي مجموعه :مذاکره بیانیه -1

 ذکر دستورالعمل این ضوابط براساس مذاکره شرایط آن طبق و شود مي منتشر فرابورس

 .شود مي تصویب فرابورس ۀمدیر تأهی توسط مذاکره بیانیه فرم. گردد مي

 سوی از آن ااحراز به منوط مذاکره در شرکت که است هایي شرط مجموعه :مذاکره شرائط -2

 .باشد مي متقاضي

 مذاکره در شرکت جهت متقاضي توسط که است فرمي :مذاکره در شرکت درخواست فرم -3

. باشد مي شده عرضه بهادار اوراق خرید جهت قاضيمت پیشنهاد احاوی و گردد مي هیارا

 .شود مي تصویب فرابورس مدیره هیأت توسط مذاکره در شرکت درخواست فرم

 درخواست فرم ،مذاکره در احضور برای که استیا نمایندۀ اشخاصي  شخص :متقاضی -4

 .است نموده هیارا دستورالعمل این براساس مقرر مهلت درو  تکمیل را مذاکره در شرکت

 اعالمي مشخصات مطابق که است بهادار اوراقیک یا چند  از مشخصي تعداد :معامله مورد -5

 .شود مي انجام فرابورس سوم بازار در مذاکره بر مبتني معامالت قالب در مذاکره بیانیه در
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 خریداران شرایط یا و معامله ةتسوی ۀنحو بهادار، اوراق قیمت مانند هایي مشخصه :1مولفه -6

 .بود خواهد رقابت برنده تعیین مبنای مذاکره بر مبتني معامالت در که باشد مي معامله

 .باشد مي پذیر امکان زیر بهادار اوراق روی برمبتني بر مذاکره  معامله: 2 مادۀ

 ؛سازمان نزد شده ثبت بهادار اوراق -1

اوراق  طبق دستورالعمل پذیرش و عرضةبهاداری که نزد سازمان ثبت نشده لیکن  اوراق -2

 امکان پذیر است.در فرابورس آنها عرضه ادار در فرابورس ایران به

 فرابورس عضو کارگزاران از یکي به مذاکره برگزاری جهت را خود تقاضای باید کننده عرضه: 3 مادۀ

 مدیرۀ هیأت تصویب به که فرمي براساس را زیر مستندات و اطالعات ،کننده عرضه کارگزار. نماید هیارا

 .نماید مي هیارا فرابورس به رسد، مي فرابورس

 ؛بهادار اوراق تعداد و نام شامل معامله مورد -1

 ؛کننده عرضه مشخصات -2

 ؛معامله مورد بهادار اوراق بر کننده عرضه مالکیت ااحراز جهت الزم مستندات -3

 :شامل مذاکره مورد های مولفه به مربوط اطالعات ذکر -4

 ؛مولفه نام .4-1

 .مولفه هر برای پذیرش قابل احداقل .4-2

 ؛معامله به تفکیک قابل مذاکره و قطعي طیشراذکر  -5

 ؛فرابورس درخواست طبق فني و اقتصادی مالي، اطالعات مجموعه -6

 ؛مذاکره روش به معامله انجام دالیل اعالم -7

 ؛فرابورس ةعرض ةکمیت تشخیص به بهادار اوراقارزیابي  کارشناسي گزارش -8

 یا و بگیرد عهده به بهادار اقاور واگذاری از پس بایست مي خریدار که تضامیني و تعهدات -9

  ؛کند رعایت

 ؛احسب تشخیص کمیتة عرضة فرابورس خریداران انتخاب و بندی اولویت ۀنحو -10

 .مورد احسب فرابورس تشخیص به مستندات و اطالعات سایر -11

                                                           
1
 Issue 
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 ممهور و هااحراز اصالت شد کننده عرضه کارگزار توسط باید فوق مستندات ةکلی :  هتبصر

 .گردد زاریکارگبرابر اصل  مهر به

 کمیتة. گیرد مي قرار بررسي مورد فرابورس ةعرض کمیتة درکننده  عرضه کارگزار تقاضای: 4 ماده

 پس کاری روز 7 احداکثر مدت ظرف را مذاکره براساس عرضه با موافقت عدم یا موافقت مراتب عرضه

 .نماید يم ابالغکننده  عرضه کارگزار به فرابورس، به شده تکمیل های درخواستیة ارا از

 فهرست در بهادار اوراق نام درج به اقدام فرابورس عرضه، کمیتة موافقت صورت در :1 ۀتبصر

 .نماید مي مذاکره بیانیه همزمان انتشار و عرضه

در  را الزم تضامین کننده عرضه تعهدات ایفای تضمین جهت عرضه ةکمیت :2 ۀتبصر

 از قبل باید تضامین این. نماید مي تعیینچارچوب مصوبات هیئت مدیرۀ فرابورس 

 تودیع مرکزی گذاری سپرده شرکت نزد عرضه فهرست در بهادار اوراق نام درج

 .گردد

 آن در شده مشخص مستندات و مذاکره در شرکت درخواست شده تکمیل فرم باید متقاضیان: 5 مادۀ

از انتشار بیانیه پس  کاری روز 15 احداکثر مهلت ظرف و فرابورس عضو کارگزاران از یکي طریق از را

 .نمایند هیارا فرابورس بهمذاکره 

 تکمیل کنترل و آن اصل با شده هیارا اسناد مطابقت به نسبت باید خریدار کارگزار :1ۀ تبصر

 کارگزاری مهر به را شده هیارا اطالعات سپس و اقدام شده هیارا اطالعات بودن

 .نماید هیارا فرابورس به و نموده ممهور

در چارچوب ة عرضه جهت تضمین ایفای تعهدات متقاضي تضامین الزم را کمیت :2 ۀتبصر

 در شرکت تضمین وجه تودیعکند.  تعیین ميمصوبات هیئت مدیرۀ فرابورس 

 فرمیة ارا با همزمان آن اسناد یةارا و مرکزی گذاری سپرده شرکت نزد مذاکره

اکره که وجه تضمین شرکت در مذ يهای به درخواست .است الزامي درخواست

 جهت آنها پرداخت نشده است ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ارایة  مهلت پایان از روزکاری پس 3احداکثر  طيرا   مذاکره در شرکت های درخواستفرابورس : 6 مادۀ

 طي کننده عرضه کارگزار. نماید مي ارسال کننده عرضه کارگزار برایمذاکره ،  در شرکت درخواست فرم
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  ،توسط فرابورس مذاکره در شرکت درخواستهای   فرم ارسال از پس کاری روز 10 احداکثر مهلت

 اقدام شرایط احداقل واجد متقاضیان انتخاب به نسبت مذاکره ةبیانی در اعالمي شرایط ساسابر

 10دت تواند با تشخیص کمیتة عرضه، مهلت مقرر در این ماده را احداکثر به م فرابورس مي .نماید مي

د نماید لیکن باید قبل از اتمام مهلت اولیه، موضوع را از طریق سایت رسمي خود روز کاری دیگر تمدی

 به اطالع عموم برساند.

 ای مذاکرات ،آن بیشتر بررسي ای اعالمي موارد از برخي شدن روشن جهت تواند مي کننده عرضه :7مادۀ

 این موضوع مذاکرات یا مکاتبات انجام از پس توانند مي متقاضیان دهد، انجام متقاضیان با را مکاتباتي

 ةنسخ و داده غییررا ت ه استدیقابل مذاکره تعیین گرد ي که در اطالعیه عرضهشرایطآندسته از  ماده

 مذاکره در شرکت درخواست یةارا مهلت پایان از قبل را مذاکره در شرکت درخواست فرم شدۀ اصالح

 .نمایند هیارا فرابورس به

 را زیر اقدامات کننده عرضه کارگزار ه،مذاکر در شرکت درخواستیة ارا مهلت پایان از پس :8 مادۀ

 :دهد مي انجام

 سوی از شرایط احداقل واجد اعالمي شرایط طبق متقاضيیا چند  یک که صورتي در -1

که در بندی انتخاب خریداران  براساس نحوۀ اولویتکننده  کارگزار عرضه، دنباش کننده عرضه

 اوراق فروش ةنام تفاهمنسبت به انتخاب بهترین متقاضي اقدام و گردد،  بیانیة مذاکره قید مي

به فرابورس جهت شرکت در عرضة  ویو اقدام به معرفي  منعقدبا وی را در فرابورس  بهادار

 منوط نامه تفاهم این در تعهدات جایگزیني و ، انتقال مالکیت معامله ةسویت  نماید. یکجا مي

 ؛باشد و قطعي شدن آن طبق مقررات مي فرابورسسوم  بازار در معامله انجام به

 از تواند مي کننده عرضه نباشند، اعالمي شرایط واجد متقاضیان از یک هیچ که صورتي در -2

 این در. بنماید رامذاکره  شرایط تغییر درخواست دیگر یکبار احداکثر برای خود کارگزار طریق

در صورت موافقت فرابورس،  و نموده اعالم ار عرضه جدید شرایط کننده عرضه کارگزار احالت

 فرایند انجام معامله بر اساس مذاکره طبق این دستورالعمل ،مذاکره ةبیانی انتشار از پس

 .رددگ مي تجدید
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توسط کارگزار عرضه کننده  باید متقاضیان انتخاب ۀنحو به مربوط مستندات :1ۀ تبصر

 .گردد هیارا فرابورس به

 مورد صورتي در صرفاٌاین ماده  2 بند موضوع مذاکره تجدید های درخواست :2ۀ تبصر

 متقاضیان برای معامله شرایط فرابورس تشخیص به که گیرد مي قرار موافقت

 .باشد شده تسهیل

 اعالمي شرایط احائز متقاضي یا چند یک این دستورالعمل 8 مادۀ 1 بند احسب که درصورتي: 9 مادۀ

 رامعامله  شرایط و پایه قیمت شامل نهایي اطالعات کننده عرضه کارگزار د،نباش کننده عرضه سوی از

 از پس فرابورس. نماید مي را فرابورس سوم بازار در یکجا عرضه تقاضای و نموده اعالم فرابورس به

در قالب بیانیة  را خریدار و کننده عرضه بین منعقده نامة تفاهم نهایي شرایط ،مذکور اطالعات دریافت

 ۀنحو دستورالعمل ضوابط براساس یکجا ةعرض .نماید مي منتشر خود رسمي سایت طریق ازعرضه 

 .شد خواهد انجام ایران فرابورس در معامالت انجام

 .باشد مذاکره برندۀ سوی از اعالمي قیمت بهترین با برابر باید یکجا ةعرض ةپای قیمت :1ۀتبصر

خواهد  یمت پایهدرصد بیشتر از ق 3اشخاص  احداقل قیمت پیشنهادی توسط سایر

 بود.

هم ابا خریداری که تفمعامله  قطعي کردن: درصورتي که عرضه کننده متمایل به  2تبصرۀ

را با  باید درخواست خود ، باشدبدون برگزاری عرضه یکجانامه را امضا نموده است، 

ذکر دالیل آن همزمان با ارائه تقاضای برگزاری مذاکره به کمیته عرضه فرابورس 

موضوع در بیانیه مذاکره اعالم شده و . در صورت موافقت کمیته عرضه، یدارائه نما

این دستورالعمل، در بازار سوم  8مادۀ  1موضوع بند تفاهم نامه  بین طرفینمعامله 

 گردد. فرابورس ثبت مي

 ظرفباید  شرکت در عرضه یکجا متقاضیان ،فرابورس توسط بیانیة عرضه انتشار زمان از: 10 مادۀ

به  بیانیة عرضه  شرایط با منطبق را خود تقاضایکند،  ه کمیتة عرضة فرابورس تعیین ميمهلتي ک

 و فرابورس به کارگزاران از یکي طریق از ،شرایط مذکوردارابودن  مربوطه بههمراه مدارک و مستندات 

 .نمایند هیارا کننده عرضه کارگزار
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 شرایط با منطبق تقاضاهایين دستورالعمل ای 10 مادۀ موضوع مهلت پایان در که صورتي در: 11 مادۀ

 ،اعالمي شرایط انطباق تایید و الزم مستندات اخذ از پس کننده عرضه کارگزار گردد، هیارا بیانیة عرضه

 شرایط این در. نماید مي رقابت برگزاری جهت فرابورس به واجد شرایط متقاضیان معرفي به اقدام

 .شد خواهد رگزارب شرایط واجد متقاضیان بین  یکجا ةعرض

 شرایط با منطبق تقاضایياین دستورالعمل  10 مادۀ موضوع مهلت پایان در که صورتي در :12 مادۀ

 این. شود مي شناخته معامله نهایي خریدار عنوان به نامه تفاهم طرف متقاضي ،نگردد هیارا نامه تفاهم

 شرایط و گردیده ثبت قیمت ثابتبا  یکجا ةعرض معامالت قالب در و فرابورس سوم بازار در معامله

 .بود خواهد شرایطي یکجای ةعرض مقررات مطابق آن ةتسوی

اطالعات معامله انجام شده  ،روز کاری پس از ثبت معامله در بازار سوم فرابورس 3احداکثر :  13مادۀ 

ئت و سایر شرایط معامله طبق فرم مصوب هی اوراق بهادار قیمت و احجمنوع، بر اساس مذاکره شامل 

 گردد مدیرۀ فرابورس منتشر مي

 کارمزدهای معاملة مبتني بر مذاکره به شرح زیر است: :14 مادۀ

 شود؛ اخذ و به فرابورس پرداخت مي فروشندهاحق مذاکره که از  -1

 گردد. کارمزد اخذ تقاضای برگزاری مذاکره که توسط فروشنده به کارگزار پرداخت مي -2

 گردد. که توسط خریدار به کارگزار پرداخت ميکارمزد اخذ در خواست شرکت در مذاکره  -3

 شود؛ کارمزد برندۀ مذاکره که به کارگزار عامل برندۀ مذاکره توسط فروشنده پرداخت مي -4

کارمزدهای معامله که در صورت انجام معامله طبق کارمزدهای مصوب بازار سوم فرابورس  -5

 شود. پرداخت مي

این دستورالعمل از   8مادۀ  1موضوع بندنامه  تفاهم انعقاد پس ازدر صورتي که فروشنده : 15 مادۀ

پس از کسر را تضامین اخذ شده از فروشنده وجه فرابورس انجام معامله طبق مقررات خودداری نماید، 

 گردد. نامة مذکور قید مي  این موضوع در تفاهم کرد.پرداخت خواهد ریدار کارمزدهای مترتبه به خ

از انجام معامله گردد موضوع جلوگیری موجب خریدار ای تعهدات عدم ایفدر صورتي که  :16 مادۀ

  گردد. جهت تعیین تکلیف نهایي به هیئت داوری ارجاع مي


