
 1 

 به نام خدا

 

 

 سهام بازارسازيدستورالعمل اجرایی 
 (حمایتی)

 

 تعاریف  . 1 مادة

دامنة نوسان قیمتت اناتا     کنترلو براي سهامداران جزء منظور افزایش نقدینگی  عملیاتی است که به :بازارسازي -

 پذیرد. می

منظتور عملیتا     ختود را بته   عمنتاب قستمتی ا   موجب قرارداد با یك شرکت بورسی  است که به یشخص  :بازارساز -

 تواند رأساً با ارسا ي نماید. سهامدار عمده بر حسب این دستورالعمل میاختصاص داده است.  سا يبا ار

عهده داشته ه را در سامانة معامال  ب سا يشرکت کارگزاري بورس است که اناا  عملیا  با ار :سازکارگزار/بازار -

 شود. معرفی می سا و ا  سوي با ار

 شود. منعقد می سا و کارگزار/با ار سا بین با ار سا يقراردادي است که به منظور عملیا  با ار :بازارسازيقرارداد  -

آمادگی خود را بته منظتور    سا يبراساس قرارداد با ار سا درخواستی است که کارگزار/با ار :بازارسازيدرخواست  -

 اید.نم به سا مان اعال  می سا يآغا  عملیا  با ار

 شود. در یك شرکت به آن منتقل می سا است که قسمتی ا  سها  با ار سا کد سهامداري با ار :سازيکد بازار -

سا مان داده و موافقت انتقال بخشی ا  به  سا ا  طریق کارگزار/با ار سا درخواستی است که با ار درخواست انتقال: -

 نماید.  اعال  میدر آن  سا سها  خود را در یك شرکت به کد با ار

 وارد سامانة معامال  شده است. سا است که با کد با ار سا خرید و فروش با ار سفارش :سازسفارش بازار -

 بر عهدة سا مان است. و اعطاي ماو  به آن  سا کارگزار/با ار شرایطاحرا   .2مادة 

طرفین در عملیا   ا تعهدکلیة ، رسیده باشدکه باید به تأیید سا مان  همنعقد شد "سازيقرارداد بازار"در  .3 مادة

 به یکدیگر و به سا مان مشخص خواهد شد.  سا يبا ار
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درخواسرت  "بایتد   "سرازي بازار قررارداد  "با توجته بته   سا ، کارگزار/با ارسا يبه منظور آغا  عملیا  با ار .4 مادة

بته ستا مان ارا ته     سا گی ا  طرف با ارمایندبه ن درصور  وجود، "درخواست انتقال"همراه خود را به  "بازارسازي

 نماید.

 باید به صراحت موارد  یر را بیان نماید.  "سازيدرخواست بازار" .5 مادة

 سا نا  با ار -

 براي با ارسا ينا  شرکت مورد نظر  -

 )بر حسب رو هاي معامالتی(  سا يدورة با ار -

  با ارسا يدر دورة شده کل سها  تعهد  -

  سا  انة با ارروتعهده شدة تعداد سها   -

  سا ا  هر کد معامالتی در یك رو  معامالتی توسط با ار حداکثر خرید سها  -

توسط سا مان مورد بررسی قرار گرفته و در صور  مقبولیت تمامی متوارد منتدر     "سازيدرخواست بازار" .6 مادة

 گیرد.  در آن، به عنوان درخواستی قابل اجرا مورد پذیرش قرار می

 منظور نخواهد شد. با ارسا يرو هایی که نماد معامالتی در حالت توقف است جزء دورة تعهد شدة  .7 مادة

قبل ا  با ار حداقل  را به میزان تعهد شده، سا يهاي رو انة خرید با ار موظف است سفارش سا کارگزار/با ار .8 مادة

مربوطته وارد ستامانه نمایتد.     ستا ي با ارا کد دقیقة اول ساعا  معامال  ب 15حداکثر طی و  دقیقه قبل ا  شروع 10

 تواند کمتر ا  میزان تعهده شده باشد. حام سفارش نمی

دقیقه قبتل ا  شتروع معتامال  وارد ستامانه      10 خود راکه کارگزار با ارسا  سفارش خرید  در صورتی :1ة تبصر

اینتد کته ستقف حتداکثر تعتداد      هاي فروش خود را به نحوي اعمال نم بایست سفارش نماید سایر کارگزاران می

 رعایت شود. ،فروش سها  به با ارسا 

تواند درطول ساعا  معامال  بدون هماهنگی با ناظر با ار درخواست با ارسا ي ختود را   با ارسا  نمی: 2تبصرة 

 حذف یا تغییر دهد. 

 دار نماید.اقدا  به خرید و فروش سایر اوراق بها يسا تواند با کد با ار نمی سا با ار .9 مادة

 تیوارد سامانة معتامال  سا تواند ا  طریق ایستگاه کاري مشخص شده کارگزار/با ار تنها می سا سفارش با ار .10 مادة

 نا  ایستگاه مشخص شده است. سا شود. در کد با ار
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ار معتامال  کتارگز   یتا محرومیتت ا  اناتا     در قرارداد با ارسا ي اولیه باید در خصوص احتمال تعلیتق  تبصره:

ال   در نظر گرفتته   هاي بینی با ارسا  اولیه و فراهم نمودن شرایط اناا  با ارسا ي ا  طریق کارگزار دیگر پیش

 شود.

بتیش ا    ،صف فروش با حتداقل قیمتت ماتا  بتا ار     ،که قبل ا  ورود سفارش با ارسا  به سیستم در صورتی .11مادة

خرید معادل تعتداد ستها     سفارش باید رو  بعدرگزار با ارسا  حداقل امکان فروش هر کد به کارگزار وجود داشت، کا

 وارد سیستم نماید.قبل ا  شروع با ار اا  با ار ممتعهد شدة رو انه را به حداقل قیمت 

 ماا  نیست.  سا براي سفارش با ار Rangeاستفاده ا  دستور  .12مادة

سهمیة تعیتین شتده در یتك رو  معتامالتی ماتا       براي هر کد معامالتی بیش ا   سا يفروش به کد با ار .13مادة

 فروش ابطال خواهد شد.کل  در این صور  نیست.


