
  به نام خدا
   تهرانفعاليت بازارگرداني در بورس اوراق بهاداردستورالعمل 

  
  مقدمه

 مجلـس شـوراي اسـالمي، ايـن         1384 قانون بازار اوراق بهادار مـصوب آذرمـاه سـال            34  ماده در راستاي اجراي  
 تنظـيم شـده     اندستورالعمل به منظور تعيين حدود تعهدات و نحوه فعاليت بازارگرداني در بورس اوراق بهادار تهر              

  .است
  

  تعــاريـف
  :به شرح زير استدستورالعمل اصطالحات به كار رفته در اين  -1مادة 

 مجلـس شـوراي     1384مصوب آذرماه سال    بهادار  منظور قانون بازار اوراق     : قانون بازار اوراق بهادار   
  .اسالمي است

  .منظور سازمان بورس و اوراق بهادار است: سبا
  .س اوراق بهادار تهران استبورشركت  منظور :بورس

 ،تنظيم عرضـه و تقاضـا      كه با هدف     استهاي بازارگردان طبق اين دستورالعمل        فعاليت :بازارگرداني
  .شود  انجام مي ورقة بهادارتحديد دامنة نوسان قيمت و افزايش نقدشوندگي

  .منظور كارگزار عضو بورس است :كارگزار
اوراق  ،سـبا است كـه بـا مجـوز        انون بازار اوراق بهادار     ق 1مادة   15شخص موضوع بند     :بازارگردان

  .نمايد بهادار معيني را بازارگرداني مي
 فعاليـت    دسـتورالعمل  منظور ورقة بهادار پذيرفته شده در بورس اسـت كـه مطـابق ايـن               :ورقة بهادار 

  .شود بازارگرداني بر روي آن انجام مي
قة بهادار در هر روز نسبت به قيمـت پايـاني روز            حداكثر تغييرات مجاز قيمت ور     : دامنة مجاز نوسان  
  .معامالتي قبل است

 بـه درصـد      هر ورقـة بهـادار      فروش  سفارش  قيمت سفارش خريد و    بينحداكثر اختالف    :دامنة مظنه 
ايـن درصـد نـسبت بـه     . نمايـد   آن ورقة بهادار، در سامانة معامالت بورس وارد مي است كه بازارگردان  

  .شود ميقيمت سفارش خريد محاسبه 
حداقل تعدادي از ورقه بهادار است كه بازارگردان بايد همواره در سـفارش              :حداقل سفارش انباشته  

  . دارد خريد و فروش خود در سامانة معامالت بورس نگه
كه بازارگردان به ميـزان آن       حداقل تعداد ورقة بهاداري است كه در صورتي        :حداقل معامالت روزانه  

توانـد از انجـام تعهـدات خـود طبـق ايـن                معامله كند، مـي    ،در يك روز معامالتي   تعداد از ورقة بهادار     
  .دستورالعمل در آن روز معامالتي، خودداري نمايد
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  شرايط و مراحل اعطاي مجوز بازارگرداني
  

 ارائـه بـه بـورس     تقاضاي خود را براي بازارگرداني ورقة بهـادار،         بايد  متقاضي دريافت مجوز بازارگرداني      -2مادة  
  . باشدمظنه تعهدات متقاضي در مورد دامنة ،حاويبراساس فرم پيوست و اين تقاضا بايد . دكن

بـورس  صدور مجوز فعاليت بازارگرداني توسـط  منوط به ورقة بهادار،     هر  براي بازارگردانيشروع فعاليت    -3مادة  
  . خواهد بود

ي را دارنـد، توسـط سـبا بـه بـورس اعـالم              هاي كارگزاري كه صالحيت انجام فعاليت بازارگردان        شركت -4مادة  
  .د شدنخواه

جازه شروع فعاليـت    جهت ا را  خود  متقاضي، نظر   درخواست   روز پس از دريافت      15بورس ظرف حداكثر     -5مادة  
 شـرايط بـازارگرداني و      بـازارگرداني، موافقت با شروع    در صورت   . كند  بازارگرداني به متقاضي اعالم مي    

  . مزبور در مجوز اعطايي ذكر خواهد شدتاريخ آغاز و پايان فعاليت
  . و قابل تمديد استشود براي دورة يك ساله اعطا ميحداكثر بازارگرداني فعاليت مجوز : تبصره 

  وظايف و اختيارات بازارگردان
  

ادار  براي انتقال ورقـه بهـ      .دهد  ورقة بهادار،را در كد بازارگرداني انجام مي       بازارگردان فعاليت بازارگرداني   -6مادة  
به كد بازارگرداني، بازارگردان بايد فرم پيوست اين دستورالعمل را كه به تأييد مالـك يـا مالكـان ورقـه                     

گذاري مركزي اوراق بهادار تسليم نمايد تـا تعـداد ورقـة              بهادار رسيده است، تكميل و به شركت سپرده       
  . بهادار منتقل شودني ورقةبه كد بازارگردااخيرالذكر بهادار معين شده در فرم مذكور، توسط شركت 

بازارگرداني، هر ورقه بهادار، ايستگاه معامالتي و مسئول انجام          بازارگردان موظف است براي انجام امور      -7مادة  
بازارگردان همچنين موظف است كليـه معـامالت        . اي را طبق مقررات اختصاص دهد       معامالت جداگانه 

هـا و درآمـدهاي مـرتبط بـا بـازارگرداني را در سـر فـصل               هـا، هزينـه     ها، پرداخـت    ورقة بهادار، دريافت  
  .  و بورس گزارش نمايدسباهاي جداگانه ثبت و در مقاطع سه ماهه به  حساب

معـامالت  امانة  با رعايت شرايط زير وارد س     خود را   فروش  و   خريد   هاي  بازارگردان موظف است، سفارش    -8مادة  
  :كندبورس 

 .ها بايد در دامنة مجاز نوسان باشند رشهاي پيشنهادي در اين سفا قيمت) الف
 هـاي  فـروش در سـفارش  بيشترين قيمت  خريد و هاي  قيمت خريد در سفارش   كمترين  تفاوت بين   ) ب  

  . باشدمظنهدامنة   حداكثر برابر، بازارگردانفروش
 خريد و فروش بايد با يكديگر برابر و هر يك معادل يا بيش از حداقل سـفارش                  هاي  حجم سفارش ) ج  

 .باشته باشدان
كه در اثر انجام معامله، حجم سفارش خريد يا فروش كمتر از حداقل سفارش انباشته شـود                   در صورتي  :تبصره

هـاي     حجم سفارش  ، دقيقه  دو بازارگردان موظف است حداكثر ظرف    يا تساوي ميان آنها از بين برود،        
 . نمايدحداقل سفارش انباشتهو معادل يا بيش از برابر با يكديگر مزبور را 
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توانـد در قالـب قـرارداد از مـشاركت      بازارگردان براي تأمين منابع مالي يا اوراق بهادار مورد نياز خود مي            -9مادة  
الزحمه مديريت و مشاركت در سود و زيان قرارداد         تواند شامل حق  توافق مزبور مي  . سايرين استفاده كند  

ـ       .باشد ي ارائـه شـده در پيوسـت سـه ايـن            د مطـابق نمونـه     قرارداد تأمين مالي فعاليت بازارگرداني، باي
  .دستورالعمل تنظيم شود

  وظايف و اختيارات بورس در امور مرتبط با بازارگرداني
  

فهرسـت اوراق بهـادار مـورد نظـر و شـرايط             شروع فعاليـت بـازارگرداني،       مجوزبورس قبل از اعطاي      -10مادة  
حداقل و   ، حداقل معامالت روزانه   ،ل سفارش انباشته   حداق ،دامنة مجاز نوسان  بازارگرداني آنها را شامل     

  . رساند  ميسباييد أتهيه كرده و به ت هر ورقة بهاداردورة زماني مورد قبول براي بازارگرداني 
 ايـن   .شـود  از روز شروع بازارگرداني، دامنه جديد نوسان قيمت، جايگزين دامنه نوسان قيمت قبلي مي              -11مادة  

ي   كـه ورقـه     در صـورتي  . ي نوسان در شرايط معمول خواهد بـود         و برابر دامنه  ي نوسان حداقل د     دامنه
همـين  تـابع   نوسـان قيمـت در روز بازگـشايي نمـاد،           ي    امنـه بهادار داراي بـازارگردان فعـال باشـد، د        

 ، فعـال  همچنين حجم مبنا در محاسبه قيمـت پايـاني نمادهـاي داراي بـازارگردان             . استدستورالعمل  
  .نخواهد شداعمال 

توانـد داليـل      ي بهـادار، بـورس مـي        در صورت تقاضاي بازارگردان مبني بر توقف نماد معامالتي ورقه          -12ادة  م
ي بهـادار را      ، نماد معامالتي ورقـه     و تطابق با مقررات مربوطه     بازارگردان را بررسي و در صورت توافق      

اي باشـد     ه بايد به گونه   توقف نماد معامالتي مطابق اين ماد     . حداكثر به مدت يك ساعت متوقف نمايد      
ي بهـادار وجـود       ي ورقه    معامالتي مربوطه، امكان انجام معامله     ي  ساعت از پايان جلسه     كه همواره نيم  

  . داشته باشد
 احراز و حفظ شرايط در نظـر گرفتـه شـده در              همچنين بورس بر چگونگي انجام وظايف بازارگردان و       -13مادة  

  .نظارت دارد دستورالعمل اين
 فعاليـت بورس موظف است فهرست اوراق بهادار داراي بـازارگردان، و همچنـين اوراقـي كـه مجـوز                    -14مادة  

 خاتمـه   وو تـاريخ شـروع       ،بازارگرداني آنها لغو يا اتمام شده است را به همـراه ذكـر نـام بـازارگردان                
صورت يد به  تغييرات اين فهرست با    .رسمي خود منتشر كند   پايگاه الكترونيكي   تهيه و در    بازارگرداني،  

  .هنگام شودروزانه، به
  بازارگردانياز انجام وظايف  بازارگردان شرايط معافيت

  
 برابر يـا بـيش از حـداقل         ،حجم معامالت بازارگردان بر روي ورقة بهادار در يك روز معامالتي          هرگاه   -15مادة  

  .شود  شود، تعهد بازارگردان در آن روز معامالتي، ايفا شده تلقي ميمعامالت روزانه
  : در شرايط زير، بازارگردان تعهد به اجراي وظايف بازارگرداني ندارد -16مادة 

  .در صورتي كه نماد معامالتي ورقة بهادار مورد نظر بسته باشد)   الف



    دستورالعمل فعاليت بازارگرداني در بورس اوراق بهادار تهران

  
 

 

4

مجـاز   برابـر دامنـة      3قيمت ورقه بهادار در پنج جلـسه معـامالتي متـوالي بـيش از                ي كه صورتدر    ) ب
تقاضاي ورقة بهـادار بـه تعـادل نرسـيده          و   در عين حال عرضه       و ، در يك جهت تغيير كند     نوسان
  .باشد
  .شود تعيين ميبورس توسط ) ب(بند براساس معافيت بازارگردان مدت زمان   :تبصره

دامنة مجاز نوسان ورقـة      مخصوصاً چنانچه    ،مقررات انجام معامله ورقه بهادار تغيير كند      ،  كه  در صورتي  -17مادة  
بـازارگرداني   فعاليـت تواند تقاضاي ابطـال مجـوز         مي روز     10ظرف   بازارگردان،  شودبهادار محدودتر   

 معـامالتي بعـد از      ي  داي جلـسه  تاب تعهدات بازارگردان از     در اين صورت  . را به بورس ارائه نمايد    خود  
 سـبا بـه   موضـوع را    بورس موظف است    منتفي است و    تا تصميم نهايي بورس     ارائه تقاضاي مذكور    

  .رسمي خود اقدام كندپايگاه الكترونيكي سبت به اعالم عمومي آن در گزارش نموده و ن
  امتيازات بازارگردان

  
گونـه    ، بـدون دريافـت هـيچ      ستگاه معامالتي جداگانـه   ي يك ا   براي بازارگرداني هر ورقة بهادار       بورس -18مادة  

وراق بهـادار از     انجـام معـامالت سـاير ا       .اي از اين بابت در اختيار بـازارگردان خواهـد گذاشـت             هزينه
  .ايستگاه معامالتي مخصوص بازارگرداني مجاز نيست

. سقف كارمزد بورس از معامالت بازارگردان ده درصد سقف كارمزد بورس از معـامالت معمـول اسـت                  -19مادة  
   . كمتر از سقف مقرر در اين ماده، تعيين نمايد راتواند كارمزد خود از معامالت بازارگردان بورس مي

  ه تخلفاترسيدگي ب
  

بازارگرداني  در زمينه ات خوداين دستورالعمل را نقض كند يا به تعهدكه بازارگردان مفاد  در صورتي -20 ةماد
مرجع رسيدگي مربوطه، در . شود عمل ننمايد، موضوع در مرجع رسيدگي مربوطه طرح و رسيدگي مي

  :نمايديمصادر متناسباً  احكام زير را يك يا چند حكم ازصورت احراز تخلف 
  ؛تذكر كتبي بدون درج در پرونده) الف
  ؛تذكر كتبي با درج در پرونده) ب
و هزينه ايستگاه معامالتي كه در طول فعاليت معامالت پرداخت تمام يا قسمتي از كارمزد ) ج

  .بازارگرداني از پرداخت آن معاف بوده است
   حداكثر دو سال؛ براي مدتهار مربوطتعليق فعاليت بازارگرداني بازارگردان در مورد اوراق بهاد) د
  بازارگردان در مورد اوراق بهادار مربوطه؛ لغو مجوز بازارگرداني) هـ
  ؛حداكثر تا مدت دو سالفت مجوز بازارگرداني محروميت بازارگردان از دريا) و
لق گرفته  امتيازاتي كه به دليل انجام فعاليت بازارگرداني، به بازارگردان تعتمام يا بخشي ازلغو ) ز

  .است
  . نمايندفق را متوگرداني بازارگردانارتوانند تا اتمام مراحل رسيدگي، فعاليت باز  و بورس ميسبا :1 تبصره

بيني شده بـراي نقـض سـاير        هاي پيش هاي موضوع اين ماده مانع از اعمال مجازات       اعمال مجازات  :2تبصره  
  .قوانين و مقررات، نخواهد بود
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 مجوز فعاليت كارگزاري يك بازارگردان، مجوز فعاليت بازارگرداني وي نيـز لغـو خواهـد            در صورت لغو   -21مادة  
  .شد
  ساير موارد

  
  .هاي خريد و فروش اوراق بهادار بازارگردان، از نظر اولويت انجام با ساير مشتريان برابر است سفارش -22مادة 
داشته باشد، بازارگردانـان آن ورقـه بهـادار          بهادار بيش از يك بازارگردان       ي  در صورتي كه يك ورقه     -23مادة  

هماهنگي در اين زمينه به منزلـه       . هاي خود با يكديگر هماهنگ نمايند       نبايد در تعيين قيمت سفارش    
  .دستكاري قيمت خواهد بود

تصويب هيأت  به 1388 / 10 /08  در تاريخ پيوستسه و تبصره 5ماده، و  24اين دستورالعمل در  -24مادة 
.مان بورس و اوراق بهادار رسيدمديره ساز



    دستورالعمل فعاليت بازارگرداني در بورس اوراق بهادار تهران

  
 

 

6

   بازارگرداني فعاليتتقاضاي دريافت مجوز: 1پيوست 
  شركت بورس اوراق بهادار تهران؛

  با سالم؛
ــركت  ــن ش ــت  ......................................اي ــماره ثب ــه ش ــركت ....................... ب ــت ش ــع ثب ــتان  در مرج ــاي شهرس ه

شود، با امضاي صاحبان امضاي مجاز در ذيل ايـن ورقـه،            كه از اين پس شركت ناميده مي      ............. ...........................
  : بازارگرداني ورقه بهادار با مشخصات زير در بورس اوراق بهادار تهران را دارد فعاليتتقاضاي دريافت مجوز

  نماد در بورس  ناشر  عنوان ورقه بهادار در بورس  نوع ورقه بهادار
        

نمايد كه به وظايف بازارگرداني ورقه بهـادار فـوق    شركت تعهد مياين بازارگرداني، فعاليت در صورت اعطاي مجوز    
براســاس  قــانون بــازار اوراق بهــادار و دســتورالعمل فعاليــت بــازارگرداني در بــورس اوراق بهــادار تهــران مــصوب  

همچنـين  . عمل نمايد ) بعد دستورالعمل بازارگرداني    من(وراق بهادار    هيأت مديره سازمان بورس و ا      .............................
براساس دستورالعمل يادشده، تعهدات شركت در مورد دامنة مظنه، حداقل سفارش انباشته، حداقل معامالت روزانه، و                

  :دورة زماني بازارگرداني براي ورقة بهادار مذكور به شرح زير است
  درصد؛................................ .........حداكثر    : دامنة مظنه .1
  ورقة بهادار؛.......................................    تعداد  :حداقل سفارش انباشته .2
  ورقه بهادار؛.....................................    تعداد  :حداقل معامالت روزانه .3
 .ماه............... به مدت از تاريخ اعطاي مجوز بازارگرداني   :دورة زماني بازارگرداني .4

  :تعهدات شركت به شرح فوق، مشروط به شرايط زير خواهد بود
  .درصد در روز افزايش يابد........... دامنه مجاز نوسان قيمت ورقه بهادار مذكور حداقل به  -1
 .مزاياي مذكور در دستورالعمل بازارگرداني، به شركت تعلق گيرد -2
3-  ......... 

ورقـه از اوراق    ........................ ورقه بهادار را به شرح زير، براي انتقال تعداد          ) مالكان(ه مالك   در ضمن موافقت اولي   
  ام؛ ، به كد بازارگرداني، جلب نموده)آنها(بهادار تحت تملك وي 

  رديف
  نام مالك ورقه بهادار

  محل صدورشناسنامه  شماره ثبت/شماره ملي  )حقوقي/حقيقي(
  محل ثبت/

   بهادار قابلتعداد ورقه
  انتقال به كد بازارگرداني

  درصد
  از كل

1            
2            
3            

      جمع
  .تكميل جدول فوق الزامي نيست: توضيح

فوق براسـاس   ) مالكان(بازارگرداني و قبل از شروع به فعاليت، موافقت كتبي مالك           فعاليت  در صورت اعطاي مجوز   
  .فرم مربوطه، ارائه خواهد شد
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رد كه در صورت نقض جزئي يا كلي دسـتورالعمل بـازارگرداني بـه هـر طريـق توسـط هريـك از                       شركت توافق دا  
  .كاركنان يا اركان شركت، مطابق دستورالعمل يادشده و ساير مقررات مصوب اركان بازار سرمايه، با وي رفتار شود

 دستورالعمل بازارگرداني 1ادة هاي به كار رفته در اين فرم داراي همان معاني است كه در م               كلية اصطالحات و واژه   
  .ارائه شده است

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگي صاحبان امضاي مجاز  رديف
1        
2        

  مهر شركت
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  فرم موافقت مالكان با انتقال اوراق بهادار به كد بازارگرداني: 2پيوست 
  

  :زيرورقه بهادار با مشخصات ) مالكان(اينجانب مالك
  نماد ورقه بهادار در بورس تهران  نام ورقه بهادار در بورس تهران  نام ناشر  نوع ورقه بهادار

      
  

  

) اينجانبان(تا ورقه بهادار يادشده به شرح جدول زير از كد سهامداري اينجانب ) نموديم(با امضاي ذيل اين برگه، موافقت نمودم 
  :داني، منتقل شودبراي امر بازارگرداني به كد مخصوص بازارگر

  نوع شخصيت  رديف
  )حقوقي/ حقيقي(

  
  نام مالك

/ شماره ملي 
  شماره ثبت

محل صدور 
/ شناسنامه 
  محل ثبت

كد معامالتي در 
  بورس تهران

تعداد ورقه بهادار قابل 
انتقال به كد 
  بازارگرداني

درصد 
از      

  كل

                

                

                

                
........................ به شماره ثبت ......................................... ر به شرح فوق به كد مخصوص بازارگرداني، شركت با انتقال اوراق بهادا

به عنوان بازارگردان ورقه بهادار، حق فروش اوراق بهادار مذكور را در ................................... هاي شهرستان نزد مرجع ثبت شركت
تواند ورقه بهادار مذكور را در بورس تهران خريداري و به آن كد اختصاص دهد و ورس اوراق بهادار تهران دارد و همچنين ميب

و بازارگردان مذكور، طي قرارداد جداگانه ) اينجانبان(روابط اينجانب . اوراق بهادار تخصيص داده شده به آن كد را مجدداً بفروشد
براساس (يت اوراق بهادار موجود در كد بازارگرداني مذكور و كليه حقوق و مزاياي مترتب بر آن تنظيم شده است؛ لكن مالك

نامه، پس از خاتمه تعلق دارد و در صورت عدم تمديد اين اجازه) اينجانبان(، به اينجانب )درصدهاي مذكور در ستون جدول فوق
خواهد بود، بازارگردان اجازه انجام معامله را با كد بازارگرداني اختصاصي، .............. .................فعاليت بازارگرداني كه حداكثر تا تاريخ 

هاي هر يك از مالكان كه به صورت براساس نسبت(نداشته و اوراق بهادار موجود در كد بازارگرداني، بايد به كد سهامداري مالك 
در تسهيم اوراق بهادار بين مالكان، . (منتقل شود) ك از مالكاندرصد در ستون آخر جدول فوق درج شده، به كد سهامداري هر ي

       .) ورقه بهادار به صفر و بيشتر از آن به يك ورقه گرد شود5/0خرده ورقه بهادار، كمتر از 
  

  امضاء                        نام مالك يا مالكان
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   بورس اوراق بهادار تهرانتامين مالي فعاليت بازارگرداني در] ينمونه[قرارداد : 3پيوست 

  
عبـاراتي كـه    . باشند و جزو متن قرارداد نمونه نيـستند       اند به منظور توضيح مي     آمده ]  [عباراتي كه بين دو عالمت      [  

يـد رياسـت سـازمان بـورس و اوراق        اند با موافقت معاونت نظارت بر نهادهـاي مـالي و تائ             آمده  }  {بين دو عالمت    
  ].تمام صفحات قرارداد بايد به امضاي طرفين برسد. بهادار، قابل تغيير است

  :كاررفتهاصطالحات به
  :شوندكاررفته در اين قرارداد به شرح زير تعريف مي اصطالحات به):1(ماده 

  .رفي شده استاين قرارداد، مع) 2(شخصي است كه تحت اين عنوان در ماده : بازارگردان - 1
 .اين قرارداد، معرفي شده است) 2(شخصي است كه تحت اين عنوان در ماده : گذارسرمايه - 2
 .اين قرارداد است) 3(ي ي بهادار موضوع مادهمنظور ورقه: ي بهادار يا اوراق بهادارورقه - 3
 .منظور فعاليت تعريف شده در دستورالعمل بازارگرداني است: بازارگرداني - 4
منظور دستورالعمل فعاليت بازارگرداني در بورس اوراق بهادار تهران مـصوب           : ازارگردانيدستورالعمل ب  - 5

  .مديره سبا و اصالحات بعدي آن است هيأت22/4/1387
ي بهـادار و    رمزي است كه به تقاضاي بـازارگردان توسـط سـماتو بـراي ثبـت ورقـه                : كد بازارگرداني  - 6

 .يابدمعامالت آن اختصاص مي
نزد مرجع ثبت   ... ي ثبت   منظور شركت بورس اوراق بهادار تهران به شماره       : ر تهران بورس اوراق بهادا   - 7

 .باشدهاي تهران ميشركت
نـزد  ... گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ايران بـه شـماره ثبـت               منظور شركت سپرده  : سماتو - 8

 .باشدمي... هاي مرجع ثبت شركت
 قانون بـازار اوراق بهـادار مـصوب آذر مـاه     5ي  ر موضوع ماده  منظور سازمان بورس و اوراق بهادا     : سبا - 9

 .باشد مي1384

  :طرفين قرارداد
گذار با مشخصات و نشاني و مشخصات نمايندگان زير به شـرح مـواد               اين قرارداد بين بازارگردان و سرمايه      ):2(ماده  

  .آتي منعقد گرديد
... محـل ثبـت     ... تـاريخ ثبـت     ... شماره ثبـت    . ..شركت  : مشخصات، نشاني و نمايندگان بازارگردان    ) الف

  ... .شماره نمابر ... شماره تلفن ... كدپستي ... نشاني 
كه به عنوان نمايندگان    ... مورخ  ... ي  ي رسمي شماره  صاحبان امضاي مجاز بازارگردان به موجب روزنامه      

  :اند، عبارتند ازبازارگردان اين قرارداد را امضاء نموده
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  ...صادره از ... ي شناسنامه به شماره... نام پدر ...  نام خانوادگي ...نام  -
 ...صادره از ... ي شناسنامه به شماره... نام پدر ... نام خانوادگي ... نام  -                

  :گذار سرمايه]و نمايندگان[مشخصات، نشاني ) ب
محـل صـدور    ... تـاريخ تولـد     ... شـماره شناسـنامه     ... نـام پـدر     ... نام خـانوادگي    ...  نام   ]:براي اشخاص حقيقي  [

كـد معـامالتي در بـورس اوراق        ... كد ملي   ... ي نمابر   شماره... ي تلفن   شماره... كدپستي  ... نشاني  ... شناسنامه  
  ...بهادار تهران 

ي شـماره ... لفـن   ي ت شـماره ... كدپستي  ... نشاني  ... محل ثبت   ... ي ثبت   شماره...  نام   ]:براي اشخاص حقوقي  [
  ...كد معامالتي در بورس اوراق بهادار تهران ... نمابر 

كـه بـه عنـوان نماينـدگان        ... مـورخ   ... ي  ي رسمي شـماره   گذار به موجب روزنامه   صاحبان امضاي مجاز سرمايه   
  :اند، عبارتند ازگذار اين قرارداد را امضاء نمودهسرمايه
  ...صادره از ... ي شناسنامه شماره. ..نام پدر ... نام خانوادگي ... نام  -
 ...صادره از ... ي شناسنامه شماره... نام پدر ... نام خانوادگي ... نام  -

  :موضوع قرارداد
ي بهادار بـا مشخـصات زيـر توسـط بـازارگردان و مـشاركت                موضوع قرارداد عبارتست از بازارگرداني ورقه      ):3(ماده  

  :اوراق بهادار الزم براي اين امرگذار در تامين منابع مالي و سرمايه

ي نوع ورقه
ي بهادار در بورس نام ورقه  ي بهادارنام ناشر ورقه  بهادار

  تهران
ي نماد ورقه

بهادار در بورس 
  تهران

  
  

  
  

  
    

  :مدت قرارداد
... ر به مـدت      اين قرارداد از تاريخ انعقاد شروع شده و از تاريخ شروع بازارگرداني طبق مجوز مربوطه حداكث                ):4(ماده  

  .يابدروز ادامه مي

  :]و بازارگردان[گذار ي سرمايهآورده
  :باشد به شرح زير مي]و بازارگردان[گذار ي سرمايه آورده):5(ماده 

ي بهـادار بـا مشخـصات       ورقـه ... ريال وجه نقـد و تعـداد        ... ريال شامل   ... گذار جمعاً    آورده سرمايه  })الف{
  .ريال تقويم شده است ... كه به) 3(ي مذكور در ماده
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ي بهادار با مشخصات مـذكور      ورقه... ريال وجه نقد و تعداد      ... ريال شامل   ... ي بازارگردان جمعاً    آورده) ب{
  }.ريال تقويم شده است... كه به ) 4(ي در ماده

 را ظرف   ]گذاري سرمايه ده درصد از آور   10معادل  [) ريال... به حروف   (ريال  ... گذار موظف است مبلغ      سرمايه :1تبصره  
بـه نـام بـازارگردان    ... شـعبه  ... نزد بانـك  ... ي يك روز كاري پس از انعقاد اين قرارداد به حساب شماره          

  .واريز نمايد
،  بايد حداكثر سه روز كاري پـس از          )ريال... به حروف   (ريال  ...  باقيمانده وجوه نقد موضوع اين ماده معادل         :2تبصره  

ايـن مـاده بـه نـام        ) 1(ي  ردان مبني بر دريافت مجوز بازارگرداني به حساب مذكور در تبصره          اعالم بازارگ 
اوراق بهادار موضوع اين ماده يا گواهي سپرده مربوطه نيز بايد ظرف همين مـدت               . بازارگردان واريز گردد  

  .به بازارگردان تسليم گردد

  :ي مالكيت و تسهيم سود يا زيان بازارگردانينحوه
 فـرم   }و بـازارگردان  {گـذار    پس از انعقاد ايـن قـرارداد، سـرمايه         ] روز كاري  7حداكثر  [روز كاري   ...  ظرف   ):6(ماده  

اوراق . }نمايندمي{نمايد  به كد بازارگرداني را امضاء مي     ) 5(ي  مخصوص انتقال اوراق بهادار موضوع ماده     
، خـواه از    ]تقـدم هاي حق داختي و برگه  اعم از سود پر   [بهادار ثبت شده در كد مذكور و منافع حاصل از آن            

محل اوراق بهادار منتقل شده، خواه از محل خريـد اوراق بهـادار توسـط بـازارگردان پـس از انعقـاد ايـن                        
درصـد متعلـق بـه       ... }به نسبت {قرارداد، و همچنين سود يا زيان حاصل از عمليات بازارگرداني همواره            

ي اوراق بهادار كمتـر از      در اجراي اين ماده، خرده    {.  است }گرداندرصد متعلق به بازار   ... و  {گذار  سرمايه
  }.شوندي بهادار گرد مي به يك ورقه5/0 به صفر و بزرگتر يا مساوي 5/0

و وجوه حاصل   ) 5(ي  ي بازارگرداني تلقي شده و از محل وجوه موضوع ماده         هاي زير به عنوان هزينه     هزينه ):7(ماده  
  .، قابل پرداخت است)9(ي ماده) ب(از اجراي بند 

ها و كارمزد انجام معامالت اوراق بهادار موضوع ايـن قـرارداد، كـه بـه سـازمان بـورس و اوراق                      هزينه) الف
گذاري مركزي اوراق بهادار و تـسويه وجـوه ايـران           بهادار، شركت بورس اوراق بهادار تهران و شركت سپرده        

  .شودپرداخت مي
  . موضوع اين قراردادماليات معامالت اوراق بهادار) ب
  .شودتعيين مي) 13(ي كارمزد بازارگردان كه مطابق ماده) ج

  .ي بازارگردان خواهد بودهاي بازارگرداني به عهدههزينهساير  :1تبصره 
ع بنـد  موضـو هاي در مواعد تعيين شده در مقررات مربوطه و هزينه  ) ب(و  ) الف(هاي موضوع بندهاي     هزينه :2تبصره  

  .باشندقابل پرداخت مي) 11(ي ي موضوع مادههر ماه يكبار و پس از تهيه گزارش ماهانه) ج(
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  :هاي بازارگرداناختيارات و مسئوليت
توسط ) 5(ي  ماده)   1(ي   بازارگردان موظف است پس از انعقاد اين قرارداد و انجام پرداخت موضوع تبصره             ):8(ماده  

صـالح تـسليم و     يافت مجوز بازارگرداني را براساس مقررات مصوب به مراجع ذي         گذار، تقاضاي در  سرمايه
  .گيري نمايدموضوع را تا حصول نتيجه پي

- بازارگردان موظف است پس از دريافت مجوز بازارگرداني، موضوع را بالفاصله به صورت كتبي به سـرمايه      ):9(ماده  
) 2(ي   موظف است ظرف يك روز كاري پس از اجراي تبـصره           صورت بازارگردان در اين . گذار اطالع دهد  

در اجـراي فعاليـت     . ، فعاليت بـازارگرداني را بـا رعايـت دسـتورالعمل بـازارگرداني آغـاز نمايـد                )5(ي  ماده
  :تواند اقدامات زير را انجام دهدبازارگرداني، بازارگردان مي

يا وجوه حاصل از اجراي بند      ) 4(ي  نقد موضوع ماده  خريد اوراق بهادار به كد بازارگرداني از محل وجوه          ) الف
  .اين ماده) ب(

  .فروش اوراق بهادار منتقل شده يا خريداري شده به كد بازارگرداني) ب

 بازارگردان موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار موضوع اين قرارداد را صرفاً به حـساب بـانكي         ):10(ماده  
  .، واريز نمايد)5(ي ماده) 1(ي موضوع تبصره

طور جداگانه ثبت نمايد و ظرف ده روز ابتداي          بازارگردان موظف است وقايع مالي عمليات بازارگرداني را به         ):11(ماده  
گذار تسليم  هاي ماهانه از عمليات بازارگرداني شامل موارد زير تهيه و به سرمايه           هر ماه شمسي، گزارش   

  :كند
  .ي گزارشبازارگرداني شامل تعداد و ارزش روز در پايان دورهمانده اوراق بهادار در كد ) الف  

ي گزارش، تاريخ و مبـالغ      در ابتداي دوره  ) 5(ي  ماده) 1(ي  مانده وجوه نقد حساب بانكي موضوع تبصره      ) ب
همراه با شرح موضوع، تاريخ و مبالغ برداشت        ) 9(ي  ماده) ب(واريز شده به اين حساب بابت اجراي بند         

همـراه بـا شـرح      ) 7(ي  هاي موضوع ماده  و هزينه ) 9(ي  ماده) الف( حساب بابت اجراي بند      شده از اين  
  .ي گزارشموضوع، مانده وجوه نقد در پايان دوره

  .ي گزارشها و سود يا زيان حاصل از بازارگرداني در دورهدرآمدها، هزينه) ج  
 گزارش شامل تاريخ، تعـداد و مبلـغ اوراق بهـادار    ياوراق بهادار خريداري شده به كد بازارگرداني در دوره        ) د

  .خريداري شده به تفكيك
ي گزارش شامل تاريخ، تعـداد و مبلـغ اوراق بهـادار            اوراق بهادار فروخته شده از كد بازارگرداني در دوره        ) هـ

  .فورخته شده به تفكيك

  ]فه شودتواند با توافق طرفين موارد ديگري اضاهاي موضوع اين ماده ميبه گزارش[
 در شرايط زير، بازارگردان موظف است عمليات بـازارگرداني را متوقـف و ظـرف ده روز كـاري، گزارشـي                      ):12(ماده  

گـذار را از    اين قـرارداد، سـهم سـرمايه      ) 6(ي  ، تهيه كرده و براساس ماده     )11(ي  شامل موضوعات ماده  
گـذار را بـه وي   م وجـوه نقـد سـرمايه   اوراق بهادار و وجوه نقد موضوع اين قرارداد معـين نمايـد و سـه     



    دستورالعمل فعاليت بازارگرداني در بورس اوراق بهادار تهران

  
 

 

13

-گذار به كد معامالتي وي را به مراجـع ذي         پرداخت كرده و درخواست انتقال اوراق بهادار سهم سرمايه        
  :گيري نمايدربط تسليم و موضوع را تا حصول نتيجه پي

  .در پايان اعتبار قرارداد) الف  
  .در پايان اعتبار مجوز بازارگرداني) ب  

 روز كـاري از سـوي مراجـع                  15يق فعاليت بـازارگرداني بـه مـدت بـيش از            در صورت تعل  ) ج
  .صالحذي
  .در صورت فسخ يا انفساخ قرارداد مطابق مواد مربوطه) د
  .صالحدرصورت لغو مجوز بازارگرداني از سوي مراجع ذي) هـ

منظـور  تواند            بـه             ، بازارگردان مي  گذاراين ماده و توافق كتبي سرمايه     ) د(تا  ) الف( درصورت وقوع موارد     :تبصره
گـذار  تمديد مجوز بازارگرداني يا شروع مجدد عملياتي بازارگرداني پس از رفع تعليق، وجوه نقد سهم سرمايه               

  .گذار به كد معامالتي وي، اقدامي ننمايدرا به وي پرداخت ننموده و براي انتقال اوراق بهادار سهم سرمايه

  نيكارمزد بازارگردا
كـارمزد  . گيـرد هـاي خـود، كـارمزد بـازارگرداني تعلـق مـي            به بازارگردان براي انجام وظايف و مسئوليت       ):13(ماده  

در هزار از ارزش معامالت اوراق بهادار موضوع بازارگرداني در طول اعتبـار ايـن               ... {بازارگرداني معادل   
  }.اري از معامالت اوراق بهادار استهاي كارگزقرارداد با رعايت سقف مصوب سبا براي كارمزد شركت

  فسخ يا انفساخ قرارداد
صالح، ايـن قـرارداد منفـسخ     درصورت ابطال يا لغو مجوز فعاليت بازارگرداني بازارگردان توسط مراجع ذي    ):14 ( ماده

  .گرددمي
-سـط مراجـع ذي     روز كـاري تو    15 در صورت تعليق مجوز فعاليت بازارگرداني بازارگردان بـراي بـيش از              ):15(ماده  

  .شودصالح، يا در پايان اعتبار مجوز بازارگرداني بازارگردان، اين قرارداد منفسخ مي
گذار ظـرف مهلـت مقـرر، بـازارگردان حـق       توسط سرمايه ) 5(ي  ماده) 1(ي   در صورت عدم اجراي تبصره     ):16(ماده  

قـرر و عـدم فـسخ قـرارداد         ي مذكور خارج از مهلت م     درصورت اجراي تبصره  . فسخ اين قرارداد را دارد    
درصـورت فـسخ قـرارداد      {. شودتوسط بازارگردان ظرف سه روز كاري، حق فسخ بازارگردان ساقط مي          

گذار دريافـت   الزحمه از سرمايه  ريال به عنوان حق   ... توسط بازارگردان مطابق اين ماده، بازارگردان مبلغ        
  }.كندمي

ايـن قـرارداد، موفـق بـه        ) 5(ي  مـاده ) 1(ي  ز پس از اجراي تبصره     رو 30 در صورتي كه بازارگردان ظرف       ):17(ماده  
گذار حق فسخ ايـن     دريافت مجوز بازارگرداني نشود يا عمالً فعاليت بازارگرداني را شروع ننمايد، سرمايه           

  .اي نيستالزحمهدراين صورت بازارگردان مستحق دريافت حق. قرارداد را دارد
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وز حوادث قهري، امكان ايفاي تمام يا بخـشي از تعهـدات هـر يـك از طـرفين بـه       كه در اثر بر درصورتي ):18(ماده  
 روز ادامه يابد، هر يك از طـرفين حـق           20موجب اين قرارداد، وجود نداشته و وضعيت مذكور به مدت           

  .فسخ قرارداد را دارد

  تخلفات و اختالفات
قـانون بـازار اوراق بهـادار    ) 36(ي گردان براساس ماده گذار و بازار   مرجع رسيدگي به اختالفات بين سرمايه      ):19(ماده  

، در صورت عدم سازش در كانون كارگزاران بـورس و اوراق بهـادار، هيـأت                1384مصوب آذر ماه سال     
  .قانون مذكور است) 37(ي داوري موضوع ماده

ق قـانون بـازار اوراق بهـادار         به تخلفات بازارگردان از اين قرارداد و مقررات مربـوط بـه بـازارگرداني، طبـ                ):20(ماده  
  .شود و مقررات اجرايي آن، رسيدگي مي1384مصوب آذر ماه سال 

گذار  درصورت ورود خسارت به اشخاص ثالث در اثر تخلف بازارگردان از مقررات، مسئوليتي متوجه سرمايه               ):21(ماده  
  .نخواهد بود

  ضمانت اجرا و بروز حوادث قهري
دث قهري كه مانع از اجراي اين قرارداد است، مسئوليتي براي جبران خسارت متوجـه                در صورت بروز حوا    ):22(ماده  

صورت آن طرف قرارداد كه به موجب حوادث قهري امكـان ايفـاي تعهـدات               دراين. طرفين نخواهد بود  
خود طبق اين قرارداد را ندارد، موظف است ظرف دو روز كاري، موضوع را به طرف ديگر كتبـاً اطـالع                     

  .دهد
  : درصورت نقض مفاد اين قرارداد به شرح زير اقدام خواهد شد):23(ه ماد

گـذار ظـرف    توسـط سـرمايه   ) 5(ي  ماده) 2(ي  در صورتي كه بازارگردان به دليل عدم اجراي تبصره        ) الف
تا تعيين  ) 5(ي   ماده 1ي  گاه مبلغ موضوع تبصره   مهلت مقرر، نسبت به شروع بازارگرداني اقدام ننمايد، آن        

كـه پـس از رسـيدگي موضـوع         در صـورتي  . ماند موضوع براساس مقررات نزد بازارگردان باقي مي       تكليف
  .شودصالح، بازارگردان متخلف شناخته شود، مبلغ ياد شده به نفع بازارگردان ضبط ميتوسط مرجع ذي

، خسارتي  توسط بازارگردان ) 9(ي  كه به دليل عدم رعايت مقررات بازارگرداني موضوع ماده        در صورتي ) ب
  .گذار وارد شود، مسئول جبران خسارت وارده بازارگردان خواهد بودبه سرمايه

قرارداد توسط بازارگردان، بازارگردان مكلف است به ازاي هـر روز           ) 10(ي  در صورت عدم رعايت ماده    ) ج
  .ار پرداخت كندگذگذار را به عنوان خسارت به سرمايهي سهم سرمايهتاخير، نيم در هزار وجوه واريز نشده

توسط بازارگردان، وي موظف است به ازاي هر روز تـاخير در            ) 12(و  ) 11(در صورت عدم رعايت مواد      ) د
عالوه بر اين چنانچه    . گذار پرداخت نمايد   ريال به سرمايه   200,000ي گزارش موضوع اين ماده، مبلغ       ارائه

گـذار  ادامه دهد و از اين بابت خسارتي به سـرمايه         فعاليت بازارگرداني را    ) 12(ي  بازارگردان بر خالف ماده   
  .وارد آيد، مسئول جبران خسارت مذكور، بازارگردان خواهد بود
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گذار از وجوه نقد و عدم انتقال به موقع سهم وي از اوراق             در صورت عدم پرداخت به موقع سهم سرمايه       ) هـ
ظف است به ازاي هر روز تاخير نيم در هـزار از   توسط بازارگردان، بازارگردان مو   ) 12(ي  بهادار بر خالف ماده   

  .گذار پرداخت كندوجوه نقد و ارزش اوراق بهادار مذكور را به عنوان خسارت به    سرمايه

  ساير موارد
ذكر شده اسـت تغييـر يابـد، وي موظـف     ) 2(ي كه نشاني هر يك از طرفين قرارداد كه در ماده       درصورتي ):24(ماده  

هرگونـه مراسـالت كـه در       . را ظرف يك هفته، كتباً به طرف مقابل اطالع دهد         است نشاني جديد خود     
و در صـورت تغييـر بـه        ) 2(ي  ارتباط با اين قرارداد با پست سفارشي دو قبضه به نشاني موضـوع مـاده              

  .شودي دريافت شده تلقي ميآخرين نشاني اعالمي مطابق اين ماده ارسال شود، به منزله
  . تفسير مواد قرارداد نقشي ندارندبندي مواد قرارداد بوده و در اين قرارداد به منظور دسته عناوين در):25(ماده 
بين طرفين قرارداد منعقد شـد  ... ي واحداالعتبار در تاريخ تبصره در سه نسخه... ماده و ...  اين قرارداد در     ):26(ماده  

بـازارگردان يـك نـسخه از       . حويل گرديد گذار ت و دو نسخه از آن به بازارگردان و يك نسخه به سرمايه           
  .كندربط تسليم ميقرارداد را به همراه درخواست دريافت مجوز بازارگرداني، به مرجع ذي
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