به نام خدا
دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
(مصوب  ،86/10/1اصالحيه مصوب  ،1390/2/24اصالحيه مصوب  1390/5/15شامل الحاقيه مورخ )1389/4/12

اين دستورالعمل ،در اجرای مادۀ  30قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران مصوب آذرماه  1384مجلس
شورای اسالمي و مادۀ  16آيیننامۀ اجرايي آن مصوب  1386/4/3هیئت محترر وزيرران ،توسر برورا اوراق
بهادار تهران پیشنهاد و در تاريخ  ،86/10/1در  61ماده 21 ،تبصره و  5پیوست ،به تصويب هیئت مديرۀ سازمان
بورا و اوراق بهادار رسید .اين دستورالعمل يک ماه پس از تصويب الز االجرا ميباشد.
فصل اول -کليات

بخش اول :تعاريف
مادۀ  -1اصطالحات و واژههای تعريفشده در مادۀ يک قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامۀ برورا برا همران
تعاريف در اين دستورالعمل بهكار رفتهاند .ساير اصطالحات به شرح زير تعريف ميشوند:
 .1پذيرش :تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شراي مندرج در اين دستورالعمل جهت فراهم شدن
امکان معاملۀ اين اوراق در بورا،
 .2متقاضي :شخص حقوقي است كه تقاضای پذيرش را به بورا ارائه ميكند،
 .3فهرست نرخهای بورس :سندی رسمي است كه به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل معاملره،
معامالت انجا شدۀ اوراق بهادار و قیمت آنها به تفکیک بازارهای اول و دو  ،توس بورا تنظیم و به
اطالع عمو ميرسد،
 .4تعليق پذيرش :توقف موقت معامالت اوراق بهادار درج شده در فهرست نرخهای بورا ناشي از نقض
مفاد اين دستورالعمل،
 .5لغو پذيرش :حذف قطعي اوراق بهادار پذيرفته شده از فهرست نرخهای بورا،
 .6هيئت پذيرش :هیئتي است كه به شرح مادۀ  2اين دستورالعمل تشکیل ميگردد،
 .7مشاور پذيرش :شخصي است كه به عنوان راب اصلي متقاضي و بورا ،تما يرا بخشري از وارايف
متقاضي در فرآيند پذيرش را به نمايندگي از طرف وی انجا ميدهد.
 .8اميدنامه :مجموعۀ اطالعاتي است كه بورا ملم اسرت در زمران درج نرا اوراق بهرادار در فهرسرت
نرخهای بورا ،جهت اطالع عمو در سايت رسمي خود منتشر نمايرد .فرر نمونرۀ ايرن گرمارش بره
تصويب هیئت مديرۀ بورا ميرسد.
بخش دوم :هيئت پذيرش
مادۀ  -2هیئت پذيرش دارای پنج عضو و يک دبیر به شرح زير است:
 .1رئیس هیئت مديرۀ سازمان يا يک نفر از اعضای هیئت مديره سازمان به نمايندگي وی؛
 .2رئیس هیئت مديرۀ بورا يا يک نفر از اعضای هیئت مديره بورا به نمايندگي وی؛
1

 .3يک نفر متخصص حسابداری ،حسابرسي يا مالي آشنا به صنعت ،بره پیشرنهاد هیئرت مرديرۀ كرانون
كارگماران بورا و اوراق بهادار و تأيید هیئت مديرۀ سازمان؛
 .4يک نفر متخصص حسابداری ،حسابرسي يا مالي آشنا به صنعت ،به انتخاب هیئت مديره سازمان؛
 .5يک نفر متخصص حسابداری ،حسابرسي يا مالي آشنا به صنعت ،به انتخاب هیئت مديره بورا؛
 .6مديرعامل بورا ،به عنوان دبیر هیئت پرذيرش و بردون حرق ر ی يرا يکري از مرديران برورا بره
نمايندگي وی.
تبصرۀ ( :)1رئیس هیئتمديره سازمان يا نمايندۀ وی ،رئیس هیئت پذيرش خواهد بود.
تبصرۀ ( :)2مدت عضويت اشخاص بندهای  3تا  5اين ماده در هر دوره  2سال ميباشد .انتخاب ايرن
اشخاص تا حداكثر  3دورۀ متوالي بالمانع است.
تبصرۀ ( :)3اشخاص موضوع بندهای  4و  5اين ماده ،پیش از پايان دورۀ تصدی بره تشرخیص مقرا
انتخاب كننده و شخص موضوع بند  3اين ماده پیش از پايران دورۀ تصردی ،بنرا بره تشرخیص مقرا
پیشنهاد كننده يا سازمان ،با رعايت تشريفات مقرر در بند  3اين ماده قابل تغییر خواهند بود.
تبصرۀ ( :)4هیئت پرذيرش مريتوانرد در صرورت لرمو از سراير كارشناسران و همننرین نماينردگان
شركت های متقاضي پذيرش برای حضور در جلسات دعروت كنرد .ايرن اشرخاص حرق ر ی نخواهنرد
داشت.
مادۀ  -3جلسات هیئت پذيرش با حضور حداقل سه عضو ،كه رئیس سازمان يا نماينده وی يکري از آنهاسرت،
رسمیت مييابد .تصمیمات هیئت با ر ی موافق حداقل سه نفر ،كه يکي از آنها بايد رئیس سازمان يا نمايندۀ وی
باشد ،معتبر خواهد بود.
فصل دوم -شرایط پذیرش اوراق بهادار

بخش اول :بازارها
مادۀ  -4بورا اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دو ميباشد .برازار اول از دو ترابلوی اصرلي و فرعري
تشکیل شدهاست .پذيرش سها عا دی در بورا ،صرفاً در يکي از تابلوهای برازار اول يرا در برازار دو صرورت
ميپذيرد .متقاضي در صورت دارا بودن شراي عمومي پذيرش سها عادی ،با توجه به شرراي خراص پرذيرش
سها در هر يک از اين بازارها ،بايستي تقاضای پذيرش خود در تابلو اصلي يا فرعي بازار اول يا در برازار دو را
به بورا ارائه نمايد.
بخش دوم :پذيرش سهام عادی
الف -شرايط عمومي

مادۀ  -5سها عادی برای پذيرش در هر يک از بازارها ،بايد دارای شراي زير باشد:
 .1نمد سازمان ثبت شده باشد.
تبصره :عد ثبت سها عادی نمد سازمان ،مانع از قبول درخواست پذيرش آن توس بورا نميباشد.
لیکن درج در فهرست نرخهای بورا قبل از ثبت آن نمد سازمان امکانپذير نخواهدبود.
 .2محدوديت قانوني مؤثر برای نقلوانتقال آن يا اعمال حق ر ی توس صاحبان آن وجود نداشته باشد.
 .3با نا و دارای حق ر ی باشد.
 .4تما بهای اسمي آن پرداخت شده باشد.
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ب -شرايط خاص پذيرش سهام عادی در تابلوی اصلي بازار اول

مادۀ  -6متقاضي پذيرش سها عادی در تابلوی اصلي بازار اول ،بايد دارای شراي زير باشد:
 -1سهامي عا بوده و سرمايۀ ثبت شدۀ آن از يک همار میلیارد ريال كمتر نباشد.
 -2تما سرمايۀ آن منقسم به سها عادی بوده و امتیاز خاصي برای بعضي سها داران در نظر گرفتره
نشده باشد.
تبصره :سها شركتهايي كه بخشي از سها آنها دارای شراي ويژه باشد ،در صورت تأيید هیئرت
پذيرش ،با رعايت مقررات مربوطه قابل پذيرش خواهد بود.
 -3حداقل  20درصد از سها ثبتشدۀ آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل همار نفر باشد.
تبصره :محاسبۀ سها شناور آزاد براساا مصوبۀ شورایعالي بورا انجا خواهد شد.
 -4حداقل بايد سه سال سابقۀ فعالیت در صنعت مربوط داشته و طي اين مدت موضوع فعالیت آن تغییر
نکرده باشد .همننین از مدت مأموريت حداقل دو نفر از مديران فعلي آن ،حداقل شش ماه سررری
شده باشد.
تبصره :هیئت پذيرش ميتواند سوابق قبلي فعالیت متقاضیاني را كه در اثر ادغا يرا تغییرر سراختار
تشکیل شدهاند ،مشروط بر آنكه منطبق با فعالیت فعلي آنها باشد به عنوان سابقه فعالیرت بررذيرد.
در هر صورت متقاضي بايد دارای حداقل دوسال سابقۀ فعالیت با ساختار فعلي باشد.
 - 5در سه دورۀ مالي متوالي منتهي به پذيرش كه حداقل دو دورۀ آن سال مالي كامل باشد ،سرودآور
بوده و همننین چشمانداز روشني از تداو سودآوری و فعالیت شركت در صنعت مربوط وجود داشته
باشد.
 -6زيان انباشته نداشته باشد.
 -7براساا آخرين صورتهای مالي ساالنۀ حسابرسي شده ،نسربت حقروق صراحبان سرها بره كرل
داراييها ،حداقل  30درصد باشد .در مورد متقاضیاني كه مشمول مادۀ  8اين دسرتورالعمل هسرتند،
نسبت يادشده بر مبنای ضواب ناار بر متقاضي ،تعیین ميشود.
 -8اساسنامۀ متقاضي بايد منطبق با اساسنامۀ نمونۀ مصوب هیئت مديرۀ سازمان و المامرات و شرراي
تعیینشده توس سازمان و ساير مراجع ذیصالح ،تدوين شده باشد.
 -9سود عملیاتي شركت در دو دورۀ مالي منتهي به پذيرش از كیفیت بااليي برخوردار بوده و مجمروع
جريان خالص وجه نقد ناشي از فعالیتهای عملیاتي آن طي اين دورهها مثبت باشد.
 -10گمارش حسابرا در مورد صورتهای مالي دو دورۀ مالي منتهي به پذيرش ،عرد ااهرارنظر يرا
ااهارنظر مردود نباشد .در صورت ااهارنظر مشروط حسابرا ،بندهای شرط ناشي از عرد انجرا
تعديالت قابل توجه در درآمدها ،همينهها ،سود ،زيان ،بدهيها و تعهدات متقاضي نباشد.
 -11دعاوی حقوقي له يا علیه شركت ،دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالي ،وجود نداشته باشد.
 -12به تأيید حسابرا ،از سیستم اطالعات حسابداری (از جمله حسابداری مرالي و حسرابداری بهرای
تما شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شراي پذيرش در بورا (از جملره توانرايي تهیره و
افشای اطالعات مالي به موقع و قابل اتکاء) برخوردار باشد.
مادۀ  -7اعضای هیئتمديره و مديرعامل متقاضي دارای سابقۀ محکومیت قطعي كیفرری يرا تخلفراتي مرؤثر
طبق قوانین و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار يا سوء شهرت حرفهای نباشند.
مادۀ  -8چناننه تأسیس و فعالیت متقاضي مشمول رعايت ضواب خراص يرا اخرذ مجوزهرای قرانوني باشرد،
متقاضي مواف است عالوه بر رعايت مفاد اين دستورالعمل ،موارد يادشده را نیم رعايت نمايد.
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مادۀ  -9هرگونه انتقال ،به استثنای انتقاالت قهری ،نسبت به بیش از  50درصد سها متعلرق بره سرهامداران
عمده ،منوط به ااهارنظر كتبي بورا و موافقت هیئت پذيرش خواهد بود.
ج -شرايط خاص پذيرش سهام عادی در تابلوی فرعي بازار اول

مادۀ  -10متقاضي پذيرش سها عادی در تابلوی فرعي بازار اول به استثنای موارد زير ،ترابع شرراي خراص
پذيرش در تابلوی اصلي بازار اول و مفاد اين دستورالعمل است:
 -1سهامي عا بوده و سرمايۀ ثبت شدۀ آن از پانصد میلیارد ريال كمتر نباشد.
 – 2درصد سها شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب كمتر از  15درصد سرمايۀ ثبرت شرده و  750نفرر
نباشد.
 – 3بر اساا آخرين صورت های مالي ساالنۀ حسابرسري شرده ،نسربت حقروق صراحبان سرها بره كرل
داراييها ،حداقل  20درصد باشد.
 – 4در دو دورۀ مالي منتهي به پذيرش ،سودآور بوده و همننین چشمانداز روشرني از ترداو سرودآوری و
فعالیت شركت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
 -5حداقل بايد سه سال سابقۀ فعالیت در صنعت مربوطه داشته و طي اين مدت موضوع فعالیرت آن تغییرر
نکرده باشد .همننین از مدت مأموريت حداقل دونفر از مديران فعلي آن ،حداقل شش ماه سرری شده
باشد.
 -6هیئتپذيرش مي تواند سوابق قبلي فعالیت متقاضیاني را كه در اثر ادغا يا تغییر ساختار تشکیل شدهاند،
مشروط بر آنکه منطبق با فعالیت فعلي آنها باشد بهعنوان سابقۀ فعالیت برذيرد .در هر صورت متقاضي
بايد دارای حداقل دوسال سابقۀ فعالیت با ساختار فعلي باشد.
د -شرايط خاص پذيرش سهام عادی در بازار دوم

مادۀ  -11متقاضي پذيرش سها عادی در بازار دو به استثنای موارد زيرر ،ترابع شرراي خراص پرذيرش در
تابلوی اصلي بازار اول و مفاد اين دستورالعمل است:
 -1سهامي عا بوده و سرمايۀ ثبت شدۀ آن از دويست میلیارد ريال كمتر نباشد.
 – 2درصد سها شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب كمتر از  10درصد سرمايۀ ثبرت شرده و  250نفرر
نباشد.
 – 3بر اساا آخرين صورتهای مالي ساالنۀ حسابرسري شرده ،نسربت حقروق صراحبان سرها بره كرل
داراييها ،حداقل  15درصد باشد.
 – 4در يک دورۀ مالي منتهي به پذيرش ،سودآور بوده و همننین چشمانداز روشني از ترداو سرودآوری و
فعالیت شركت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
 -5به تشخیص هیئت پذيرش حداقل يک بازارگردان داشته باشد.
 -6حداقل بايد دوسال سابقۀ فعالیت در صنعت مربوطه داشته و طي اين مردت موضروع فعالیرت آن تغییرر
نکرده باشد.
 -7هیئت پذيرش مي تواند سوابق قبلي فعالیت متقاضیاني را كه در اثرر ادغرا يرا تغیییرر سراختار تشرکیل
شده اند ،مشروط بر آنکه منطبق با فعالیت فعلي آنها باشد بهعنوان سابقۀ فعالیت برذيرد .در هر صورت
متقاضي بايد دارای حداقل يک سال سابقۀ فعالیت با ساختار فعلي باشد.
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هـ  -شرايط انتقال سهام پذيرفته شده بين بازارها و تابلوها

مادۀ  -12بورا مواف است براساا اطالعات پايان اسفندماه هر سال ،حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سرال
بعد ،شركتهای پذيرفته شده در تابلوی فرعي بازار اول را در صورت احرراز شرراي ترابلوی اصرلي برازار اول و
همننین شراي زير ،پس از تأيید هیئت پذيرش ،به تابلوی اصلي بازار اول منتقل نمايد:
 -1حداقل يک سال از پذيرش آنها در تابلوی فرعي بازار اول گذشته باشد.
 -2حداقل روزهای معامالتي شركت از سي و پنج درصد كل روزهای معامالتي در سال كمتر نبروده و
بدون احتساب معامالت عمده ،حداقل چهار و نیم درصد از سها ثبت شدۀ شركت ،در دورۀ ياد شده
معامله شده باشد.
مادۀ  -13بورا مواف است براساا اطالعات پايان اسفندماه هر سال ،حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سرال
بعد ،شركت های پذيرفته شده در بازار دو را در صورت احراز شراي تابلوی فرعي بازار اول و همننرین شرراي
زير ،پس از تأيید هیئت پذيرش ،به تابلوی فرعي بازار اول منتقل نمايد:
 -1حداقل يک سال از پذيرش آنها در بازار دو گذشته باشد.
 -2حداقل روزهای معامالتي شركت از سي و پنج درصد كل روزهای معامالتي در سال كمتر نبروده و
بدون احتساب معامالت عمده ،حداقل سه درصد از سها ثبت شدۀ شركت ،در دورۀ ياد شده معامله
شده باشد.
مادۀ  -14بورا مواف است براساا اطالعات پايان اسفندماه هر سال ،حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سرال
بعد ،شركتهای پذيرفتهشده در تابلوی اصلي بازار اول را كه شراي پذيرش در تابلوی مذكور را از دست دادهاند،
پس از تأيید هیئت پذيرش به تابلوی فرعي بازار اول منتقل نمايد.
مادۀ  -15بورا مواف است براساا اطالعات پايان اسفندماه هر سال ،حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سرال
بعد ،شركتهای پذيرفتهشده در تابلوی فرعي بازار اول را كه شراي پذيرش در تابلوی مذكور را از دست دادهاند،
پس از تأيید هیئت پذيرش به بازار دو منتقل نمايد.
بخش سوم :پذيرش اوراق مشارکت
مادۀ  -16اوراق مشاركت زير در صورت دارا بودن شراي  ،قابل پذيرش در بورا ميباشند:
 -1اوراق مشاركت منتشره توس دولت ،شركتهای دولتي (موضوع ماده  3قانون نحروۀ انتشرار اوراق
مشاركت مندرج در ارقا بودجۀ سالیانه) ،بانک مركمی و شهرداریها،
 -2اوراق مشاركت منتشره توس شركتهای ثبت شده نمد سازمان.
مادۀ  -17اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورا بايد با نا بوده و از رتبۀ اعتباری مناسبي به تشخیص هیئرت
پذيرش برخوردار باشد .هیئت پذيرش مکلف است برای تشخیص مناسب بودن رتبرۀ اعتبراری اوراق مشراركت
متقاضي پذيرش ،از خدمات نهادهای مالي مربوط كه مجوز فعالیت خود را از سازمان دريافت كردهانرد اسرتفاده
نمايد.
تبصره :اوراق مشاركت منتشره توس وزارتخانهها و دستگاههرای دولتري و بانرک مركرمی جمهروری
اسالمي ايران ،جهت پذيرش در بورا نیاز به تعیین رتبۀ اعتباری ندارند.
مادۀ  -18ارزش اسمي اوراق مشاركت متقاضي پذيرش نبايد در هر نوبت انتشرار كمترر از  100میلیرارد ريرال
باشد.
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مادۀ  -19فاصلۀ زماني پذيرش تا سررسید اوراق مشاركت حداقل دو سال باشد.
تبصره :اين فاصله در خصوص اوراق مشاركت موضوع تبصرۀ مادۀ  ،17به تشرخیص هیئرت پرذيرش
ميتواند تا شش ماه تقلیل يابد.
مادۀ  -20بازار و تابلوی معامالتي اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورا براساا رتبره اعتبراری آنهرا توسر
هیئت پذيرش تعیین ميگردد .بورا ميتواند بازار يا تابلوی مستقلي را به معامالت اوراق بدهي پذيرفته شده ،از
جمله اوراق مشاركت ،اختصاص دهد.
مادۀ  -21معامالت دست دو اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورا ،منحصرراً در برورا انجرا خواهدشرد.
هیئت پذيرش مواف است از احراز اين شرط در زمان پذيرش اوراق مشاركت اطمینان حاصل نمايد.
فصل سوم -فرآیند پذیرش اوراق بهادار

بخش اول :مشاور پذيرش
ماده  -22كلیۀ درخواست های پذيرش اوراق بهرادار ،بره همرراه مردارم و مسرتندات موضروع مرادۀ  25ايرن
دستورالعمل ،بايستي توس مشاور پذيرش به بورا ارائه شده و پس از احرراز تکمیرل مردارم در برورا ثبرت
گردند.
مادۀ  -23صرفاً شركتهای كارگماری دارای مجوز كارگمار معرف و شركتهای تأمین سرمايه ميتوانند مشاور
پذيرش باشند.
ماده  -24واايف و مسئولیتهای مشاور پذيرش به شرح زير است:
 -1ارائۀ مشاوره به متقاضي درخصوص پذيرش؛
 -2سنجش میمان آمادگي ناشر برای پذيرش؛
 -3ارائۀ مدارم و اطالعات درخواستي به بورا از طرف ناشر در فرآيند پذيرش؛
 -4نظارت بر رعايت مقررات پذيرش توس ناشر در فرآيند پذيرش؛
 -5عرضۀ اولیۀ اوراق بهادار پذيرفتهشده يا ارائۀ مشاوره به ناشر برای تعیین كارگمار عرضۀ كنندۀ اوراق.
تبصرۀ ( :)1مشاور پذيرش بايد كلیۀ مدارم ،اسناد و اطالعات ارائه شده توس ناشر را بررسي و تأيیرد
نمايد كه مدارم كامل بوده و به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر ناشر است.
تبصرۀ ( :)2مشاور پذيرش بايد همممان با تکمیل مدارم پذيرش و ارائۀ آن به بورا ،كتباً طي نامهای
كه به بورا ارائه ميشود ،تصديق نمايد كه كلیۀ مقررات قرانوني پرذيرش ترا زمران ارائرۀ درخواسرت
پذيرش به بورا ،توس ناشر رعايت گرديده است.
تبصرۀ ( :)3رواب مشاور پذيرش و ناشر و حدود واايف و مسئولیتهای هريک در قرارداد فيمابین كه
مطابق نمونه بورا تنظیم ميشود پیشبیني شده و يک نسخه از آن به بورا ارسال ميشود.
بخش دوم :ارائۀ مستندات و مدارک جهت بررسي درخواست پذيرش اوراق بهادار
ماده  -25متقاضي پذيرش بايد فر درخواست پذيرش خود را به انضما مدارم زير در قالب فر های برورا
براساا تابلوی موردنظر ،از طريق مشاور پذيرش به بورا تسلیم نمايد:
1ر پرسشنامۀ پذيرش؛
 -2امیدنامه؛
 -3رسید پرداخت حق پذيرش؛
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 -4صورتهای مالي ساالنه مربوط به حداقل سه دورۀ مالي منتهي به تراريخ پرذيرش كره حرداقل دو
دورۀ آن برابر يک سال باشد ،به همراه گمارش حسابرا و بازرا قانوني به تشخیص بورا؛
 -5ارائۀ آخرين صورتهای مالي میاندورهای شامل صورتهای مالي شش ماهرۀ حسابرسري شرده و
صورتهای مالي سه ماهه؛
 -6گمارش پیشبیني عملکرد سال مالي جاری و آتي حسابرسي شده به همرراه ااهرارنظر مقبرول يرا
بدون بندهای شرط اساسي حسابرا در خصوص اطالعات ممبور؛
 -7گمارش هیئت مديره به مجامع عمومي عادی و فوقالعاده حداقل برای دو دورۀ مالي اخیر؛
 -8صورتجلسات مجامع عمومي برای حداقل دو سال اخیر و روزنامههای رسمي مربوط به آگهي آنها
در صورت وجود الما قانوني؛
 -9برنامۀ كسب و كار ( ،)Business Planمصوب هیئتمديرۀ شركت ،برای حداقل سه سال آينده
و براساا فر های بورا؛
 -10آخرين اساسنامۀ ثبتشده منطبق با اساسنامۀ نمونۀ شركتهای پذيرفته شده در برورا ،مصروب
هیئت مديرۀ سازمان ،كه كلیۀ تغییرات قبلي مصوب مجامع عمومي فوقالعاده در آن اعمال شرده
باشد؛
 -11هرگونه تغییرات در اساسنامه طي دو سال مالي اخیر مندرج در روزنامۀ رسمي و آگهيهای مربوط
به تأسیس و ثبت شركت؛
 -12فهرست و مشخصات دارندگان اطالعات نهاني شركت ،موضوع تبصرۀ يک ماده  46قرانون برازار
اوراق بهادار براساا فر های سازمان؛
 -13يک نسخه از آخرين مفاصاحساب مالیاتي و برگههای تشخیص مالیات پنج سال گذشته؛
 -14مصوبۀ مجمع عمومي عادی صاحبان سها مبني بر موافقت با پذيرش اوراق بهادار در بورا؛
 -15تأيیديۀ حسابرا در خصوص كفايت سیستم كنترلهای داخلي شركت به نحوی كه اين سیسرتم
متضمن حفظ و رعايت حقوق و منافع سهامداران به صورت يکسان باشد،
 -16آخرين نمودار سازماني مصوب به همراه شرح مختصری از ساختار نیروی انساني،
 -17تصوير آخرين پروانۀ فعالیت /بهرهبرداری،
 -18سیاست تقسیم سود پیشنهادی هیئت مديره برای سال مالي جاری و آتي،
 -19ساير اطالعات مهم به تشخیص ناشر يا درخواست هیئت پذيرش.
تبصره :در فر درخواست پذيرش ،بايد قید گردد كه متقاضي با آگاهي از المامات پذيرش و قبول تعهد
به آن ،درخواست خود را به بورا تسلیم نموده است.
مادۀ  -26صورت های مالي اصلي و تلفیقي متقاضي بايد طبق مقرررات قرانوني ،اسرتانداردهای حسرابداری و
گمارشدهي مالي و آيیننامهها و دستورالعملهای اجرايي ابالغ شده توس سازمان تهیه شده باشد .همننین در
زمان ارائۀ درخواست پذيرش و آخرين سال مالي قبل از ارائۀ درخواست پذيرش ،حسابرا شركت بايرد از میران
حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.
مادۀ  -27شركت مواف است تغییرات با اهمیت در اطالعرات ارائره شرده ،از جملره تغییررات در اساسرنامه،
حسابرا ،مديران ،دارندگان اطالعات نهاني ،سال مالي و تغییرات سهامداران عمده در دوره بررسري درخواسرت
پذيرش را به اطالع بورا برساند .درغیر اينصورت هیئت پذيرش ميتواند براسراا گرمارش برورا ،پرذيرش
اوراق بهادار متقاضي را در هر مرحلهای متوقف نمايد.
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بخش سوم :بررسي درخواست پذيرش اوراق بهادار
مادۀ  -28بورا حداكثر ارف  45روز پس از تاريخ تکمیل مدارم ،گمارش كارشناسي خود حراوی ااهرارنظر
درخصوص احراز يا عد احراز شراي پذيرش توس ناشر را به انضما مستندات مربوطه به هیئت پذيرش ارسال
مينمايد .چارچوب گمارش كارشناسي ممبور ،به پیشنهاد بورا و تصويب هیئت پذيرش تعیین ميشود.
مادۀ  -29هیئت پذيرش حداكثر ارف  45روز پس از دريافت گمارش و مستندات مربوطه از بورا ،نظر كتبي
خود را با ذكر داليل مبني بر تأيید يا رد پذيرش اوراق بهادار ،از طريق بورا بره متقاضري اعرال مريكنرد .در
صورت رد درخواست ،متقاضي مي تواند مراتب اعتراض خود را حداكثر ارف مدت  10روز پس از ابالغ تصرمیم
هیئت پذيرش ،به دبیرخانۀ هیئت مديرۀ سازمان اعال كند .ر ی هیئت مديرۀ سازمان در خصوص بررسي مجدد
موضوع يا تأيید نظر هیئت پذيرش ،برای متقاضي ،هیئت پذيرش و بورا الز االجراست.
مادۀ  -30در صورت تأيید هیئت مديرۀ سازمان ،درخواست متقاضي بايد در اولین جلسه هیئت پذيرش مجردداً
طرح گردد.
مادۀ  -31در صورتي كه درخواست متقاضي برای بار اول يا پس از اجرای ر ی تجديدنظر هیئت مديرۀ سازمان
در هیئت پذيرش رد گردد ،طرح مجدد درخواست متقاضي در هیئت پذيرش حداقل پس از شش ماه و انجا كلیۀ
مراحل ،امکانپذير خواهد بود.
مادۀ  -32قبل از درج نا شركت در فهرست نرخهای بورا ،متقاضي مکلف است نسبت به تأمین پوششهای
بیمهای مناسب و كافي برای اموال و دارايي های خود اقدا نموده و تعهد نمايد همواره پوشش بیمهای مربوط را
رعايت نمايد.
تبصره :بورا مکلف است رعايت اين ماده توس متقاضي را قبل از درج احراز نمايد.
بخش چهارم :درج و عرضۀ اوراق بهادار پذيرفته شده
مادۀ  -33درج نا اوراق بهادار پذيرفته شده در فهرست نرخهای بورا ،منوط به احراز تمرامي مروارد تعیرین
شده توس هیئت پذيرش ميباشد .در صورت عد احراز اين موارد ارف مدت  6مراه ،پرذيرش اوراق بهرادار در
بورا لغو ميگردد .در صورت لغو پذيرش اوراق بهادار در بورا درمرحله درج ،متقاضي پذيرش ميتواند مجدداً
تقاضای پذيرش را در بورا ارائه دهد.
مادۀ " -34عرضۀ سها پذيرفته شده در برورا بايرد حرداقل  5روز و حرداكثر  6مراه پرس از تراريخ درج در
فهرست نرخهای بورا صورت پذيرد .در صورت عد عرضۀ سها ارف مدت مذكور ،پذيرش آن در بورا لغو
شده و پذيرش مجدد آن منوط به طي فرآيند پذيرش خواهد بود".
فصل چهارم -تداوم پذیرش اوراق بهادار

مادۀ  -35شركتي كه اوراق بهادار آن در بورا پذيرفته شده ،بايد اصول راهبری شركتي مصوب هیئت مديرۀ
سازمان را رعايت نموده و از تطبیق عملیات شركت با استانداردها ،اهداف شرركت و قروانین و مقرررات مربروط
اطمینان حاصل كند .تغییر موضوع اصلي فعالیت اين شركت ها صرفاً پس از موافقت هیئت پذيرش امکرانپرذير
خواهد بود.
مادۀ  -36ناشر اوراق بهادار پذيرفته شده در برورا ،موارف اسرت مقرررات مربوطره از جملره المامرات ايرن
دستورالعمل و ضواب افشای اطالعات ناشران مصوب سازمان را رعايت نمايد.
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مادۀ  -37ناشر اوراق بهادار پذيرفته شده در بورا ،مواف است جهت تسهیل امرور سرهامداران ،حرداكثر ترا
يکسال پس از درج اوراق بهادار خود در فهرست نرخ های بورا ،انجا كلیۀ اقردامات شرركتي خرود از جملره
توزيع سود را حسب قبول شركت سرردهگذاری مركمی اوراق بهادار و تسويۀ وجوه ،به آن شركت واگذار نمايد.
تبصره :ناشراني كه اوراق بهادار آنها قبل از تصويب اين دستورالعمل در فهرست نرخهای برورا درج
شدهاست ،حداكثر ارف مدت  2سال پس از الز االجرا شدن اين دستورالعمل بايد نسربت بره اجررای
مفاد اين ماده اقدا نمايند.
فصل پنجم -تعليق و لغو پذیرش اوراق بهادار

بخش اول :تعليق پذيرش اوراق بهادار
مادۀ  - 38در صورت عد ايفای تعهدات ناشر ،مطابق با مواد  35و  36اين دستورالعمل ،بورا مريتوانرد برا
رعايت حقوق سهامداران ،پذيرش اوراق بهادار پذيرفتهشده را حداكثر برای مدت  3ماه بره حرال تعلیرق درآورد.
تعلیق اوراق بهادار پذيرفتهشده برای مدتي بیش از  3ماه منوط به موافقت هیئرت پرذيرش خواهرد برود .در هرر
صورت مدت تعلیق موضوع اين ماده حداكثر  6ماه خواهد بود.
مادۀ  -39سازمان مي تواند در صورت عد ايفای واايف ناشر مطابق مواد  35و  36اين دسرتورالعمل ،دسرتور
تعلیق پذيرش اوراق بهادار پذيرفتهشده را به بورا صادر نمايد .تشخیص مردت تعلیرق موضروع ايرن مراده ،برا
سازمان خواهدبود.
مادۀ  -40رفع تعلیق پذيرش اوراق بهادار حسب مورد ،منوط به رفع داليل اعال شده توس سرازمان ،هیئرت
پذيرش يا بورا ميباشد.
تبصرۀ ( :)1در موارد تداو تعلیق پذيرش حسب نظر هیئت پذيرش ،موضوع مادۀ  38اين دستورالعمل،
چناننه داليل اعال شده توس هیئت پذيرش از طرف ناشر مرتفع گردد ،بورا ر ساً نسربت بره رفرع
تعلیق اقدا نموده و مراتب را به همراه گمارش رفع داليل تعلیق به سازمان و هیئرت پرذيرش اعرال
مينمايد.
تبصرۀ ( : )2در موارد تداو تعلیق پذيرش حسب نظر سازمان ،موضوع مادۀ  39اين دسرتورالعمل ،رفرع
تعلیق پذيرش توس سازمان به بورا اعال خواهدشد.
بخش دوم :لغو پذيرش اوراق بهادار
ماده  -41پذيرش اوراق بهادار به موجب هر يک از موارد زير لغو ميشود:
 -1عد ايفای تعهدات ناشر درخصوص رعايت مفاد مواد  35و 36ايرن دسرتورالعمل ،پرس از گذشرت
ششماه از تاريخ اعال سازمان يا هیئت پذيرش مبني بر تعلیق؛
 -2در مواردی كه مطابق با بندهای  1و  7مادۀ  ،6بندهای  1و  3مادۀ  10و بندهای  1و  3مادۀ  11و
مواد  7و  8اين دستورالعمل ،شراي تداو پذيرش وجود نداشته باشد؛
 -3در مواردی كه بیش از مدت  6ماه ،مفاد بند  3مادۀ  6يا بند  2مادۀ  10يا بنرد  2مرادۀ  11رعايرت
نشده باشد؛
 -4در صورت انحالل يا ورشکستگي ناشر؛
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 -5در صورتي كه ناشر مشمول ماده  141اليحۀ قانون تجارت شده و ارف مدت دو سال اقدا ناشرر
منجر به خروج شركت از شمول ماده  141اليحۀ قانون تجارت نشود؛
 -6سررسید اوراق بهادار؛
 -7عملکرد شركت در دو دورۀ مالي متوالي منجر به زيان شده و نتیجرۀ عملیرات شرش ماهرۀ بعردی
شركت براساا صورتهای مالي میان دورهای حسابرسي شده با در نظرر گررفتن بنردهای شررط
گمارش حسابرا ،منتج به سود نشود؛
 -8ااهارنظر مردود يا عد ااهارنظر حسابرا در مورد صورتهای مالي ناشر،
 -9عد رعايت ضواب اختصاصي پذيرش موضوع مادۀ  59اين دستورالعمل.
مادۀ  -42در صورت وقوع هركدا از موارد ياد شده در مادۀ  ،41بورا ضمن ارائۀ گمارش به هیئرت پرذيرش
مراتب را به ناشر اعال ميكند .ناشر مواف است ارف سي روز توضیحات خود را به هیئت پذيرش ارائه نمايد.
در صورتيكه هیئت پذيرش تشخیص دهد ناشر قادر به برطرف كردن موارد منجر به لغو پذيرش اسرت ،مهلرت
مشخصي را حسب مورد برای وی در نظر ميگیرد.
مادۀ  -43هیئت پذيرش ميتواند پذيرش اوراق بهادار پذيرفته شده را در دورهای كه به ناشر برای رفع مروارد
لغو مهلت داده ميشود ،به حالت تعلیق درآورد.
مادۀ  -44در صورت برطرف شدن موارد لغو پذيرش در مهلت در نظر گرفتهشده ،ناشر مواف اسرت گرمارش
اقدامات خود و همننین ساير اطالعات مورد نیاز را به بورا ارائه نمايد.
مادۀ  -45چناننه در مهلت پیشبیني شده موارد لغو پذيرش رفع نگردد ،اوراق بهادار با تصويب هیئت پذيرش
از فهرست نرخهای بورا بطور قطعي حذف ميشود .هیئت پذيرش ميتواند قبل از لغرو پرذيرش اوراق بهرادار،
فرصت حداكثر يکسال را برای انجا معامالت آن اوراق در نظر گیرد.
مادۀ  -46بورا ،لغو پذيرش اوراق بهادار را حداكثر ارف يکهفته از تاريخ تصويب ،طي گمارشري برا ذكرر
داليل مربوط ،به ناشر و سازمان اطالع ميدهد .ناشر ميتواند مراتب اعتراض خود را حداكثر ارف مدت  10روز
پس از ابالغ تصمیم هیئت پذيرش ،به دبیرخانۀ هیئت مديره سازمان اعال كند .ر ی هیئت مرديرۀ سرازمان در
خصوص بررسي مجدد موضوع يا تأيید نظر هیئت پذيرش ،برای هیئت پذيرش ،بورا و ناشر الز االجراست.
تبصره :بورا مکلف است پس از قطعیت لغو پذيرش اوراق بهادار ،فهرست اوراق بهادار لغرو پرذيرش
شده را به شركت سررده گذاری مركمی اوراق بهادار و تسويۀ وجوه اعال نمايد .نقل و انتقرال سرهامي
كه به صورت قطعي لغو پذيرش ميشود ،در بازار پايۀ فرابورا ايران انجا خواهد شد.
مادۀ  -47پذيرش مجدد اوراق بهاداری كه پذيرش آنها در بورا لغو شدهاست ،پس از گذشت دو سال از تاريخ
لغو پذيرش با ارائۀ درخواست و احراز شراي پذيرش امکانپذير خواهدبود .پذيرش اوراق بهاداری كه به موجرب
مادۀ  34اين دستورالعمل لغو پذيرش شدهاند منوط به سرری شدن مهلت تعیین شده در اين ماده نميباشد.
بخش سوم :لغو پذيرش اوراق بهادار به درخواست ناشر
مادۀ  -48ناشر بايد درخواست خود مبني بر لغو پذيرش اوراق بهادار را كه بره تأيیرد مجمرع عمرومي عرادی
سهامداران رسیده ،به همراه صورتجلسۀ امضا شدۀ مجمع مذكور به سازمان و بورا ارسال نمايد.
مادۀ  -49سهامداراني كه بیش از دو سو سها شركت را در اختیار دارند پس از انجرا تشرريفات مرادۀ  48و
اعال قصد خود مبني بر جمعآوری سها شركت و خروج آن از بورا ،به سازمان ،بورا و عمو  ،ميبايست:
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 -1حداكثر تا مدت  3ماه پس از تاريخ اعال موضوع ،حداقل  80درصد از سها شرركت پذيرفتره شرده را
تملک نمايند.
 -2پس از گذشت مهلت فوق ،طي يک دورۀ يکماهه ،حداقل  10درصد از سها شركت پذيرفته شرده را،
مازاد بر  80درصد بند  1فوق ،حداقل با میانگین موزون قیمت خريد دورۀ  3ماهۀ فوق تملک نمايند.
 -3پس از سرری شدن مهلت مشخص شده در بندهای  1و  2فوق ،طي يک دورۀ يکماهه ،تمامي سها
عرضه شده توس سهامداران باقیمانده را با میانگین موزون قیمرت خريرد چهارمراه گذشرته خريرداری
نمايند.
مادۀ  -50سهامداراني كه قصد خارج نمودن شركت را از بورا دارند ،مکلفند در پايان دورۀ خريرد ،اطالعرات
مربوط به م یمان مالکیت خود و خريد اوراق بهادار طي دورۀ پنج ماهه را به همراه تأيیديۀ شركت سررردهگرذاری
مركمی اوراق بهادار و تسويۀ وجوه ،به سازمان و بورا ارسال نمايند.
مادۀ  -51بورا پس از احراز تکمیل فرآيند فوق مکلف است حداكثر ارف مدت يک ماه مراتب را در جلسرۀ
هیئت پذيرش مطرح نمايد .هیئت پذيرش براساا گمارش بورا تاريخ دقیق لغو پذيرش را بره برورا و ناشرر
اعال ميكند .لغو پذيرش شركت ميبايست توس بورا به سازمان و عمو اعال گردد.
مادۀ  -52اوراق بهاداری كه به درخواست ناشر لغو پذيرش شده باشند تا سه سال بعد از تراريخ لغرو پرذيرش،
قابل پذيرش مجدد در بورا نیستند.
فصل ششم -سایر موارد

بخش اول :کارمزدها
مادۀ  -53بورا كارممدهای زير را از متقاضي و ناشران اوراق بهادار پذيرفتهشده دريافت ميكند:
 -1كارممد پذيرش كه به همراه درخواست پذيرش و تکمیل مدارم اولیه دريافت ميشود.
 -2كارممد درج كه ساالنه براساا سرمايۀ پرداخت شده دريافت ميشود.
تبصره :متقاضي پذيرش و ناشری كه اوراق بهادار آن در بورا پذيرفته شده ،مواف است حسب مورد
كارممدهای فوق را بر اساا مصوبۀ هیئت مديرۀ بورا و حداكثر تا میمان سقفهای تعیین شده توس
هیئت مديرۀ سازمان ،پرداخت نمايد.
بخش دوم :ساير مقررات
مادۀ  -54بورا مکلف است پس از الز االجرا شدن اين دستورالعمل حداكثر تا پايان ارديبهشت  ،87نسبت به
طبقهبندی شركتهای پذيرفتهشدۀ موجود براساا مفاد اين دستورالعمل اقدا نمايد.
مادۀ  -55عالوه بر سها عادی و اوراق مشاركت ،پذيرش ساير اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار خارجي نیم با
رعايت مقررات مصوب مراجع ذیصالح ،در بورا امکانپذير ميباشد .بازار و تابلو معامالتي ايرن اوراق توسر
هیئت پذيرش تعیین ميگردد.
مادۀ  -56شركت هايي كه قبل از اجرای اين دستورالعمل در بورا پذيرفته شدهاند ،همننان پذيرفترهشرده در
بورا تلقي ميشوند .لیکن از تاريخ الز االجرا شدن اين دستورالعمل ،تما مفاد آن به جم میمان سرمايه موضوع
بند  1مواد  10 ،6و  11در خصوص آنها مجری است.
11

تبصره :مهلت احراز شرط میمان سرمايه ،موضوع بند  1مواد  10 ،6و  11توس بورا پیشرنهاد و بره
تأيید هیئت پذيرش ميرسد.
مادۀ  -57تما ناشران و مديران آنها ،مادا كه اوراق بهادارشان در بورا پذيرفتهشده است ،مواف به رعايرت
مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مفاد اين دستورالعمل ميباشند.
مادۀ  -58در صورت نقض هر يک از مفاد اين دسرتورالعمل توسر اشرخاص ذيررب  ،برورا موارف اسرت
براساا آيیننامۀ انضباطي خود به تخلفات آنها رسیدگي يا حسب مورد نقض مقررات توس آنهرا را بره مرجرع
ذیصالح گمارش نمايد.
مادۀ  -59ضواب مشروحۀ زير جمء الينفک اين دستورالعمل بوده و عالوه بر مفاد دستورالعمل رعايت آنها نیم
المامي است:
 .1شراي اختصاصي پذيرش سها بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکي (پیوست،)1
 .2شراي اختصاصي پذيرش سها شركتهای بیمه (پیوست،)2
 .3شراي اختصاصي پذيرش شركتهای لیمينگ (پیوست ،)3
 .4شراي اختصاصي پذيرش سها شركتهای سرمايهگذاری و هلدينگ (پیوست  )4و
 .5شراي اختصاصي پذيرش سها شركتهای دولتي (پیوست،)5
مادۀ  -60در صورت لمو  ،اين دستورالعمل به ترتیب زير اصالح خواهد شد:
 -1به پیشنهاد هیئت مديره بورا يا هیئت پذيرش و تصويب هیئت مديره سازمان،
 -2به پیشنهاد رئیس سازمان و تصويب هیئت مديره سازمان.
مادۀ  -61از تاريخ الز االجرا شدن اين دستورالعمل ،مقررات مشروحۀ زير و كلیۀ مقررات و ضرواب مغراير برا
اين دستورالعمل لغو ميگردد:
 .1آيیننامۀ شراي و ضواب پذيرش سها در بورا اوراق بهادار مصوب  84/5/17شورای بورا،
 .2آيیننامۀ شراي و ضواب پذيرش سها بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر برانکي در برورا اوراق
بهادار مصوب  81/3/6شورای بورا،
 .3آيیننامۀ شراي و ضواب پذيرش سها شركت های بیمه در بورا اوراق بهرادار تهرران مصروب
 81/12/5شورای بورا،
 .4آيیننامۀ شراي و ضواب پذيرش شركتهای فعال در اجارۀ بلند مدت (لیمينگ) در برورا اوراق
بهادار تهران مصوب  82/11/16شورای بورا،
 .5ضواب طبقهبندی شركتهای سرمايه گذاری پذيرفته شرده و متقاضري پرذيرش در برورا اوراق
بهادار تهران مصوب  77/6/16شورای بورا،
 .6شراي اختصاصي پذيرش شركتهايي كه فعالیت اصلي آنها خردمات انفورماتیرک باشرد مصروب
 73/12/1شورای بورا،
 .7شراي پذيرش اوراق بهادار شركتهای فعال در زمینههای خدماتي در بورا مصوب ،82/10/8
 .8ضواب تعیین حق رسیدگي تقاضای پذيرش سها شركتها در بورا مصوب  77/12/17شرورای
بورا،
 .9ضواب اخذ حق درج اوراق بهادار شركتهای جديدالتأسیس در بورا مصروب  75/11/2شرورای
بورا،
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.10
.11
.12
.13
.14
.15

دستورالعمل پذيرش سها دولت در بورا در جريان خصوصيسرازی مصروب  82/9/26شرورای
بورا،
آيیننامۀ اجرايي هیئت پذيرش اوراق بهادار مصوب  46/6/7شورای بورا،
شراي پذيرش اوراق مشاركت موضوع بنرد ب تبصررۀ  85قرانون برنامرۀ دو توسرعۀ اقتصرادی،
اجتماعي و فرهنگي مصوب  74/5/16شورای بورا،
شراي پذيرش اوراق مشاركت شركتها و بانکهرای خصوصري در برورا اوراق بهرادار تهرران
مصوب  1380/5/22شورای بورا،
ضواب پذيرش شركتهای نسل سو در بورا مصوب  84/10/18شورای بورا،
دستورالعمل پذيرش اوراق مشاركت شرركتهرای پذيرفتره شرده در برورا اوراق بهرادار تهرران
براساا آيیننامۀ اجرايي مادۀ  17قانون تنظیم بخشي از مقررات تسهیل و نوسازی صنايع كشور و
اصالح مادۀ  113قانون برنامۀ سو  ،مصوب  83/10/7شورای بورا.
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پيوست ( :)1شرایط اختصاصی پذیرش سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غيربانکی

مادۀ  -1بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکي دارای مجوز فعالیت از بانرک مركرمی جمهروری اسرالمي
ايران كه از اين پس به اختصار بانک و مؤسسه نامیده ميشوند ،با توجه به شراي اختصاصي زير در برورا
پذيرفته ميشوند.
مادۀ  -2بانک يا مؤسسه بايستي ضواب و استانداردهای تعیین شده از جمله ساختار مرالي مناسرب صرنعت
بانکداری را رعايت كرده باشد.
مادۀ  -3بانک يا مؤسسه بايد برنامۀ عملیاتي جامع مشتمل بر اهداف بانک ،بازارهای هدف در مورد ترأمین
منابع و تخصیص مصارف ،رئوا سیستمهای كنترل مديريت ،سیاستها و تمهیدات پیشبیني شرده بررای
مقابله با انواع خطرها (مديريت ريسک) ،ساختار سازماني ،سیستم نظارتي ،تركیب داراييهای مناسب ،نحوۀ
تأمین زيانهای احتمالي و صورتهای مالي برآوردی برای حداقل سه سال فعالیت آتي خود را ارائه نموده و
متعهد به پیاده كردن و اجرای اين برنامه باشد.
مادۀ  -4نقل و انتقال سها بانک يا مؤسسه به نوعي باشد كه مغايرتي با قوانین و مقررات مربوطه نداشرته
باشد.
پيوست ( :)2شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکتهای بيمه

مادۀ  -1نقل و انتقال سها شركت بیمه به نوعي باشد كه مغايرتي با قوانین و مقررات مربوطه نداشته باشد.
مادۀ  -2شركت بیمه نمي تواند بیش از پنج درصد سها سراير شرركتهرای بیمره پذيرفتره شرده در برورا را
خريداری نمايد.
تبصره :خريداری سها يک شركت بیمه پذيرفته شده در بورا با هدف ادغا  ،فق پس از ارائرۀ برنامرۀ
ادغا توس شركت بیمه سرمايهگذار به بورا و اخذ موافقت ،امکانپذير خواهد بود.
مادۀ  -3سرمايهگذاری شركتهای بیمه در سها شركتهرای پذيرفتره شرده در برورا براسراا "آيریننامرۀ
سرمايهگذاری مؤسسات بیمه "مصوب شورای عالي بیمه صورت خواهد پذيرفت.
مادۀ  -4در زمان پذيرش ،شركت بیمه بايستي برنامۀ جامع عملیاتي ،شامل اهرداف مؤسسره ،بازارهرای هردف،
تمهیدات بیمۀ اتکايي و نحوۀ حصول به اهداف مورد نظر را حداقل برای سه سال آينده ارائه نمايد.
پيوست ( :)3شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکتهای ليزینگ

مادۀ  -1بايستي همواره حداقل يک سو سها شركت ،متعلق به بانکها يا شرركتهرای پذيرفتره شردهای در
بورا باشد كه لیمينگ به منظور اعطای تسهیالت جهت فروش محصوالت آنها تأسیس شده است.
مادۀ  -2شركت بايستي از نظر كفايت سرمايه و تركیب تسهیالت داده شده ،همواره در وضرعیت مناسربي قررار
داشته باشد.
مادۀ  -3شركت بايستي ضواب و استانداردهای تعیینشده از جمله ساختار مالي مناسب صنعت لیمينگ را رعايت
كرده باشد.
پيوست ( :)4شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ

مادۀ  -1شركت هايي كه منابع مالي در اختیار خود را منحصراً صرف سرمايهگذاری در اوراق بهادار و سرردههای
بانکي نموده و عهدهدار تجهیم و بهكارگیری آن ميباشند ،در دو گروه طبقهبندی ميشوند:
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 -1شرکت سرمايهگذاری :شركتي كه هدف آن از خريد اوراق بهادار ،اعمال مديريت در شرركتهرای
سرمايهپذير نميباشد.
 -2شرکت هلدينگ :شركتي كه با سرمايهگذاری در شركت سرمايهپذير جهت كسب انتفاع ،آنقدر حق
ر ی كسب مي كند كه برای كنترل عملیات شركت ،هیئت مرديره را انتخراب كنرد و يرا در انتخراب
اعضای هیئت مديره مؤثر باشد.
مادۀ  -2مصرف منابع در شركتهای سرمايهگذاری با توجه به محدوديتهای زير انجا شدهباشد:
 -1در هنگا پذيرش و تا زماني كه نا شركت در فهرست نرخ هرای برورا درج اسرت ،همرواره بايرد
حداقل  80درصد از منابع مالي بلند مدت شركت (مجموع بدهيهای بلند مردت و حقروق صراحبان
سها ) به سرمايهگذاری در سها شركتهای پذيرفته شده در بورا ،اوراق مشاركت و سررردههرای
بانکي تخصیص يابد.
 -2اين شركتها نبايد بیش از  10درصد منابع خود را به مصرف خريرد سرها يرک شرركت برسرانند.
همننین سرمايهگذاری در هر شركت نبايد از  10درصد سرمايۀ شركت سرمايهپذير بیشتر باشد.
تبصره :شركتهای سررمايهگرذار موارفانرد در صرورت رسراندن میرمان سررمايهگرذاری خرود در
شركتهای سرمايهپذير به سقف فوق ،مراتب را به سازمان و بورا اعال نمايند.
مادۀ  -3در شركتهای هلدينگ در هنگا پذيرش و تا زماني كه نا آنها در فهرست نرخهای بورا درج است،
همواره بايد حداقل  80درصد از منابع مالي بلند مدت شركت (مجموع بدهيهای بلند مردت و حقروق صراحبان
سها ) به سرمايهگذاری در بنگاههای اقتصادی ،اوراق مشاركت و سرردههای بانکي تخصیص يافتهباشد.
مادۀ  -4خريد اموال منقول و غیرمنقول منحصراً به منظور استفادۀ جاری و نه به قصد فروش ،در حرد نیازهرای
متعارف بالمانع بوده و اين شركتها نميتوانند در خريد و فروش كاال به قصد انتفاع مشاركت نمايند.
پيوست ( :)5شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکتهای دولتی و سرمایهگذاریهای استانی

مادۀ  -1در خصوص شركتهای دولتي كه مقرر گرديده سها آنها در جريران برنامرههرای خصوصريسرازی از
طريق بورا واگذار شود ،و همننین شركتهای سرمايهگذاری استاني در صورت تأيید سودآوری برالقوۀ شرركت
توس هیئت پذيرش ،رعايت شرط دورۀ سودآوری المامي نیست.
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الحاقيه دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
درخصوص پذیرش قراردادهای آتی سهم
مصوب هيئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ  1389/4/12شامل  6ماده و یک تبصره

ماده  )1بورا اوراق بهادار تهران عالوه بر بازارهای ذكرشده در ماده  4دسرتورالعمل پرذيرش اوراق بهرادار در
بورا اوراق بهادار تهران مصوب  1386/10/1دارای بازار اوراق مشتقۀ ميباشد كه قراردادهای آتي سهم در اين
بازار پذيرش ميشود.
ماده  )2سهم پايه موضوع قرارداد آتي ،از بین شركتهای پذيرفته شده در بورا ،به پیشنهاد بورا و با تايیرد
هیأت پذيرش انتخاب ميشود.
ماده  )3بورا به منظور پذيرش قراردادهای آتي سهم پايه ،بايد گمارش توجیهي شرامل اطالعرات زيرر را بره
هیأت پذيرش ارائه نمايد:
الف) اطالعات بازار سهم پايه در سه سال گذشته شامل:
 .1تعداد روزهای دادوستد؛
 .2دفعات دادوستد سها (خرد و بلوم)؛
 .3تعداد سها دادوستد شده (خرد و بلوم)؛
 .4ارزش بازار؛
 .5روند تغییرات قیمت؛
 .6ارزش دادوستد سها (خرد و بلوم)؛
ب) اطالعات ناشر در سه سال گذشته شامل:
 .1صورتهای مالي حسابرسي شده؛
 .2تعداد و درصد سها شناور آزاد؛
 .3تركیب سهامداران به تفکیک عمده ،خرد ،حقیقي و حقوقي؛
 .4گمارش سود پیشبیني شده هر سهم ،تعديالت آن ،سود محقق شده هر سهم و سود تقسیمي هر
سهم؛
 .5تغییرات سرمايه؛
ج) مشخصات قرارداد آتي موضوع دستورالعمل معامالت قراردادهای آتي سها در بورا اوراق بهادار تهران؛
د) امیدنامه ،و
هر) ساير موارد به تشخیص بورا يا هیئت پذيرش.
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ماده  )4هیأت پذيرش حداكثر ارف  30روز پس از دريافت گمارش و مستندات مربوط ،درخصوص پذيرش
قرارداد آتي سهم تصمیمگیری مينمايد.
ماده  )5در صورت تايید پذيرش قرارداد آتي سهم توس هیئت پذيرش ،بورا حداكثر ارف مدت سه ماه از
تاريخ تايید هیأت پذيرش ،بايد نسبت به درج ،انتشار امیدنامه و شروع معامالت قرارداد آتي سهم پذيرش شده
اقدا كند .شروع معامالت قرارداد آتي سهم پذيرششده حداقل  5روز پس از انتشار امیدنامه آن در سايت رسمي
بورا امکان پذير است.
تبصره :در صورت عد شروع معامالت قرارداد آتي سهم پذيرش شده طي مهلت مقرر فوق ،پذيرش
قراردادهای آتي سهم پايه در بورا لغو ميشود و پذيرش مجدد آن منوط به طي فرآيند پذيرش است.
ماده  )6پذيرش قراردادهای آتي سهم به موجب هر يک از موارد زير توس هیأت پذيرش لغو ميشود:
 .1پذيرش سهم پايه در بورا لغو شود؛
 .2به نظر بورا يا سازمان و تائید هیأت پذيرش ،شراي پذيرش قراردادهای آتي سهم پايه برقرار نباشد.
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