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 هب انم خدا 
 
 

  تهران بهادار اوراق بورس در بهادار اوراق پذیرش دستورالعمل الحاقیه

 درخصوص پذیرش قراردادهای آتی سهم
 ماده و یک تبصره 6شامل  12/4/1389مصوب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 

 
دستورالعمل پذیرر  اوراق بهذادار در بذورس     4بازارهای ذکرشده در ماده  بورس اوراق بهادار تهران عالوه بر (1 ماده

 آتی سهم در ارن بازار پیرر  هایباشد که قرارداد میبازار اوراق مشتقۀ دارای  1/10/1386مصوب  تهران اوراق بهادار

 شود.   می

 هیذت  ، به پیشنهاد بورس و با تاریذد  بورس در شده پیررفته هایشرکت بین از ،آتی قرارداد موضوع پاره سهم (2 ماده

 .شود می انتخاب پیرر 

 هیذت   بذه  را زرذر  اطالعذا   شذامل  توجیهی گزار بارد  پاره، سهم آتی قراردادهای پیرر  منظور به بورس (3 ماده

 :نمارد ارائه پیرر 

 :شامل شتهگی سال سه درسهم پاره  بازار اطالعا ( الف

 دادوستد؛ روزهای تعداد .1

 ؛(بلوک و خرد) سهام دادوستد دفعا  .2

 ؛(بلوک و خرد) شده وستدددا سهام تعداد .3

 بازار؛ ارز  .4

 قیمت؛ تغییرا  روند .5

 ارز  دادوستد سهام )خرد و بلوک(؛ .6

 :شامل گیشته سال سه در ناشر اطالعا ( ب

 شده؛ حسابرسی مالی های صور  .1

 اد؛آز شناور سهام درصد و تعداد .2

 ؛، خرد، حقیقی و حقوقیعمده به تفکیک دارانمسها ترکیب .3

 سهم؛ هر تقسیمی سود و ، سود محقق شده هر سهمآن تعدرال  سهم، بینی شده هر پیش سود گزار  .4

 سرماره؛ تغییرا  .5
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 تهران؛ بهادار اوراق بورس در سهام آتی قراردادهای معامال  دستورالعمل موضوع آتی قرارداد مشخصا ( ج

 و امیدنامه،( د

 .به تشخیص بورس را هیئت پیرر  موارد سارر( ره

 آتی قرارداد پیرر  درخصوص مربوط، مستندا  و گزار  دررافت از پس روز 30 ظرف حداکثر پیرر  هیت  (4 ماده

 .نمارد گیری می تصمیم سهم

 تاررخ از ماه سه مد  ظرف حداکثر بورس ،توسط هیئت پیرر  رداد آتی سهمقرا پیرر  تارید صور  در (5 ماده

 .کند  اقدامو شروع معامال  قرارداد آتی سهم پیرر  شده  امیدنامه انتشار ،درج به نسبتبارد  پیرر ، هیت  تارید

امکان  سمی بورسآن در سارت ر روز پس از انتشار امیدنامه 5حداقل شده  سهم پیرر شروع معامال  قرارداد آتی 

 پیرر است.

 پیرر  ،فوق عدم شروع معامال  قرارداد آتی سهم پیرر  شده طی مهلت مقرر صور  در :تبصره

 .است پیرر  فرآرند طی به منوط آن مجدد پیرر  و شود می لغو بورس در پاره سهم آتی قراردادهای

 :شود می لغو پیرر  هیت  توسط زرر موارد از رک هر جبمو به سهم آتی قراردادهای پیرر  (6 ماده

  شود؛ لغو بورس در پاره سهم پیرر  .1

 .نباشد برقرار پاره سهم آتی قراردادهای پیرر  شرارط پیرر ، هیت  تائید ورا سازمان  بورس نظر به .2


