بسمه تعالی

دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران

اين دستورالعمل در اجرااي مرواد  24 ،23 ،22 ،18 ،16 ،15 ،13 ،8 ،6 ،5 ،4و  26آئريننامرة
معامالت در شاکت بورس اوراق بهادار تهاان (مصوب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار) در  18فصل،
 123ماده و  34تبصاه در تاريخ  1389/9/13به تصويب هيأت مریياة سراممان برورس و اوراق بهرادار
رسيی.

فصل اول :تعاريف و اصطالحات
مادۀ  :1اصطالحات و واژههايی که در ماده  1قانون بامار اوراق بهادار جمهوري اسرالمی ايراان مصروب
آذرماه 1384مجلس شوراي اسالمی و آئيننامة معامالت در شاکت بورس اوراق بهادار تهراان تعاير
شیهانی ،به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به کار رفتهانی .واژههاي ديگا داراي معانی ميا میباشنی:
.1

بازار عادی :يکی ام بامارهاي سامانة معامالت است که در آن معرامالت عرادي اوراق بهرادار
بااساس مقارات مابوط ،انجام میشود.

.2

بازار معامالت عمده :يکی ام بامارهاي سامانة معامالت است که در آن معامالت عمریه اوراق
بهادار بااساس مقارات مابوط ،انجام میشود.

.3

بورس :بورس اوراق بهادار تهاان (شاکت سهامی عام) است.

.4

توقف نماد :جلوگياي ام انجام معاملة يک ورقة بهادار بااي میت محیود است.

.5

تعلیق نماد :جلوگياي ام انجام معاملة يک ورقة بهادار تا رفع داليل تعليق است.

.6

حجم سفارش :تعیاد ورقة بهاداري است که در قالب يرک سرفار  ،وارد سرامانة معرامالتی
میشود.
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.7

حراج پیوسته :شيوهاي است که بااساس آن ،به محض تطبيق قيمت سفار هاي وارد شیه
به سامانة معامالتی ،معامله انجام میشود.

.8

حراج ناپیوسته ) :(Auctionشيوهاي است که بااساس آن ،پس ام ورود سفار ها به سامانة
معامالت ،معامله بااساس قيمت نظاي گشايش ) (TOPانجام میشود.

.9

دامنة نوسان روزانة قیمت :دامنة نوسان قيمت اوراق بهادار قابل معامله در بورس اسرت کره
نسبت به قيمت ماجع تعيين میشود و ورود سفار هرا در هرا روم صرافار در ايرن دامنرة
قيمت ،مجام است.

.11

اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهاان مصروب

دستورالعمل پذيرش :دستورالعمل پذيا
هيأت میياة ساممان است.

.11

سفارش متوقف ( :)Stop Orderسرفار

غيافعرالی اسرت کره فعرا شرین آن در مرورد

سفار هاي خايی ،ممانی است که قيمت آخاين معاملة بامار با قيمت تعيين شریه توسر
مشتاي مساوي يا ام آن بيشتا شود و در مورد سفار هاي فاو  ،ممانی است که قيمرت
آخاين معاملة بامار با قيمت تعيين شیه توس مشتاي مساوي يا ام آن کمتا شود.
.12

سهام پايه :عبارت ام مجموع تعیاد سهام ثبت شیه ناشا پذيافته شیه در برورس اسرت .در
محاسبه تعیاد سهام پايه ،سهام جیيیي که در ماحلة پذياهنويسری يرا ثبرت قرانونی قراار
دارنی نيز لحاظ می شونی.

 .13سود (زيان) قابل اعمال :سرود (ميران) خرال

پرس ام کسرا مراماد درآمریهاي متفاقره برا

هزينه هاي متفاقه است .در صورتی که ماماد درآمی (هزينه) هاي متفاقه معاد يا بيشتا ام
 21درصی سود (ميان) خال

باشی ،تغيياات آن در  21درصی ضاب و به سود (ميان) قابرل

اعما اضافه میشود.
 .14شرکت سپردهگذاری مرکزی :شراکت سررادهگرذاري ماکرزي اوراق بهرادار و تسروية وجروه
(سهامی عام) است.
 .15قیمت پايه :قيمت مشخ

و بیون قيی و شاطی است که توس فاوشنیه بااي عاضة سهام

در معامالت عمیه تعيين و ام طايق کارگزار فاوشنیه به برورس اعرالم مریشرود و مبنراي
رقابت در معامالت عمیه میباشی.
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 .16قیمت مرجع :قيمت پايانی سهم يا قيمت تعیيل شیة پايانی در روم معامالتی قبرل ،حسرب
مورد است که توس بورس محاسبه میشود.
 .17قیمت تعديل شدۀ پايانی :قيمتی است که پس ام اعما اثا تغيياات سامايه و يا تقسيم سود
نقیي در قيمت پايانی محاسبه میشود.
 .18قیمت نظری گشايش ) :(TOPقيمتی است که در ماحلة گشايش ،بااساس سفار هاي ثبت
شیه با استفاده ام ساموکار حراا ،،توسر سرامانة معرامالتی محاسربه و معرامالت ماحلرة
گشايش با آن قيمت انجام میشود.
 .19معاملة عمده :معاملهاي است که تعیاد سهام يا حقتقیم قابل معامله در آن در شاکتهرايی
که سهام پاية آنها بيش ام سه ميليارد عید است ،بزرگتا يا مساوي يک درصی سهام پايره و
در شاکتهايی که سهام پاية آنها کمتا يا مساوي سه ميليارد عید است ،بزرگتا يا مسراوي
 5درصی باشی.
 .21معامالت عمدۀ شرايطی :معاملة عمیه اي است کره تسروية وجروه آن برا شرااي اعالمری در
اطالعية عاضه عمیه بااساس ضواب منیر ،در اين دستورالعمل و مقرارات مابوطره انجرام
میشود.
 .21مقررات :تمام مصوباتی است که توس مااجع ذيصالح ام جملره مجلرس شروراي اسرالمی،
هيأت ومياان ،شورا ،ساممان و امثا آن در چارچوب اختيارات آنهرا وضرع شریه و برورس،
کارگزار ،مشتايان و سايا اشخاص ذياب موظ به رعايت آنها هستنی.
 .22ناشر پذيرفته شده :ناشاي است که اوراق بهادار آن در بورس پذيافته شیه است.
 .23واحد پاية سفارش ) :)LOTتعیاد مشخصی ام اوراق بهادار است که حجم سرفار

وارده بره

سامانة معامالتی بايی مضاب صحيحی ام آن باشی.
فصل دوم :ضوابط کلی انجام معامالت اوراق بهادار
مادۀ  :2معامالت اوراق بهادار ،طی يک جلسة معامالتی در رومهاي شنبه تا چهارشنبه هرا هفتره بره
استثناي ايام تعطيل رسمی ام ساعت  9صبح تا  12انجام میشود .تمامی رومهايی که جلسة معامالتی
در آن باگزار میشود ،روم کاري محسوب میگادنی.
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تبصره:

هيأت میياة بورس میتوانی ممان و تعیاد جلسههاي معرامالتی را در صرورتی کره
امکانات فنی و شااي تسويه مهيا باشی ،تغييا دهی.

مادۀ  :3میيا عامل بورس میتوانی ساعات شاوع و خاتمه و طو جلسة معامالتی را در صرورت براوم
اشکاالت فنی در سامانه معامالتی تغييا دهی .اين تغيياات بايی بالفاصله و به نحو مقتضری بره اطرالع
عموم باسی .بورس بايی مستنیات مابوط به اشکاالت فنی سامانه معامالتی را در سوابق خود نگهریاري
و حسب درخواست ساممان ،آن را ارايه نمايی.
مادۀ  :4معامالت دو طافه و معامالت با اقاباء تابع ضواب کلی انجام معامالت اوراق بهادار خواهی بود.
مادۀ  :5معامالت اشخاص خارجی با رعايت مقارات منیر ،در آئريننامرة سرامايهگرذاري خرارجی در
بورسها و بامارهاي خار ،ام برورس مصروب  89/11/29هيرأت وميراان ،اصرالحات بعریي آن و سرايا
مقارات مابوط صورت میپذياد.

فصل سوم :مراحل انجام معامله
مادۀ  :6معامالت اوراق بهادار با مبناي واحی پو رسمی جمهوري اسالمی اياان انجام میشود .هيأت
میياة بورس میتوانی واحی پو ديگاي را نيز با هماهنگی ساممان تعيين کنی.
مادۀ  :7معامالت اوراق بهادار ام طايق سامانة معامالت و توس کارگزاران عضو بورس انجام میشود.
مادۀ  :8نماد معامالتی ،به تفکيک اوراق بهادار و بامارهاي تعاير شریه در سرامانة معرامالتی توسر
بورس تعيين میشود.
مادۀ  :9معامالت اوراق بهادار در يکی ام بامارهاي بورس انجام خواهی شی .مااحل انجرام معرامالت بره
شاح ميا است:
 .1پیشگشايش :اين ماحله  31دقيقه قبل ام شاوع معامالت اسرت کره در آن امکران
ورود ،تغييا يا حذف سفار

وجود دارد ليکن معاملهاي انجام نمیشود؛

 .2مرحلة گشايش :اين ماحله بالفاصله پرس ام ماحلرة پريشگشرايش اسرت و در آن،
سفار هاي موجود در سامانة معامالت بااساس ساموکار حاا ،ناپيوسته و در دامنة
نوسان رومانة قيمت ،انجام میشود؛
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 .3مرحلة حراج پیوسته :ايرن ماحلره پرس ام انجرام ماحلرة گشرايش شراوع و در آن
معامالت بااساس حاا ،پيوسته انجام میشود؛
 .4مرحلة حراج ناپیوسته پايانی :ايرن ماحلره بالفاصرله پرس ام خاتمرة ماحلرة حراا،
پيوسته و  15دقيقه قبل ام ماحلة معامالت پايانی شاوع و به میت  15دقيقه ادامه
میيابی .طی اين ماحله امکان ورود ،تغييا يا حذف سفار

توس کارگزاران وجود

دارد ليکن معاملهاي انجام نمیشود .در پايان اين ماحله سرفار هراي موجرود در
سامانة معامالت بااساس ساموکار حاا ،ناپيوسته و در دامنة نوسران رومانرة قيمرت
اجاا میشود؛
 .5مرحلة معامالت پايانی 15 :دقيقة پايانی جلسرة معرامالتی اسرت کره طری آن ورود
سفار

و انجام معامله با قيمت پايانی امکانپذيا است.

تبصرۀ :1

معامالت بورس در ها جلسة معامالتی حیاقل شامل مااحل  1تا  3فوق
میباشی .استفاده ام مااحل  4و  5با تصويب هيأت میياة برورس و سره
روم کاري پس ام اطالعرسانی به عموم امکانپذيا است.

تبصرۀ  :2هيأت میياة بورس میتوانی ممانی خرار ،ام جلسرة معرامالتی را برااي
ورود ،تغييا يا حذف سفار ها تعيين نمايی.
فصل چهارم :انواع سفارشها
مادۀ  :10سفار هاي وارد شیه به سامانة معامالت ،حیاقل بايی حاوي موارد ميا باشی:
 .1نماد معامالتی؛
 .2تعيين خايی يا فاو ؛
 .3نوع سفار ؛
 .4حجم سفار ؛
 .5شااي قيمتی؛
 .6کی معامالتی؛
 .7اعتبار ممانی سفار .
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مادۀ  :11انواع سفار ها در سامانه معامالتی به شاح ميا است:
 .1سفارش محدود ( :)Limit orderسفار

خايی يا فاوشی است که در قيمت تعيين

شیه توس مشتاي ،يا بهتا ام آن انجام میشود؛
 .2سفارش با قیمت باز ( :)Market orderسفارشی است که بیون تعيرين قيمرت وارد
سامانة معامالتی شیه و با قيمت بهتاين سفار

طراف مقابرل اجراا مریشرود .در

صورت اجاا نشین بخشی ام سفار  ،باقيمانیه به صورت يک سفار

با قيمت برام

در سامانه باقی خواهی مانی؛
 .3سفارش باز -محدود ( :)Market to limit orderسفارشی است که فق در ماحله
حاا ،پيوسته می توانی وارد سامانة معامالتی شود .اين سفار
وارد سامانة معامالتی شیه و با قيمت بهتاين سفار

بیون تعيين قيمرت

طاف مقابل اجاا میشود .در

صورت اجاا نشین بخشی ام سفار  ،باقيمانیه به صورت يک سرفار

محریود بره

قيمت آخاين معامله انجام شیه در سيستم باقی میمانی؛
 .4سفارش به قیمت گشايش ( :)Market on opening orderسفارشی است که فقر
در ماحلة پيش گشايش میتوانی وارد سامانة معرامالت شرود .ايرن سرفار

بریون

تعيين قيمت وارد سامانة معامالتی شیه و در ماحلة گشرايش برا قيمرت گشرايش
معامله خواهی شی .در صورت اجاا نشین بخشی ام سفار  ،باقيمانیه به صورت يک
سفار

محیود با قيمت گشايش در سيستم باقی میمانی؛

 .5سفارش متوقف به باز ( :)Stop loss orderسفار
شین ،به سفار
.6

متوقفی است کره پرس ام فعرا

با قيمت بام تبیيل میشود؛

سفارش متوقف به محدود ( :)stop limit orderسفار
فعا شین به سفار

متوقفی اسرت کره پرس ام

محیود با قيمتی که ام قبل در سفار

مشخ

شیه اسرت،

تبیيل میشود.
مادۀ  :12سفار ها به لحاظ نحوة اجاا به شاح ميا میباشنی:
.1

اجرای دو طرفة سفارش ( :)Cross orderسفارشی است که با استفاده ام آن ،کرارگزار
میتوانی اقیام به ورود همزمان سفار
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خايی و فاو

با حجم و قيمت يکسان نموده

و معامله نمايی .قيمت وارده به سامانة معامالتی بايی بيشتا يا مساوي قيمرت بهتراين
سفار
فاو

خايی ثبت شیه در سامانة معامالتی و کمتا يا مساوي قيمت بهتاين سفار
ثبت شیه در سامانة معامالتی باشی .اين سفار

فق در ماحلة حاا ،پيوسته

میتوانی وارد سامانة معامالت شیه و اجاا شود؛
.2

خايی يرا فاوشری اسرت کره داراي دو

سفارش دو بخشی ( :)Iceberg orderسفار
بخش پنهان و آشکار است .بخش آشکار سفار

در ص خايی يا فاو

قاار گافته و

قابل رويت میباشی و بخش پنهان آن به صورت غيافعا است .حجم قسمت آشکار و
پنهان سفار

توس کارگزار تعيين میشود .در صورتی که کل بخش آشکار سفار

معامله شود ،به ميزان حجم قسمت آشکار ،سفار
میگياد .حیاقل کل سرفار

پنهان فعا شیه و در نوبت قراار

و حریاقل حجرم قسرمت آشرکار در سرفار هراي دو

بخشی ،توس بورس تعيين میشود؛
.3

سفارش انجام و ابطال ( :)fill & killسفار

محیودي است که بالفاصله پرس ام ورود

بايی اجاا شود و در صورت عیم اجااي تمام يا بخشی ام آن ،مقیار باقيمانیه به صورت
خودکار ام سامانه حذف خواهی شی .امکان ورود اين سفار

در ماحلة پيش گشايش

وجود نیارد؛
.4

سفارش همه يا هیچ ) :(All or Nonسفار
معامله کل سفار
ورود ،سفار

محیودي است که اجرااي آن منروط بره
بالفاصرله بعری ام

است .در صورت عیم امکان معاملة کل سفار

به صورت خودکار ام سامانه حذف میشود .امکان ورود اين سفار

در

ماحله پيش گشايش وجود نیارد.
مادۀ  :13اعتبار ممانی سفار ها به شاح ذيل میباشی:
.1

سفارش روز ( :)Dayسفارشی است کره اعتبرار آن در پايران روم معرامالتی بره اتمرام
میرسی و به صورت خودکار ام سامانة معامالت حذف میشود؛

.2

سفارش جلسه ( :)Sessionسفارشری اسرت کره اعتبرار آن در پايران جلسره رسرمی
معامالتی به اتمام میرسی و به صورت خودکار ام سامانه معامالتی حذف میشود؛

.3

سفارش بدون محدوديت زمانی ( :)Good Till Cancelاين سفار

تا ممانی که توس

کارگزار حذف نشود در سامانه معامالتی باقی مانیه و معتبا میباشی؛

7

.4

سفارش مدتدار ( :)Good Till Dateسفارشی است که اعتبار آن در پايران تراريخی
که در ممان ورود سفار

شیه به اتمرام مریرسری و پرس ام آن بره صرورت

مشخ

خودکار ام سامانة معامالت حذف میشود؛
.5

سفارش زمانی ( :)Sliding Validityکارگزار در ممان ورود سرفار  ،تعریاد رومهراي
مشخصی ) (Tرا جهت اعتبار سفار
معاد تاريخ ورود سفار

مشخ

میکنی .اين سفار

ترا تراريخی کره

به عالوة تعیاد رومهاي تعيين شیه ) (Tاست ،معتبا بوده

و پس ام آن به صورت خودکار ام سامانة معامالت حذف میشود.
مادۀ  :14اولويت سفار ها در سامانة معامالت با حسب نوع سفار  ،به تاتيب به شاح ميا میباشی:
ال ) سفار

با قيمت بام و بام – محیود؛

ب) سفار

به قيمت گشايش؛

 )،سفار

محیود.

فصل پنجم :توقف نماد معامالتی
مادۀ  :15نماد معامالتی اوراق بهادار پذيا

شیه در بورس در موارد ميا توس بورس متوق میشود:

 .1يک روم کاري قبل ام باگزاري مجامع عمومی صاحبان سهام بااساس اطالعيرة دعروت
به مجمع منتشاه توس ساممان؛
 .2يررک روم کرراري قبررل ام باگررزاري جلسرة هيرأت مرریياة ناشررا پذيافترره شرریه جهررت
تصميمگياي در خصوص تغييا سامايه بااساس اطالعية منتشاه توس ساممان؛
 .3يک روم کاري قبل ام سارسيی پاداخرت سرود علریالحسراب اوراق بهرادار در صرورت
تقاضاي ناشا پذيافته شیه.
مادۀ  :16بورس نماد معامالتی ناشاان پذيافته شیه را بالفاصله پس ام اعالم ساممان مبنی با دريافرت
اطالعات با اهميت ،در مواردميا متوق میکنی:
 .1در صورتی که سود (ميان) قابل اعما بااساس پيشبينیهاي ارايه شیه نسبت به سود
(ميان) قابل اعما بااساس آخاين پيشبينی افشا شیة سا مالی مابوطه ،بيش ام 21
درصی تغييا داشته باشی؛
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 .2در صورتی که سود (ميان) قابل اعما بااساس عملکاد واقعی نسبت بره سرود (ميران)
قابل اعما بااساس آخاين پيشبينی افشا شیة سا مالی مابوطه بيش ام  21درصری
تغييا داشته باشی؛
 .3در صورتی که سود (ميان) قابل اعما بااساس اولين پيشبينی ارايه شریه نسربت بره
سود (ميان) قابل اعما بااساس آخاين پيشبينی يا عملکاد واقعری سرا مرالی قبرل
بيش ام  21درصی تغييا داشته باشی؛
 .4در صورت خايی يا فاو
بيش ام  21درصی ارم

دارايی ثابت و يا سهام به نحوي کره قيمرت تمرام شریة آن
مجموع دارايیها بااساس آخاين اطالعرات افشرا شریة ناشرا

پذيافته شیه باشی.
تبصره :تغيياات موضوع بنیهاي  1الی  ،3فق در صورتی که قیر مطلرق آن بريش ام
 51ريا باشی ،منجا به توق نماد معامالتی میشود.
مادۀ  :17در موارد ميا نماد معامالتی توس بورس تعليق می گادد و رفع تعليق نماد معامالتی منروط
به رفع داليل تعليق میباشی:
 .1در صورتی که بنا به اعالم ساممان حساباس و بامرس قانونی نسبت به صورتهاي مالی
ناشا پذيافته شیه" ،اظهارنظا مادود" يا "عیم اظهارنظا" ارايه نموده باشی؛
 .2در صورت تعليق پذيا

طبق دستورالعمل پذيا

اوراق بهادار در بورس اوراق بهرادار

تهاان.
تبصره :ساممان میتوانی جهت پيشگياي ام تضييع حقوق سامايهگرذاران ،در شراايطی
که ابهام اساسی نسبت به شفافيت اطالعات ناشا وجود داشته باشی يرا حسرب
اطالع ناشا مبنی با وج ود اطالعرات مهرم (برا اهميرت) نمراد معرامالتی ناشرا
پذيافته شیه را تعليق نمايی.
مادۀ  :18در صورتیکه معامالت اوراق بهادار مظنون به استفاده ام اطالعات نهانی يا دستکاري قيمرت
باشی ،بورس میتوانی رأسار يا به موجب اعالم سراممان نمراد معرامالتی اوراق بهرادار را متوقر نمايری.
بامگشايی نماد معامالتی پس ام بارسیهاي المم و حیاکثا تا پايان روم معامالتی بعی حسب مرورد بره
تشخي

بورس يا ساممان خواهی بود.
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مادۀ  :19بورس بايی دليل توق نماد معامالتی را حیاکثا تا پايران روم کراري توقر نمراد معرامالتی
اطالعرسانی نمايی .همچنين بورس مکل است حیاقل  15دقيقره قبرل ام بامگشرايی نمراد معرامالتی
مااتب را به اطالع عموم باسانی.

فصل ششم :بازگشايی نماد معامالتی
مادۀ  :20بامگشايی نمادهاي معامالتی ورقه بهادار با اعالم ساممان و طبق شااي ميا انجام میشود:
.1

حیاکثا دو روم کاري پس ام باگزاري مجمع عمومی عادي ناشرا پذيافتره شریه کره
تصميمات آن تصويب صورتهاي مالی يا تقسيم سود باشی ،بیون محریوديت دامنرة
نوسان؛

.2

حیاکثا دو روم کاري پس ام باگزاري مجمع عمومی عادي که موضوع آن سايا موارد
غيا ام بنی  1باشی ،با محیوديت دامنة نوسان؛

.3

حیاکثا دو روم کاري پس ام باگزاري مجمع عمومی فوقالعادهاي کره تصرميمات آن
منجا به تغييا ساماية ناشا پذيافته شیه نگادد ،با اعما محیوديت دامنة نوسان؛

.4

حیاکثا دو روم کاري پس ام باگزاري مجمع عمرومی و يرا جلسرة هيرأت مریياه در
خصوص تغييا سامايه يا انتشار هاگونه اوراق بهادار ديگرا بره منظرور ترامين مرالی،
بامگشايی نماد طی مهلت مقار در اين بنی منوط به افشاي پيشبينی پرس ام اعمرا
اثاات تغييا سامايه يا انتشار اوراق بهادار ،بیون محیوديت دامنة نوسان؛

.5

نمادهاي معامالتی که به موجب مادة  16متوق شیهانی ،در اولين جلسرة معرامالتی
پس ام افشاي اطالعات ،بیون محیوديت دامنة نوسان؛

.6

در صورتی که نماد معامالتی اوراق بهادار قبل ام سارسيی پاداخت سود علیالحساب
متوق شیه باشی ،در روم معامالتی پس ام سارسيی بامگشايی خواهی شی.
تبصره :مواعی ممانی جهت بامگشايی نمادهاي موضوع اين ماده ،در شااي خراص و
با دستور میياعامل بورس میتوانی حیاکثا با يک روم تأخيا اعما گادد.

مادۀ  :21در صورت رفع داليل تعليق نمادهاي معلق ،بامگشايی نماد با اعالم ساممان بوده و چگرونگی
اعما محیوديت دامنة نوسان توس ساممان تعيين میشود.
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مادۀ  :22بامگشايی نماد معامالتی ام طايق حاا ،ناپيوسته با اعما يک ماحله پيشگشايش شراوع و
با اجااي حاا ،ناپيوسته پايان میيابی .پس ام اين ماحله ،معامالت ام طايرق حراا ،پيوسرته در ممران
باقيمانیه تا پايان جلسة معامالتی و در دامنة نوسان مجام رومانه قيمت انجام میشود .قيمت ماجع در
دورة حاا ،پيوسته ،قيمت کش شیه ام طايق حاا ،ناپيوسته است.
تبصره :در صورتی که در دورة حاا ،ناپيوسته معاملهاي صورت نرذياد يرا بره دليرل غيرا
عادي بودن قيمت کش شیه يا حجم اوراق بهادار معامله شریه ،معرامالت انجرام
شیه در دوره حاا ،ناپيوسته توس بورس تاييی نگادد ،به تشخي

بورس و پرس

ام اطالع رسانی ،حاا ،ناپيوسته موضوع اين ماده بااي يکبار ديگا قابل تکاار است.
به ها تاتيب در صورت عیم کش قيمت ،آخاين قيمرت پايرانی نمراد معرامالتی،
قيمت ماجع در دورة حاا ،پيوسته خواهی بود.

فصل هفتم :دامنة نوسان روزانة قیمت و محدوديت حجمی
مادۀ  :23دامنة نوسان رومانة قيمت اوراق بهادار و حقتقیم ،حجرم مبنراي اوراق بهرادار ،محریوديت
حجمی و واحی پاية سفار

با پيشنهاد هيأت میياة بورس به تأييی هيأت میياة ساممان خواهی رسيی.

بورس بايی  3روم کاري قبل ام اعما تغيياات موارد فوق ،مااتب را اطالعرسانی نمايی.
تبصرۀ  :1در مورد اوراق بهاداري که داراي بامارگادان میباشنی ،دامنة نوسران رومانره قيمرت
طبق مقارات بامارگادانی است.
تبصرۀ  :2بورس میتوانی به درخواست کارگزار محیوديت حجم ها سرفار

را جهرت انجرام

معامالت بيشتا ام يک ميليون سهم يا حقتقیم اعما ننمايی.
تبصرۀ  :3بورس میتوانی در عاضههاي اوليه محیوديت حجم ها سفار

را بااي کرارگزاران

خايیار و فاوشنیه متناسب با سهميه ها کارگزار تغييا دهی.
مادۀ  :24در صورتيکه حجم معامالت انجام شیه در بامار عادي سهم مساوي يا بيشتا ام حجم مبنراي
شاکت باشی ،قيمت پايانی سهم باابا با ميانگين مومون قيمت معامالت انجام شریة نمراد طری جلسرة
معامالتی در بامار عادي خواهیبود ،در غيا اين صورت ،قيمت پايانی به شاح ميا محاسبه میگادد:
(تفاوت ميانگين مومون قيمت سهام معامله شیه نسبت به قيمت پايانی روم قبل * حجم معامالت انجام شیه در بامار عادي سهم تقسيم با حجم مبنا)  +قيمت پايانی روم قبل
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تبصره :قيمت پايانی نمادهاي معامالتی اوراق مشارکت و حقتقیم سهام باابرا برا ميرانگين
مومون قيمت معامالت انجام شیة نماد طی جلسة معامالتی در برامار عرادي خواهری
بود.

فصل هشتم :گره معامالتی
مادۀ  :25گاه معامالتی وضعيتی است که:
 .1در آن يک نماد معامالتی به رغم باخورداري ام ص سفار

خايی يا فراو

در پايران

جلسه معامالتی حیاقل معاد يک باابا حجم مبنا بااي شاکتهايی با  3ميليارد سهم
و بيشتا و دو باابا حجم مبنا بااي سايا شاکتها ،بره علرت عریم تقرارن قيمرتهراي
درخواست خايی و فاو  ،حیاقل به میت  5جلسة معامالتی متوالی مورد معامله قراار
نگياد يا متوسر معرامالت رومانره آن در ايرن دوره (بره اسرتثناي معرامالت در برامار
معامالت عمیه) ،کمتا ام  5درصی حجم مبنا باشی؛
 .2کلية معامالت يک نماد معامالتی در  5جلسة معامالتی متوالی در سق دامنرة نوسران
رومانة قيمت باشی؛
 .3کلية معامالت يک نماد معامالتی در  5جلسة معامالتی متوالی در کر دامنرة نوسران
رومانة قيمت باشی.
مادۀ  :26فهاست شاکتهاي مشمو گاة معامالتی توس بورس استخاا ،و حیاکثا تا پيش ام شاوع
روم معامالتی ام طايق سامانة معامالت و همچنين سايت رسمی شاکت به اطالع عموم میرسی.
مادۀ  :27مقارات گاه معامالتی در مورد سهام شاکتهايی با سهام پايه کمتا ام  151ميليون سهم با
تشخي

میياعامل بورس میتوانی اعما نشود.

مادۀ  :28بااي نمادهاي معامالتی که با اساس اعالم بورس مشمو گاه معامالتی میشونی ،در ابتیاي
روم معامالتی بعی و در ماحلة گشايش ،با دامنة نوسان  2باابا دامنة نوسان رومانة قيمت عادي آن نماد
انجام و سرس در حاا ،پيوستة معامالت در دامنة نوسان رومانة قيمت انجام میشود .قيمت ماجرع در
دورة حاا ،پيوسته ،قيمت کش شیه ام طايق حاا ،ناپيوسته است.
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تبصره:

در صورت عیم انجام معامله ام طايق حاا ،ناپيوسته ،آخاين قيمت پايانی نمراد
معامالتی ،قيمت ماجع در دورة حاا ،پيوسته خواهی بود.

فصل نهم :تأيید معامالت
مادۀ  :29تمامی معامالت اوراق بهادار در بورس ،در صورتی قطعيت میيابی که به تأييی بورس باسی.
مادۀ  :30میياعامل بورس صافار در شااي ميا ،میتوانی بخشی ام معامالت اوراق بهادار را حریاکثا ترا
پايان روم باگزاري جلسة معامالتی تأييی ننمايی:
.1

بااساس تقاضاي کارگزار به دليل وقروع آن دسرته ام اشرتباهاتی کره طبرق مقرارات
مصوب هيأت میياة ساممان احصاء میشود؛

.2

خطاي معامالتی متأثا ام اشکا سامانة معامالت؛

.3

ماماد سهام يا حقتقیم سهام فاوختره شریه بريش ام مقریاري کره مشرمو تعاير
معامالت عمیه میگادد ،ام يک کی معامالتی و طی يک جلسة معامالتی.

.4

تمام معامالت يا صافار معامالت بيش ام سهميه ،در صورت عیم رعايت سهمية اعرالم
شیه بااي خايی يا فاو

.5

اوراق بهادار؛

سايا موارد طبق قوانين و مقارات.
تبصرۀ  :1کلية میارک و سوابق معامالت تأييی نشیه بايی نگهریاري شریه و حسرب
درخواست به ساممان ارائه گادد.
تبصرۀ  :2عاضههراي اوليره و عاضرههراي سرهام شراکتهراي دولتری در راسرتاي
خصوصیسامي و معاملة آخاين روم حق تقیم استفاده نشیه ،مشمو بنری
 3نمیباشنی.

مادۀ  :31در صورتی که ظن دستکاري قيمت يا استفاده ام اطالعات نهانی وجود داشته باشری ،برورس
میتوانی معامالتی را که با نوسان غياعادي قيمت يا حجم غياعادي انجام شود ،تأييی ننمايی.
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فصل دهم :ضوابط کلی معامالت عمده
مادۀ  :32معامالت عمیه در باماري مجزا که به همين منظور در سامانة معرامالتی ايجراد شریه انجرام
میشود .در اين معامالت دامنة نوسان رومانة قيمت و محیوديت حجمی اعما نمیشود.
تبصره :بااي انجام معامالت عمیه ،نماد سهم در بامار عادي بايی بام باشی.
مادۀ  :33عاضة سهام در معامالت عمیه بايی به صورت يکجا و ام يک کی معامالتی باشی.
تبصره :کی معامالتی موضوع اين ماده می توانی يک کی تجميعی با رعايرت مقرارات مصروب
ساممان باشی.
مادۀ  :34بااي انجام معاملة عمیه ،کارگزار فاوشنیه بايی درخواست کتبی خود مبنی با فاو

سرهام

يا حقتقیم سهام را بههمااه اطالعات و مستنیات ميا ،در قالب فامت اطالعيرة عاضرة عمریه مصروب
بورس ارايه نمايی:
 .1تعیاد سهام يا حقتقیم سهام قابل عاضه؛
 .2قيمت پايه؛
 .3تاريخ شاوع رقابت؛
 .4نام عاضهکننیه به همااه تصويا سفار
 .5شااي فاو

فاو ؛

ام جمله نقیي يا اقساطی بودن ثمن معامله و در صورت اقسراطی برودن

نحوة تقسي و وثايق مورد نيام؛
 .6میارکی دا با مالکيت يا نماينیگی عاضهکننیه در انتقا حقوق مالی و غيامالی سهام
يا حقتقیم سهام؛
 .7قاارداد پيشنهادي فاو  ،درصورت وجود؛
 .8اعالم مهلت تسويه طبق مقارات؛
 .9سايا اطالعات به درخواست بورس.
تبصره:

اطالعات موضوع اين ماده کتبار توس فاوشنیه به کارگزار وي ارايه و پس ام
تأييی صحت مستنیات اخذ شیه توس کارگزار فاوشنیه به برورس تحويرل
میگادد.
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مادۀ  :35درخواست عاضة سهام يا حقتقیم سهام کمتا ام پنج درصی سرهام پايره در برامار معرامالت
عمیه ،حیاقل تا ساعت  11صبح روم کاري قبل ام عاضه بايی در دبياخانرة برورس ثبرت و در صرورت
میياعامل بورس ،بايی حیاکثا تا پايان ساعت کاري

تطبيق اطالعية عاضه عمیه با مقارات به تشخي

همان روم ام طايق سايت رسمی بورس اطالعرسانی شود.
مادۀ  :36درخواست عاضة سهام يا حقتقیم سهام به ميزان پنج درصی سهام پايره ترا  51درصری آن،
حیاقل تا چهار روم کاري قبل ام عاضه و درخواست عاضة سهام يا حقتقیم سهام  51درصی يا بيشتا
ام آن نيز حیاقل بايی  7روم کاري قبل ام عاضه در دبياخانة بورس ثبت و در صورت تطبيرق اطالعيرة
عاضه عمیه با مقارات به تشخي

میياعامل بورس ،تا پايان همان روم کاري ام طايق سرايت رسرمی

بورس به اطالع عموم باسی.
مادۀ  :37بورس میتوانری ام انتشرار اطالعيرة عاضره عمریه در صرورتی کره شرااي اعالمری توسر
عاضهکننیه مغايا اصل منصفانه بودن و شفافيت بامار باشی ،خودداري نمايی.
مادۀ  :38منیرجات اطالعية عاضه عمیه پس ام انتشار توس بورس ،قابل تغييا نيست .لرذا هاگونره
تغييا مفاد اطالعيه عاضه عمیه به منزله انصااف فاوشنیه تلقی میشود.
مادۀ  :39در صورت انتشار آگهی فاو

در جاايی ،توس فاوشنیه ،اطالعات منریر ،در آن نبايری برا

اطالعات ارايه شیه به بورس مغايات داشته باشی .در صورت مغايات ،اطالعات منتشا شریه در سرايت
رسمی بورس مبناي انجام معامله میباشی.
مادۀ  :40نماد معاملة عمیه ،حیاکثا قبل ام يک ساعت پايانی جلسة معرامالتی گشرايش مریيابری .در
صورتی که به داليل فنی يا اجاايی ،شااي گشايش نماد در اين مهلت مهيا نگادد ،رقابرت بره جلسرة
معامالتی بعی موکو میشود.
تبصره :بورس بايی مستنیات مابوط به داليل موضوع اين ماده را در سوابق خود نگهیاري
نمايی و حسب مورد به ساممان ارائه نمايی.
مادۀ  :41حیاقل تغييا قيمت مجام ها سفار

در معامالت عمیه ماننی بامار عرادي اسرت .مریياعامل
را بااي يک معاملة عمیه تغييا دهی ،لريکن بايری

بورس میتوانی حیاقل تغييا قيمت مجام ها سفار

قبل ام شاوع جلسة معامالتی بعی ،مااتب را به اطالع عموم باسانی.
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مادۀ  :42در معامالت عمیه ،ها کارگزار خايیار تنها میتوانی در قالب يک سفار

خايی رقابت نمايی

و امکان شاکت در رقابت توس يک کارگزار با سفار هاي مختل بااي چنی شخ

يا گراوه وجرود

نیارد.
مادۀ  :43ها کارگزار در يک معاملة عمیه نمیتوانی همزمان در دو سمت عاضه و تقاضا فعاليت نمايی.
مادۀ  :44در معامالت عمیه ،تعیاد سهام يا حقتقیم سهام ها سفار

خايی بايی باابا تعیاد سهام يرا

حقتقیم سهام اعالم شیه در اطالعية عاضه عمیه باشی .همچنين قيمرت سرفار هراي خايری نبايری
کمتا ام قيمت پايه باشی.
مادۀ  :45کاهش قيمت سفار
ام باالتاين سفار

خايی ثبت شیه در سامانة معامالتی يا ورود سفار

خايی ثبت شیه در سامانة معامالتی ،مجام نمیباشی و حذف سفار

در صورت ثبت سفار

با قيمتی کمترا
خايی ،صرافار

خايی با قيمت باالتا در سامانة معامالتی مجام است.

مادۀ  :46عاضه توس کارگزار فاوشنیه تنها در صورتی مجام است که ام ممان ثبت بهتراين سرفار
خايی در سامانة معامالتی حیاقل سه دقيقه گذشته باشی.
مادۀ  :47در صورتی که ام ممان ثبت بهتراين سرفار

خايری 15 ،دقيقره گذشرته باشری و سرفار

خايیي با قيمت باالتا طی اين میت ثبت نشیه باشی ،و قيمت اين سفار
پايه باشی ،عاضه به بهتاين سفار

مساوي يا بيشتا ام قيمت

خايی ،ام طايق کارگزار فاوشنیه يا به صورت خودکرار در سرامانة

معامالتی انجام خواهی شی .در ها حا بعی ام گذشت  15دقيقه ،ادامة رقابت توس کارگزاران خايیار
مجام نمیباشی.
مادۀ  :48در صورتی که در پايان جلسة معامالتی ،ممان ثبت بهتاين سفار
ده دقيقة پايانی بوده و قيمت اين سفار
سفار

خايی ثبت شیه قبرل ام

مساوي يا بيشرتا ام قيمرت پايره باشری عاضره بره بهتراين

خايی ،ام طايق کارگزار فاوشنیه يا به صورت خودکار در سامانة معامالتی انجام خواهی شی.

مادۀ  :49نحوة اجااي فنی مواد  47و  48در سامانة معامالتی توس بورس تعيين میشود .عیم اقیام
کارگزار فاوشنیه مطابق رو هاي اجاايی تعيين شیه توس بورس تخلر محسروب شریه و موضروع
جهت رسيیگی به ماجع رسيیگی به تخلفات ارجاع خواهی شی.
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مادۀ  :50در صورت ثبت سفار

خايی در ده دقيقة پايانی بامار ،ادامة رقابت به جلسة معرامالتی بعری

موکو شیه و کارگزار داراي بهتاين سفار

خايی موظ است سفار

خود را با بهتاين قيمرت روم

قبل ،در ابتیاي جلسة معامالتی بعی وارد سامانه نمايی.
مادۀ  :51در صورتی که فاوشنیه به ها دليلی ام انجام معامله منصاف شود ،بايی قبل ام شاوع جلسرة
رسمی معامالتی ها روم ،انصااف خود را کتبار ام طايق کارگزار فاوشنیه در دبياخانة بورس ثبت نمايی.
در اين صورت عاضه انجام نمیشود .در صورت اعالم انصااف پس ام شاوع جلسة معامالتی ،به انصااف
مذکور در آن جلسة معامالتی تاتيب اثا داده نخواهی شی و مالک تصميمگياي در اين خصوص ،ممان
ثبت انصااف در دبياخانة بورس خواهی بود.
مادۀ  :52در صورتی که به ها دليلی عاضهکننیه ام فاو

سهام يا حرقتقریم سرهامی کره اطالعيرة

عاضة عمیه آن توس بورس منتشا شیه است منصاف شرود ،عاضرة عمریه هاتعریاد سرهم ام نمراد
معامالتی که فاوشنیه ام انجام معامله عمیة آن انصااف داده است ،توسر همران فاوشرنیه ،مسرتلزم
درخواست مجید کارگزار فاوشنیه جهت عاضة سهام مذکور به بورس و طی تشرايفات معاملرة عمریه
حیاقل دو ماه پس ام انصااف ام انجام معامله خواهی بود.
تبصره :موضوع انصااف فاوشنیه جهت رسيیگی بيشتا به ماجرع رسريیگی بره تخلفرات
ارجاع خواهی شی.
مادۀ  :53در صورت تیاوم معامالت عمیه در چنیين جلسة معامالتی ،تعهیات فاوشرنیه و خايریار و
کارگزاران آنها ،موضوع اين دستورالعمل ،در تمامی جلسات معامالتی مجاا است.

فصل يازدهم :معامالت عمده شرايطی
مادۀ  :54در معامالت عمیة شاايطی ،کارگزار خايیار در صورتی مجرام بره ورود سرفار
معامالتی است که معاد  3درصی ارم

بره سرامانة

سهام يا حقتقیم سهام موضوع معامله بااساس قيمت پايه را

به صورت نقی يا ضمانتنامة بانکی بیون قيی و شاط به نفع شاکت سرادهگذاري ماکرزي ام مشرتاي
دريافت و حسب مورد به حساب شاکت سرادهگذاري ماکزي واريز يا به ايرن شراکت تحويرل دهری و
تأييیية شاکت مزبور را مبنی با اخذ تضامين مابوطه به بورس ارايه کنی.
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تبصره :در صورتی که کارگزار خايیار قبل ام انجام معامله ،انصرااف کتبری خرود را ام ادامرة
رقابت اعالم نمايی يا چنانچه کارگزار خايیار موفق به انجام معامله نگادد ،سرادة وي
با تأييی بورس مبنی با عیم مغايات اقیامات کارگزار برا مقرارات در جايران معاملره
مذکور ،حیاکثا تا دو روم کاري پس ام ممان انصااف يا انجام معامله ،توسر شراکت
سرادهگذاري ماکزي مستاد میشود.
مادۀ  :55در صورت پاداخت حصة نقیي ام سوي خايیار و ارايرة سرنی تسروية خرار ،ام پاياپراي بره
شاکت سرادهگذاري ماکزي طبق آئيننامة معامالت اوراق بهادار در شاکت بورس اوراق بهادار تهراان
و قطعيت معامله ،ثبت معامله در سيستم معامالتی حیاکثا تا پايان روم کاري بعی انجام خواهی شی.
تبصره :در صورت خودداري کارگزار فاوشنیه يا فاوشنیه ام دريافرت مسرتنیات المم جهرت
قطعی شین معامله ،کارگزار خايیار میتوانی قاارداد موضوع بنی  7مادة  34کره بره
امضاي خايیار رسيیه است را به همااه سايا وثرايق و مریارک المم مرورد اشراره در
اطالعية عاضه عمیه ،جهت ثبت در سوابق به شاکت سراده گذاري ماکزي ارايره و
رسيی دريافت نمايی.
مادۀ  :56در خصوص معاملة عمیة شاايطی ،کارگزار خايیار بايری حریاکثا ترا پايران وقرت اداري روم
کاري بعی ام معامله ،اسامی خايیاران به همااه تعیاد و درصی قابل تخصي

به آنان و همچنين دستور

خايی دريافت شیه را به بورس ارايه نمايی .کارگزار خايیار نمیتوانی پس ام مشخ

شین بانیة رقابت

و قبل ام تسويه ،نسبت به تغييا اسامی خايیاران اعالمی به برورس و درصری قابرل تخصري

بره آنهرا

مبادرت نمايی.
بين خايیاران متعرید اعالمری برا موافقرت آنران و

تبصره :تغييا درصی سهام قابل تخصي

فاوشنیه و تأييی بورس امکانپذيا است.
مادۀ  :57ضواب کلی معامالت عمیه ،در خصوص معامالت عمیة شاايطی نيز المماالجاا میباشی.

فصل دوازدهم :معامالت حقتقدم خريد سهام
مادۀ  :58دارنیة گواهی حقتقیم خايی سهام که مايل به فاو

حرقتقریم خرود مریباشری ،در دورة

پذياهنويسی به شاکتهاي کارگزاري مااجعه و نسبت به تکميل درخواست فراو
حقتقیم خايی سهام به کارگزاري ،اقیام مینمايی.
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و تحويرل گرواهی

مادۀ  :59بااي خايیار حقتقیم خايی سهام در بورس" ،گواهينامة نقرل و انتقرا حرقتقریم" صرادر
خواهی شی و معامالت دست دوم با مبناي گواهينامة مذکور انجام میشود.
مادۀ  :60گواهينامة نقل و انتقا صادره بااي خايیار حرقتقریم سرهام در برورس ،نشراندهنریة کرل
حقتقیمهاي تحت تملک خايیار است .در صورتی که خايیار ،داراي گواهی حقتقیم خايی آن سرهم
نيز باشی ،کارگزار مکل است گواهی مزبور را قبل ام ارائه گواهينامة نقل و انتقا حقتقیم ،ام خايریار
دريافت کنی.
مادۀ  :61دارنیة حقتقیم خايی سهام در صورتیکه مايل به پذياهنويسی سهام جیيی باشری ،برا تأديره
مبلغ پذياهنويسی و طی کادن فاآينی آن جهت تبیيل حقتقیم به سرهم اقریام مرینمايری و کرارگزار
مابوطه و بورس در اين خصوص مسئوليتی نخواهنی داشت.
مادۀ  :62در صورتی که دارنیگان حقتقیم خايی سهام ،وجه پذياهنويسی را در مهلت تعيين شیه بره
حساب بانکی که در اعالمية پذياهنويسی ناشا پذيافته شیه قيی شیه است ،تأديه ننماينی ،حرقتقریم
آنها در حکم "حقتقیم استفاده نشیه" تلقی خواهی شی.
مادۀ  :63ناشا پذيافته شیه موظ است پس ام پايان مهلت پذياهنويسی دارنیگان حقتقیم ،تعیاد و
مشخصات حقتقیم استفاده نشیه را به شاکت سررادهگرذاري ماکرزي اعرالم نمايری .در هرا صرورت
مسئوليت اعالم مشخصات افاادي که ام حقتقیم خود استفاده نکادهانی و تعيين تعریاد آن بره عهریة
ناشا پذيافته شیه است.
مادۀ  :64شاکت سرادهگذاري ماکزي تمام حقتقیمهاي استفاده نشیه را به يک کی معامالتی منتقل
مینمايی و تعیاد و کی معامالتی آن را به ناشا پذيافته شیه ،ساممان و بورس اعالم میکنی.
مادۀ  :65هيأت میياة ناشا پذيافته شیه بايی حیاکثا تال

خرود را در خصروص فراو

حرقتقریم

استفاده نشیه به بهتاين قيمت انجام دهی.
تبصره :در صورتی که به تشخي

میياعامل بورس ،مفاد اين ماده رعايت نشرود ،در جهرت

حمايت ام حقوق سهامیاران ناشا پذيافته شیه ،وي میتوانی نسبت بره عریم تأييری
تمام يا قسمتی ام معامالت مذکور اقیام نمايی.
مادۀ  :66کارگزار خايیار حقتقیم استفاده نشیه ،موظ است وجه پذياهنويسی حقتقریم خايریاري
شیه را همزمان با تسوية وجه معاملة حقتقیم به شاکت سرادهگذاري ماکرزي واريرز نمايری .شراکت
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سرادهگذاري ماکزي ،وجوه حقتقیم استفاده نشیه را به کارگزار فاوشنیه پاداخت نمروده و کرارگزار
فاوشنیه مکل است وجوه مذکور را به حساب ناشا پذيافته شیه واريز نمايی.
مادۀ  :67سايا ضواب مابوط به دادوستی حقتقیم خايی سهام ،مشابه ضواب حاکم با معامالت سهام
میباشی.

فصل سیزدهم :معامالت اوراق مشارکت
م ادۀ  :68عاضررة اوليرة اوراق مشررارکت در برورس ،منرروط بره پررذيا
دستورالعمل پذيا

و در ،ايرن اوراق بااسرراس

و سايا مقارات مابوط به بورس است.

مادۀ  :69به منظور عاضة اولية اوراق مشارکت ،کارگزار عاضهکننیه بايی حیاقل  5روم کراري قبرل ام
آغام دورة ثبت سفار  ،گزارشی حیاقل شامل قيمرت اوراق مشرارکت ،تعریاد اوراق مشرارکت ،تراريخ
شاوع و پايان دورة ثبت سفار

را مطابق فام برورس پرس ام تأييری ناشرا پذيافتره شریه و کرارگزار

عاضهکننیه به بورس ارسا نمايی .بورس در صورت موافقت با عاضة اوليه ،اين اطالعات را در اطالعية
عاضة اولية اوراق مشارکت ،قيری نمروده و حریاقل  2روم کراري قبرل ام دورة ثبرت سرفار

منتشرا

مینمايی.
مادۀ  :70معامالت اوراق مشارکت در بورس ،ام ممان عاضة اوليه تا سارسيی ،منوط به داشتن حریاقل
يک بامارگادان است .بامارگادانی اوراق مشارکت بااساس دستورالعمل بامارگادانی انجام میشود.
مادۀ  :71در صورتی که ناشا پذيافته شیه بااي اولين بار اوراق مشارکت را عاضره مرینمايری ،مکلر
است قبل ام عاضه ،تعهینامة سرادهگذاري اوراق مشارکت را تکميل و به شاکت سرادهگذاري ماکزي
و بورس تحويل دهی.
تبصره :در اطالعية عاضة اولية اوراق مشارکت ،نماينریگی بالعرز ناشرا پذيافتره شریه در
سراده کادن اوراق مشارکت قيی میشود.
مادۀ  :72در صورتی که اوراق مشارکت قبالر و ام طاق ديگا عاضه شیه باشی ،هيأت پرذيا

حریاقل

تعیاد اوراق مشارکت جهت سراده شین اوراق نزد شاکت سرادهگذاري ماکزي را تعيرين مرینمايری.
معاملة اوراق مشارکت در اين حالت منوط به سراده شین حیاقل تعيين شیه طی مهلتری اسرت کره
توس هيأت پذيا

تعيين شیه است.
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مادۀ  :73در عاضة اولية اوراق مشارکت ،کارمزد خايی و فاو

به عهیة ناشا پذيافته شیه است.

مادۀ  :74ناشا پذيافته شیه مکل است با عقی قاارداد با متعهی خايی ،مابرهالتفراوت اوراق مشرارکت
ثبت شیه و عاضه شیه در دورة ثبت سفار

را به متعهی خايی واگرذار نمايری .تسروية ايرن بخرش ام

معامالت ،به شکل خار ،ام پاياپاي میباشی.
مادۀ  :75دورة ثبت سفار

حیاکثا  3روم کاري است .کارگزاران موظفنی ،سرفار هراي دريرافتی ام
در دورة ثبرت سرفار

مشتايان را بااساس اولويت ممانی دريافرت سرفار

و برا قيمرت اسرمی اوراق

مشارکت ،وارد سامانة معامالتی کننی.
تبصرۀ  :1سفار هاي خايی بايی با کی معامالتی مشتاي ثبت شود و ثبت سفار ها برا کری
گاوهی مجام نيست.
تبصرۀ  :2سفار هاي ثبت شیه در دورة ثبت سفار

قابل اصالح يا حرذف هسرتنی ،لريکن

پس ام پايان اين دوره ،ورود ،حذف يا اصالح سفار ها مجام نيست.
تبصرۀ  :3واحی پاية سفار  ،حیاقل و حیاکثا حجم ها سفار
دورة ثبت سفار
ثبت سفار

و ممان ورود سرفار هرا در

بااي ها عاضه اوليه توس بورس تعيرين و قبرل ام شراوع دورة

ام طايق سايت رسمی برورس و سرامانة معرامالتی بره اطرالع عمروم

خواهی رسيی.
مادۀ  :76در صورتیکه حجم کل سفارشات ثبت شیه در ها ممان باابا برا کرل اوراق مشرارکت قابرل
عاضه در عاضة اوليه باشی بورس نماد معامالتی اوراق مشارکت را متوق نموده و اوراق مشرارکت بره
خايیاران تخصي

میيابی.

مادۀ  :77کارگزار فاوشنیه در پايان ها روم ام دورة ثبت سفار

نسبت به عاضة اوراق مشرارکت بره

ميزان سفارشات خايی ثبت شیه در سامانه معامالتی اقیام خواهی نمود.
مادۀ  :78اگا در پايان دورة ثبت سفار  ،سفار هاي ثبت شیه کمتا ام اوراق مشارکت عاضه شریه
باشی ،ثبت سفار

حیاکثا يک دوره با درخواست ناشا پذيافته شیه و موافقت بورس و با رعايت مادة

 17دستورالعمل ثبت و عاضة عمومی اوراق بهادار ،تمیيی میشود.
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مادۀ  :79در صورتی که حجم کل سفار هاي ثبت شیه در پايان دورة ثبت سفار
کل اوراق مشارکت عاضه شیه باشی ،متعهی خايی مکل به ورود سفار

کمترا ام تعریاد

خايی برااي باقيمانریة اوراق

خواهی بود.
تبصره :متعهرری خايرری  31روم فاصررت دارد تررا فهاسررت تخصرري

اوراق مشررارکت بررين

سامايهگذاران را به بورس ارايه نمايی.
مادۀ  :80معاملة اوراق مشارکت پذيافته شیه در بورس ،صرافار در برورس قابرل انجرام اسرت .مبنراي
پاداخت سود و اصل مبلغ اوراق مشارکت در سارسيی ،فهاست دارنیگان اوراق مشارکت نرزد شراکت
سرادهگذاري ماکزي است.
مادۀ  :81محیوديت دامنة نوسان رومانة قيمرت ام اولرين روم کراري بعری ام عاضرة اوليره ،روي نمراد
معامالتی اوراق مشارکت اعما خواهی شی.
مادۀ  :82خايیاران و فاوشنیگان اوراق مشارکت ،با مااجعه به کارگزاران و تکميل فامهراي سرفار
خايی يا فاو  ،نسبت به خايی و فاو

اوراق مشارکت اقیام میکننی .سفار هاي دريافتی ام طايرق

کارگزاران وارد سامانة معامالت میشود و بااساس اولويت قيمت و ممان ،معامالت آن انجام میشود.
مادۀ  :83قيمت خايی و فاو
صورت درصیي ام ارم

اوراق مشارکت بااساس عاضه و تقاضاي بامار در برورس تعيرين و بره

اسمی اوراق مشارکت و با احتساب دو رقم اعشار با مبناي فامو ميرا اعرالم

میشود.
قيمت پيشنهادي (درصی) = × 111

ارم
ارم

پيشنهادي
اسمی

مادۀ  :84خايیار اوراق مشارکت ملزم است عالوه با قيمت خايی اوراق مشارکت ،سود انباشرته اوراق
مزبور (سود بين دو موعی سارسيی که در اميینامة اوراق قيی شیه است) و هزينههاي معامالتی را نيرز
پاداخت نمايی.
مادۀ  :85در صورت وجود اطالعات مهم در برامار اوراق مشرارکت ،برورس يرا سراممان حسرب مرورد
میتوانی نماد معامالتی مابوطه را طبق مقارات متوق و پس ام انتشار اطالعات نسربت بره بامگشرايی
نماد اقیام نمايی .دامنة نوسان رومانه قيمت در روم بامگشايی نماد اعما نخواهی شی.

22

مادۀ  :86ضامن ،بامارگادان يا بامار سام مکل است در راستاي ايفاي تعهیات خرود مبنری برا خايری
اوراق ،به تاتيبی که در بيانية ثبت مشخ

شیه است نسبت به ورود سفار هاي خايی المم و حفر

آن طی دورة معامالتی اقیام نمايی.
مادۀ  :87معاملة بيش ام يک درصی ام کل اوراق منتشاه يک ناشرا ،در چهرارچوب ضرواب معرامالت
عمیه قابل انجام است.
مادۀ  :88تسوية وجوه معامالت اوراق مشارکت توس شاکت سرادهگذاري ماکزي و يک روم کراري
بعی ام انجام معامله ) (T+1صورت می گياد .اين شاکت بااي خايیار و فاوشنیه گواهی نقل و انتقرا
اوراق مشارکت صادر مینمايی.
مادۀ  :89سايا مقارات مابوط به نحوه دريافت سفار

خايی و فاو

اوراق و سايا مقارات مابوط ام

جمله احاام هويت مشتاي دريافت کی معامالتی و غياه مشابه ضواب حاکم با معامالت سهام در ايرن
دستورالعمل میباشی.

فصل چهاردهم :شرايط دريافت و اجرای سفارشها توسط کارگزاران
مادۀ  :90مسئوليت احاام هويت مشتاي با عهیة کارگزار است .کرارگزار بايری جهرت انجرام معرامالت
اوراق بهادار در بورس ،مطابق مقارات ام جمله مقارات مبرارمه برا پولشرويی و سرايا مقرارات مراتب ،
نسبت به احاام هويت و شناسايی مشتايان به شاح ميا اقیام نمايی:

الف) احراز هويت و شناسايی شخص حقیقی:

-1

اخذ اصل میرک شناسرايی مشرتاي شرامل شناسرنامه و کرارت ملری و در مرورد
اشخاص خارجی ،گذرنامة معتبا و نگهیاري کری مصیق تمامی صرفحات مریارک
مزبور؛

-2

اخذ اطالعات در مورد آدرس محل سکونت و کار؛

-3

اخذ اطالعات در مورد حساب بانکی ماتب با معامالت اوراق بهادار مشتاي؛

-4

اخذ اطالعات در مورد حجم معامالت قبلی مشتاي؛

-5

اخذ اطالعات در مورد هیف ام انجام معامالت اوراق بهادار.
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ب) احراز هويت و شناسايی شخص حقوقی:

-1

اخذ اطالعات در خصوص اساسنامه ،شاکتنامه ،آگهی رومنامة رسمی در خصوص
تأسيس و آخاين تغيياات آن ،آگهی آخاين تغيياات مریياان و صراحبان امضراي
مجام ،تاکيب سهامیاران ،مالکان يا شاکاء باالي ده درصی ،مؤسسان ،اعضاي هيأت
میياه و میيا عامل ،بامرسان ،حساباسان و نشانی اقامتگاه آنان؛

-2

اخذ اطالعات مابوط به حساب بانکی ماتب با معامالت اوراق بهادار؛

-3

اخذ اطالعات در مورد حجم معامالت قبلی؛

-4

اخذ اصل میرک شناسايی صاحبان امضاي مجام شامل شناسنامه و کرارت ملری و
نگهیاري کری مصیق تمامی صفحات میارک مذکور.

تبصرۀ  :1کلية مستنیات اخذ شیة موضوع اين ماده بايی توس کارگزار باابا با اصل شونی.
تبصرۀ  :2کلية اطالعات موضوع اين ماده بااساس فامتهاي ابالغی بورس اخذ خواهی شی.
مادۀ  :91کارگزاران مکل به ثبت و نگهیاري میارک مابوط به سوابق شناسايی مشتايان و اطالعرات،
مستنیات و سوابق مابوط به معامالت میباشنی.
تبصرۀ  :1اسناد مابوط بايی به گونه اي ثبرت و نگهریاري شرود کره امکران ارايرة آن حسرب
درخواست ساممان و بورس وجود داشته باشی.
تبصرۀ  :2کارگزاران مکلفنی عالوه با مفاد اين مراده ،الزامرات منریر ،در مقرارات ام جملره
مقارات مبارمه با پولشويی در خصوص نگهیاري و امحاء اسناد را رعايت نماينی.
مادۀ  :92در صورتی که مشتاي ام اراية اطالعات و میارک مورد نظا موضوع مادة  91امتناع کنری يرا
کارگزار اطالعاتی باخالف اطالعات ارايه شیه توس مشتاي احاام نمايی ،بايری ام انجرام معاملره برااي
مشتاي خودداري کنی.
مادۀ  :93کارگزاران بايی نسبت به نظارت مستما با مشتايان خود و تعيين اهیاف سامايهگذاري آنهرا
به منظور اطمينان ام انطباق عمليات و معامالت آنها با اطالعات جمعآوري شیه اقیام نماينی.
مادۀ  :94کارگزار موظ است بااي دريافت درخواست مشتايان ام فامهراي کاغرذي يرا الکتاونيرک،
طبق فامت بورس استفاده کنی.
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تبصره :دريافت درخواست مشتايان به صورت الکتاونيک اعرم ام تلفنری ،فکرس ،اينتانرت و
سايا رو ها بايی بااساس دستورالعمل مصوب هيئتمیياه ساممان صورت گياد.
مادۀ  :95کارگزاران نمیتواننی ام دريافت درخواستهاي مشتايان که با رعايت مقارات ارايه میشرود،
خودداري نماينی.
مادۀ  :96کارگزاران مکلفنی ام دفاتا ثبت سفار

مورد تأييی ساممان اسرتفاده نماينری .سرفار هراي

مشتايان به تاتيب ممان دريافت ،در اين دفاتا ثبت میشود .در اين دفتا بايی استانیاردهاي وضع شیه
توس ساممان در خصوص ثبت و اجااي درخواستهاي مشتايان رعايت شرود .کرارگزارانی مجرام بره
استفاده ام کی معامالت گاوهی و ثبت سفار هاي گاوهی هستنی که مقرارات موضروع ايرن مراده را
رعايت نماينی.
مادۀ  :97کرارگزاران در دريافرت سرفار هرا ام وکيرل يرا نماينریة قرانونی مشرتايان بايری مقرارات
دستورالعمل انجام معامالت وکالتی را رعايت نماينی.
مادۀ  :98کارگزاران مجام به تغييا کی معامالتی سفارشات ثبت شیه در سامانة معامالتی نمیباشنی.
مادۀ  :99ورود سفار

با اعتبار ممانی پايان روم ،پس ام پايان آخاين جلسة رسمی معرامالتی رومانره

مجام نمیباشی.
مادۀ  :100کارگزاران موظفنی سفار

مشتايان را همواره با رعايت صافه و صالح ايشان اجاا نماينی.

مادۀ  :101در صورتی که اجااي سفارشات مشتايان منجا به نقض مقارات ،دستکاري بامار يا معرامالت
متکی به اطالعات نهانی گادد کارگزار مکل اسرت ام اجرااي سرفار
مااتب را به ساممان و بورس گزار

مشرتايان خرودداري نمروده و

دهی.

فصل پانزدهم :ضوابط انتقال سهام به کارکنان شرکتها در عرضه اولیه
مادۀ  :102انتقا سهام به کارکنان ناشا پذيافتره شریه در عاضرههراي اوليره کره مشرمو معرامالت
تاجيحی نباشی بنابا مفاد اين فصل صورت میپذياد.
مادۀ  :103کارگزار مکل است با اساس نامه میيا عامل ناشا پذيافته شریه موضروع انتقرا  ،حریاقل
اطالعات ميا را دريافت نمايی:
-1

نام شاکت و تعیاد سهام موضوع انتقا ؛
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-2

مصوبه هيأت میياه ناشا پذيافته شیه؛

-3

ليست کامل اسامی و مشخصات کارکنان ناشا پذيافته شیه که قاار است به ايشران
سهام تخصي

-4

فاو

سفار

يابی؛
سهامیار يا سهامیاران عاضهکننیه.

مادۀ  :104کارگزار طی يک روم معامالتی و حیاکثا تا پايان روم کاري پنجمين جلسه رسمی معامالتی
پس ام عاضه اوليه اقیام به تخصي

سهام به يک کی واس میکنی .انتقا سهام ام کی واس بره کری

مالکيت ها يک ام کارکنان ظاف مهلتی که توس میيا عامل بورس تعيين میشود و حیاکثا  31روم
کاري پس ام تخصي

به کی واس میباشی ،امکانپذيا است.

مادۀ  :105در صورتی که به ها دليل امکان انتقا سهام بره کری معرامالتی باخری ام کارکنران ناشرا
پذيافته شیه در مهلت مقار وجود نیاشته باشی ،سهام به کی فاوشنیه بامگادانیه میشود.
مادۀ  :106قيمت تخصي

سهام به کی واس معاد قيمت ميانگين ومنی معامالت رومانة سهام ناشرا

پذيافته شیه طی رومي است که تخصي

سهام به کی واس در آن روم انجام شیه است.

مادۀ  :107تعیاد سهام قابل واگذاري به کارکنان ،حیاکثا معاد  %5کرل سرهام ناشرا پذيافتره شریه
خواهی بود .چنانچه افزايش سامايه ناشا پذيافته شیه در جايان ثبت باشی ،مجموع سامايه ثبت شیه
و افزايش سامايه در جايان ثبت ،مبناي تعيين  %5فوق قاار خواهی گافت.
مادۀ  :108تعیاد سهام تعيين شیه جهت واگذاري به اشخاص موضوع اين دستورالعمل جرزء سرهميه
خايی کارگزار خايیار در عاضه اوليه نمیباشی.

فصل شانزدهم :ضوابط معامله ترجیحی
مادۀ  :109معامله تاجيحی ،انتقا سهام شاکتهاي دولتی به کارکنان همان شاکت يا سايا اشرخاص
حقوقی به منظور اجااي بانامههاي خصوصی سامي است و با نرا و شرااي تعيرين شریه در مصروبه
ماجع ذيصالح جهت تصميمگياي در اين خصوص انجام میشود.
مادۀ  :110کارگزار جهت انجام معامالت تاجيحی بايی درخواست انجام معامله تاجيحری را بره همرااه
نامه ساممان خصوصیسامي که حاوي حیاقل اطالعات ميا است به بورس ارائه نمايی:
-1

نام ناشا پذيافته شیه و تعیاد سهام موضوع انتقا ؛
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-2

قيمت انتقا ؛

-3

نام عاضهکننیه و کی معامالتی وي؛

-4

اسامی کارکنان يا اشخاص حقوقی.
تبصره :مسئوليت صحت و سقم اطالعات ارائه شیه يا ميزان سهام قابل تخصي

به

ها يک ام اشخاص با عهیه بورس يا کارگزار نمیباشی.
مادۀ  :111کارگزار اقیام به انتقا سهام به کی تاجيحی در خار ،ام جلسه رسمی معرامالتی و در برامار
عادي سامانه معامالتی میکنی .انتقا سهام ام کی تاجيحی به کی معامالتی ها يک ام کارکنان ظراف
میت حیاکثا  31روم کاري پس ام انتقا به کی تاجيحی ،امکانپذيا است.

فصل هفدهم :ضوابط معامالت چرخشی
مادۀ  :112انجام معامالت چاخشی به نحوي که تا پايان جلسره رسرمی معرامالتی ،وضرعيت مالکيرت
طافين معامله در خصوص تمام يا بخشی ام اوراق بهادار موضوع معامله تغييا ننمايی در بورس ممنروع
است و بورس معامله مذکور را تاييی نخواهی کاد.
مادۀ  :113در صورتی که اين معامالت سهوار انجام شونی ،کارگزار مکل اسرت مااترب را بالفاصرله بره
میيا عامل بورس اطالع دهی؛ به ها تاتيب بورس اين معامالت را تأييی نخواهی کاد.
مادۀ  :114چنانچه کارگزار ام اعالم مااتب به بورس خودداري نمايی يا بورس انجرام معاملره را سرهوي
تشخي

نیهی ،پاونیه کارگزار متخل بااي رسيیگی به مااجع رسيیگی به تخلفات ارجاع میشود.

مادۀ  :115در صورتیکه بورس تشخي

دهی انجام يک معامله بصورت مستقيم يرا غيامسرتقيم طری

يک دورة ممانی منجا به تغييا مالکيت نشود و اين معامله با هیف شناسايی سود (ميران) انجرام شریه
باشی موظ است ام تأييی آن خودداري نمايی.

فصل هجدهم :ساير مقررات
مادۀ  :116محاسبة کارمزدهاي معامالت بامبناي معامالت ،به تاتيبی کره در سرامانة معرامالتی ثبرت
شیه است ،صورت میگياد.
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مادۀ  :117در خصوص معامالت باخ اوراق بهادار مفاد "دستورالعمل معامالت باخ اوراق بهرادار در
بورس اوراق بهادار تهاان و فاابورس اياان " نيز ،عالوه با مفاد اين دستورالعمل المم االجااست.
مادۀ  :118نا هاي خیمات و کارمزدهاي بورس ام معامالت و نحوة وصرو آن برا رعايرت سرق هراي
مصوب هيأت میياة ساممان ،توس هيأت میياة بورس تصويب و اعما میگادد.
مادۀ  :119در صورت پذيا

سهام شاکتهايی که در خصوص مالکيت سهام آن ،محیوديت مقاراتری

يا اساسنامهاي وجود دارد ،بورس موظ است محیوديتهاي مذکور را بااساس مقارات و در چارچوب
امکانات عملياتی خود کنتا نمايی.
مادۀ  :120کلية مواردي که مطابق اين دسرتورالعمل بايری توسر برورس اعرالم شرود و کليرة مروارد
اطالعرسانی که مطابق اين دستورالعمل الزامی میباشی ام طايق سرايت رسرمی برورس انجرام خواهری
گافت.
مادۀ  :121فق اوراقی در بورس قابل معامله هستنی که نزد شاکت سرادهگذاري ماکزي سراده شریه
و گواهی نقل و انتقا بااي آن صادر شیه باشی.
مادۀ  :122بورس مکل است با محاسبات شاخ هراي تعاير شریه در سرامانه معرامالت ،محاسربه
قيمتهاي پايانی و تنظيمات سامانه معامالت بصورت مستما نظارت نمايی و در صورت لزوم موارد را ام
میيايت سامانه معامالت پيگياي نمايی.
مادۀ  :123ام تاريخ المم االجاا شین اين دستورالعمل ،مقارات مشاوحة ميا و کلية مقرارات و ضرواب
مغايا با اين دستورالعمل لغو میشود:
-1

دستورالعمل اجاايی معامالت عمیه نوع او و دوم مصوب  1382/11/25هيأت مریياة
ساممان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهاان؛

-2

دستورالعمل عاضة اوليه و دادوستی دست دوم اوراق مشارکت در برورس اوراق بهرادار
مصوب  1384/6/12هيأت میياة ساممان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهاان؛

-3

دستورالعمل اجاايی دادوستی گواهينامة حق تقیم خايی سهام در دورة پذياهنويسی در
بورس اوراق بهادار مصوب  1384/6/12هيأت میياة سراممان کرارگزاران برورس اوراق
بهادار تهاان؛
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-4

دستورالعمل اجاايی توق نماد معامالتی اوراق بهادار مصوب  1384/7/16هيأت میياة
ساممان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهاان؛

-5

چارچوب انتقا عمليات و فعاليتهاي اجاايی ساممان کرارگزاران برورس اوراق بهرادار
تهاان به بورس اوراق بهادار تهاان (شاکت سهامی عام) مصروب  1385/11/29هيرأت
میياة ساممان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهاان؛

-6

مصروبة مابروط برره نحروة انجرام معررامالت عمریة سراممان خصوصرریسرامي در کليرة
واگذاريهاي سهام توس آن سراممان در معرامالت عمریة مصروب  1386/5/3هيرأت
میياة ساممان بورس و اوراق بهادار؛

-7

دستورالعمل رفع گاههاي معامالتی مصوب  1386/6/14هيأت میياة ساممان برورس و
اوراق بهادار؛

-8

مصوبة اخذ تضمين در معامالت عمیة مصوب  1386/11/9هيأت میياة ساممان بورس
و اوراق بهادار.

-9

دستورالعمل انتقا سهام به کارکنران شراکت ترامه پذيافترهشریه در برورس مصروب
 1383/3/11شوراي بورس.

فصل نوزدهم :پذيرهنويسي اوراق بهادار به قیمت ثابت در بورس اوراق بهادار تهران

1

مادۀ  : 124پذياهنويسی اوراق بهادار در بورس بااساس مجوم صرادره ام سراممان و مفراد بيانيرة ثبرت
انجام خواهی شی .درخصوص اوراق بهاداري که مجوم انتشار آن توس بانک ماکزي جمهروري
اسالمی اياان صادر میگادد ،شااي تعيين شیه در مجوم آن بانک مالک خواهی بود.
تبصاه  :درخصوص سهام و حق تقیم سهام ،پذياهنويسی صافار درخصوص سرهام جیيری شراکتهراي
پذيافته شیه در بورس اوراق بهادار تهاان ،در آن بورس امکانپذيا است.
مادۀ  : 125کارگزار عاضهکننیه مکل است حیاقل  7روم کاري قبل ام ممان عاضة پيشنهادي خرود،
میارک و اطالعات ميا را به بورس ارايه نمايی:
 - 1تاييیية شاکت سرادهگذاري ماکزي مبنی با سرادهشین کل اوراق مورد پذياه نويسی
 - 2بيانية ثبت حسب مورد
 - 3اعالمية پذياهنويسی
 1الحاقی به دستورالعمل اجرائی نحوۀ انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران ،مصوب مورخ 1389/09/13
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 - 4اعالم شااي در نظا گافته شیه بااي کارگزاران خايیار در خصوص امکانات آنها و يا ممران
توميع اوراق در شبکة داخلی کارگزاران
 - 5اطالعات و میارکی که کارگزاران خايیار در ممان پذياهنويسی بايی ام خايریاران اخرذ و بره
ناشا ارايه نماينی ،ام قبيل مشخصات هويتی خايیاران و شماره حساب بانکی
 - 6سايا اطالعات به تشخي

بورس

مادۀ  : 126بورس حیاقل  3روم کاري قبل ام شاوع پذياهنويسی نسبت بره انتشرار اطالعيرة عاضره و
بيانية ثبت حسب مورد اقیام خواهی کاد.
مادۀ  : 127در روم او پذياهنويسی نماد اوراق بهادار توس بورس بره نحروي گشرايش مریيابری کره
سفارشات با قيمت معين منیر ،در اطالعية عاضه ،قابل ورود به سرامانه معرامالتی باشری .در
پذياه نويسی واحی پايه سفارشات و محیوديت حجمی منطبق با شرااي منریر ،در اطالعيره
عاضه تعيين میگادد .تنظ يمرات سرامانة معرامالتی ام جملره قيمرت ،واحری پايرة سرفار

و

محیوديت حجمی توس بورس تعيين و اعالم خواهی شی.
مادۀ  : 128کارگزاران پس ام گشايش نماد ،امکان ورود سفار

خايی را طی دورة مشرخ

شریه در

اعالمية پذياه نويسی به سامانه معامالت خواهنی داشت .سرفار هراي خايری بايری برا شرااي
منیر ،در ا طالعية عاضه مطابقت داشته باشنی .بورس میتوانی سفار هايی را که با شرااي
مزبور منطبق نيست حذف نمايی.
مادۀ  : 129پس ام فاو

تمام اوراق بهادار قابل عاضه ،نماد معامالتی مابوطه متوق میشود.

تبصاه  :در صورتی که در پايان مهلت پذياهنويسی ،کل اوراق بهرادار قابرل عاضره خايریاري نگرادد،
متعهی پذياهنويس طبق اعالمية پذياه نويسی مکل بره خايری اوراق بهرادار خايریاري نشریه
خواهی بود.
مادۀ  : 130در صورتی که حجم خايیهاي يک کرارگزاري بصرورت گاوهری بره ميزانری باشری کره بره
تشخي

بورس ،تخصي

آن نيام به ممان بيشتاي داشته باشی ،برورس مریتوانری برا رعايرت

مقارات و مهلتهاي قانونی پذياه نويسی با افزايش ممان تخصي
پايان پذياه نويسی ،موافقت نمايی.

31

حیاکثا ترا  11روم پرس ام

