
1 

 

 هب انم خدا 

 

 

 ايران فرابورسدر  اوراق بهادار نحوه انجام معامالت دستورالعمل اجرايي

 

 

 

پيشنهاد  بنابر ،قانون بازار اوراق بهادار يين نامه اجرايآئ 5ماده  يدر اجران دستورالعمل يا

 خيدر تار تبصره 27ماده و  123 ،فصل 20در  شرکت فرابورس ايران، 17/1/1388مورخ 

 .ديسازمان بورس و اوراق بهادار رس ةمدير  هيأتب يه تصوب 7/6/1388

 

  اصطالحات و فيتعار :اول فصل 

ران يا ياسالم يقانون بازار اوراق بهادار جمهور 1که در ماده  ييها اصطالحات و واژه :1مادۀ 

 و عرضة اوراق بهادار در رشيدستورالعمل پذ و ياسالم  يمجلس شورا1384مصوب آذرماه 

 يها واژه. اند ن دستورالعمل به کار رفتهيدر ا مياند، به همان مفاه ف شدهيتعر يرانا فرابورس

 :باشند ير ميز يمعان يگر دارايد

اي است که قبل از معامله عمده توسط فرابورس، طبق فرمت  اطالعيه اطالعیه عرضه: (1

 شود. مصوب هيئت مديره فرابورس و بر اساس ضوابط اين دستورالعمل منتشر مي

پايانة معامالتي کارگزار است که با سامانة معامالتي فرابورس در  تگاه معامالتي:ايس (2

 باشد. ارتباط مي

از جمله بازارهاي سامانة معامالت است که در آن معامالت عادي اوراق بازار عادی:  (3

 شود. بهادار براساس مقررات اين دستورالعمل، انجام مي

ريک از انواع اوراق بهادار براساس مقررات جلوگيري از انجام معامالت هتوقف نماد:  (4

  است.
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هاي خريد و  سازوکاري براي دادوستد اوراق بهادار بر پاية انطباق بهينه سفارشحراج:  (5

 فروش مشتريان با در نظرگرفتن اولويت قيمت، منشاء و زمان است.

 شود و در طي آن امکان حراجي است که به صورت پيوسته انجام مي حراج پیوسته:   (6

هاي خريد و فروش  ورود، تغيير و حذف سفارش وجود دارد. در حراج پيوسته سفارش

 شود. ها منجر به معامله مي به محض تطبيق قيمت

ها در مرحلة  حراجي است که پس از ثبت سفارش :(Auction)حراج ناپیوسته  (7

گيري انجام شده و معامله براساس قيمت نظري گشايش، از طريق سامانة  سفارش

 شود. التي انجام ميمعام

دورة زماني مشخصي در هر روز کاري است که انجام معامله جلسة رسمي معامالتي:  (8

تواند در يک روز معامالتي بيش  باشد. فرابورس مي در آن دوره طبق مقررات مقدور مي

 از يک جلسة رسمي معامالتي داشته باشد.

امالت گروهي است که پس خريد اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معخريد گروهي:  (9

 يابد. از معامله توسط کارگزار به کد مالکيت مشتريان تخصيص مي

دامنة نوسان قيمت اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس دامنة نوسان روزانة قیمت:  (10

ها در هر روز صرفاً در  شود و ورود سفارش است که نسبت به قيمت مرجع تعيين مي

 .اين دامنة قيمت، مجاز است

درخواست مشتري به همراه شرايط آن مبني بر خريد يا  درخواست خريد/فروش: (11

فروش اوراق بهادار است که در قالب فرم الکترونيک يا غيرالکترونيک به کارگزار ارايه 

تواند با قيمت معين، قيمت محدود يا قيمتي که اختيار  گردد. درخواست مذکور مي مي

 ايه گردد.شود، ار آن به کارگزار واگذار مي

دورة زماني قبول سفارش قبل از حراج ناپيوسته است که طي  گیری: دوره سفارش (12

 آن کارگزاران امکان ورود، تغيير و حذف سفارش در سامانه معامالت را دارند.

هاي کاري است که طبق مقررات، معامالت فرابورس در آن انجام  روزروز معامالتي:  (13

 شود. مي
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روية تسهيم به نسبت، اوراق بهادار تخصيص يافته به  طبقروية تسهیم به نسبت:  (14

هاي ثبت شده،  هر سفارش معادل حجم سفارش ثبت شده تقسيم بر کل سفارش

 ضربدر کل اوراق بهادار قابل عرضه است.

اي است الکترونيکي که عمليات  مربوط به معامالت فرابورس  سامانهسامانة معامالت:  (15

 شود. انجام معامله از طريق آن انجام مي از جمله دريافت سفارش، تطبيق و

هاي شرکت است که در  عبارت از مجموع سهام، سهام جايزه و حق تقدمسرماية پايه:  (16

 نويسي يا ثبت قانوني قرار دارد. مرحله پذيره

درخواست خريد يا فروش اوراق بهادار است که توسط کارگزار وارد سامانه سفارش:  (17

 شود. معامالت مي

سفارشي است که براساس قيمت آخرين معاملة  (:Stop Order) سفارش متوقف (18

شود که  هاي خريد، زماني اين سفارش فعال مي شود. در خصوص سفارش بازار فعال مي

قيمت آخرين معامله بازار با قيمت تعيين شده توسط مشتري مساوي يا از آن بيشتر 

شود که قيمت  ، زماني اين سفارش فعال مي هاي فروش شود و در خصوص سفارش

 آخرين معامله بازار با قيمت تعيين شده توسط مشتري مساوي يا از آن کمتر شود.

گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسوية وجوه  سپردهگذاری مرکزی:  شرکت سپرده (19

 )شرکت سهامي عام( است.

 نخستين عرضة اوراق بهادار، پس از پذيرش و درج در فرابورس است. عرضة اولیه: (20

اي است که در يک جلسة معامالتي بر مبناي  عرضهیه به روش حراج: عرضة اول (21

 شود. رقابت خريداران انجام مي

 فرابورس ايران )شرکت سهامي عام( استفرابورس:  (22

قيمت هر ورقة بهادار است که در پايان هر جلسة رسمي معامالتي قیمت پاياني:  (23

 شود. اعالم مي "فرابورس"محاسبه و توسط 

قل قيمت براي عرضة سهام در معامالت عمده است که توسط حداقیمت پايه:  (24

فروشنده تعيين و از طريق کارگزار فروشنده در درخواست وي براي معاملة عمده به 

 شود. فرابورس اعالم مي
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نرخي است که براي هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد قیمت پیشنهادی:  (25

 شود.   سامانة معامالت مي

قيمتي است که مبناي اعمال دامنة نوسان روزانة اوراق بهادار قرار قیمت مرجع:  (26

 گيرد. مي

قيمتي است که پس از اعمال اثر تغييرات سرمايه و يا تقسيم سود قیمت نظری:  (27

 شود. نقدي در قيمت پاياني محاسبه مي

هاي ثبت  قيمتي است که در مرحلة گشايش، براساس سفارشقیمت نظری گشايش:  (28

ه از سازو کار حراج، توسط سامانة معامالتي محاسبه و معامالت مرحلة شده با استفاد

 شود. گشايش با آن قيمت انجام مي

هاي گروهي هر ايستگاه  اي است که براي ورود سفارش شناسهکد معامالت گروهي:  (29

 معامالتي در سامانة معامالت تعريف شده است.

ر سفارش در سامانة حداکثر تعداد اوراق بهاداري که طي همحدوديت حجمي:  (30

 شود. معامالت وارد مي

گران برپايه ارتباط  گذاري اوراق بهادار توسط معامله يابي و قيمت فرآيند مظنهمذاکره:  (31

 الکترونيک يا غيرالکترونيک است.

 شخصي است که متقاضي خريد يا فروش اوراق بهادار است.مشتری:  (32

تقدم قابل معامله در آن براي اي است که تعداد سهام و حق  معامله معاملة بلوکي: (33

هايي که سرماية پاية آنها بيش از يک ميليارد عدد است بزرگتر يا مساوي نيم و  شرکت

هايي که سرماية پاية آنها کمتر يا  کمتر از يک درصد سرماية پايه و براي شرکت

مساوي يک ميليارد عدد است بزرگتر يا مساوي يک و کمتر از پنج درصد سرماية پاية 

 کت باشد.شر

که تعداد سهام يا حق تقدم قابل معامله در آن در است اي  معامله معاملة عمده: (34

 1هايي که سرمايه پايه آنها بيش از يک ميليارد عدد است، بزرگتر يا مساوي  شرکت

هايي که سرمايه پايه آنها کمتر يا مساوي يک ميليارد  درصد سرمايه پايه و در شرکت

 درصد باشد. 5وي عدد است، بزرگتر يا مسا
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اي است که تسوية وجوه آن با شرايط اعالمي  معاملة عمده معامالت عمده شرايطي: (35

 شود. در اطالعية عرضه بر اساس ضوابط مندرج در اين دستورالعمل انجام مي

الزاماتی است که توسط مراجع ذیصالح در چارچوب اختیارات آنها وضع شده و  مقررات: (33

 ان و سایر اشخاص ذیربط فرابورس موظف به رعایت آنها هستند.فرابورس، کارگزار، مشتری

 

اي است که براي هر يک از اوراق بهادار به صورت منحصر بفرد  شناسه نماد معامالتي: (37

تواند به صورت حرف، عدد يا  در سامانة معامالت تعريف شده است. اين شناسه مي

 ترکيبي از هر دو باشد. 

وارده   اد مشخصي از اوراق بهادار است که سفارشتعد(: LOTواحد پاية سفارش )  (38

به سامانة معامالتي بايد ضريبي از آن باشد و براي هر ورقة بهادار مقدار آن توسط 

 شود. تعيين مي "هيئت مديره فرابورس"

 

  بهادار اوراق معامالت انجام کلي ضوابط :دوم فصل 

اين دستورالعمل و در جلسة رسمي کلية معامالت در فرابورس بايد براساس ضوابط  :2مادۀ 

 معامالتي انجام شود. 

و  سازمانهيئت مديرة با تصويب : انجام معامالت در خارج از جلسة معامالتي تبصره 

 پذير خواهد بود. طبق شرايط تعيين شده توسط آن، امکان

 ليبه استثناى روزهاى تعطبورس، فراانواع اوراق بهادار در  املهمع يجلسات رسم :3مادۀ 

روز  همان 12آغاز و در ساعت  9از ساعت هر هفته چهارشنبه  لغايتشنبه  يدر روزها يرسم

 .ابدي ميخاتمه 

با تصويب هيأت مديرة و جلسات رسمي معامله انجام معامله  يرات ساعت و روزهاييتغ :4مادۀ 

توسط  ،القبل از اعم سه روز کارياين تغييرات بايد حداقل . پذير خواهد بود فرابورس امکان

 .فرابورس به اطالع عموم برسد

صورت بروز تواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسه معامالتي را در  ميفرابورس  :5مادۀ 

به  به نحو مقتضيبالفاصله و اين تغييرات بايد . تغيير دهددر سامانه معامالتي اشکاالت فني 
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کاالت فني سامانه معامالتي را فرابورس مکلف است مستندات مربوط به اش .اطالع عموم برسد

 در سوابق خود نگهداري نمايد.

 

  معامله انجام مراحل سوم: فصل 

و بازار  سومبازار  ،دومبازار اول، بازار ب در يدر فرابورس به ترتاوراق بهادار عامالت م: 6مادۀ 

اوراق مشارکت و بازار اول و دوم بازار انجام معامالت در مراحل  .انجام خواهد شد اوراق مشارکت

 :استر يبه شرح ز

دقيقده قبدل از شدروع معدامالت انجدام       30اين مرحله به مددت   :شيگشا شیپ .1

رگزاران سفارش توسط کدا  حذفا ي تغييرن مرحله امکان ورود، يدر ا. شود مي

 .شود اي انجام نمي معامله ليکن در اين مرحله وجود دارد

 يهدا  سدفارش  يبا اجدرا  گشايش، بالفاصله پس از مرحلة پيش :گشايش ةمرحل .2

 .شود انجام مي وستهيحراج ناپسازوکار براساس  و موجود در سامانه معامالت

 کده طدي آن   گشايشپس از انجام مرحلة اي است  مرحله :وستهیحراج پ ةمرحل .3

 .شود يموسته انجام يحراج پسازوکار براساس معامالت 

خاتمة مرحلدة حدراج   پس از بالفاصله اين مرحله  :يانيپا وستهیحراج ناپ ةمرحل .4

در طدي ايدن مرحلده امکدان ورود،     . شود دقيقه انجام مي 15پيوسته به مدت 

اي در ايدن   سفارش توسط کارگزاران وجود دارد لديکن معاملده   حذفيا  تغيير

هاي موجدود در   شود و در پايان اين مرحله با اجراي سفارش مرحله انجام نمي

 .شود معامالت انجام مي ه،پيوستحراج نا سازوکارو براساس سامانه معامالت 

اين مرحله طي پانزده دقيقده پايداني جلسدة معدامالتي      :معامالت پاياني ةمرحل .5

شود و طي آن ورود سفارش و انجام معامله صدرفاً بدا قيمدت پايداني      انجام مي

 .استپذير  امکان

از تمام يا تعدادي از مراحدل فدوق   رابورس حسب مورد فدر معامالت  :تبصره 

ت مدديرة فرابدورس بايدد    أ. هيد گدردد  ميجام معامله استفاده جهت ان

 سده روز کداري  مراحل انجام معامله در هر بازار را مشخص و حداقل 

 قبل از اعمال، به اطالع عموم برساند.
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  سفارشات انواع چهارم: فصل  

 :استر يها در سامانه معامالت به شرح ز سفارشانواع  :7مادۀ 

 قيمدت است کده در   يا فروشيد يسفارش خر :(Limit order) سفارش محدود .1

 .شود ميانجام يا بهتر از آن ، ين شده توسط مشترييتع

وارد  بددون قيمدت   کده است  يسفارش :(Market order) با قیمت بازسفارش   .2

در  .شود و با قيمت بهترين سفارش طرف مقابل اجرا مي شدهسامانه معامالتي 

ک سدفارش بدا   يد انده بده صدورت   ميسفارش، باقاز  يصورت اجرا نشدن بخش

 .خواهد ماند يدر سامانه باقباز مت يق

در کده فقدط   است  يسفارش :(Market to limit order) محدود -سفارش باز  .3

تواند وارد سامانة معامالتي شود. اين سدفارش بددون    ميوسته يحراج پمرحله 

اجرا قيمت وارد سامانة معامالتي شده و با قيمت بهترين سفارش طرف مقابل 

ک يد بده صدورت    هماندد يباقبخشي از سفارش، شود. در صورت اجرا نشدن  مي

 .ماند مي يستم باقيمعامله انجام شده در س آخرينمت يسفارش محدود به ق

سفارشي است که  :(Market on opening order)ش يمت گشایسفارش به ق .4

فارش تواند وارد سامانة معامالت شود. اين س فقط در مرحلة پيش گشايش مي

بدون قيمت وارد سامانة معامالتي شده و در مرحلة گشايش با قيمت گشايش 

معامله خواهد شد. در صورت اجرا نشدن بخشي از سفارش، باقيمانده به 

 ماند. صورت يک سفارش محدود با قيمت گشايش در سيستم باقي مي

سفارش متوقفي است که پس از  :(Stop loss order) متوقف به بازسفارش  .5

 شود. به سفارش با قيمت باز تبديل مي ،عال شدنف

سفارش متوقفي است که پس  :(stop limit order)متوقف به محدود سفارش  .6

که از قبل در سفارش مشخص با قيمتي از فعال شدن به سفارش محدود 

 شود. تبديل مي ،شده است

 باشند: ها به لحاظ نحوة اجرا به شرح زير مي سفارش: 8مادۀ 

سفارشي است که با استفاده از آن، کارگزار  :(Cross order) طرفه سفارش دو  .1

سفارش خريد و فروش با حجم و قيمت يکسان همزمان تواند اقدام به ورود  مي
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و معامله نمايد. قيمت سفارش مذکور بايد بيشتر يا مساوي قيمت بهترين نموده 

يمت بهترين معامالتي و کمتر يا مساوي ق  سفارش خريد ثبت شده در سامانة

در مرحله فقط ن سفارش يا ة معامالتي باشد.سفارش فروش ثبت شده در سامان

 تواند وارد سامانة معامالت شود. ميوسته يحراج پ

دو  ياست که دارا يفروش ياد يسفارش خر :(Iceberg order) يسفارش دو بخش .2

در صف خريد يا فروش قرار بخش آشکار سفارش . بخش پنهان و آشکار است

به صورت غيرفعال است. حجم  و بخش پنهان آنباشد  فته و قابل رويت ميگر

کل شود. در صورتي که  قسمت آشکار و پنهان سفارش توسط کارگزار تعيين مي

 به ميزان حجم قسمت آشکار، سفارش پنهانبخش آشکار سفارش معامله شود، 

قسمت سفارش و حداقل حجم  لحداقل ک .گيرد قرار مي نوبتو در شده فعال 

 .شود ين مييبورس تعفراهيئت مديره ، توسط يدو بخش يها در سفارش آشکار

بالفاصله پس از است که  يسفارش محدود :(fill & killسفارش انجام و ابطال ) .3

از آن، مقدار  يبخشتمام يا  ياجراعدم در صورت ورود بايد اجرا شود و 

ن سفارش يمکان ورود اا. از سامانه حذف خواهد شدبه صورت خودکار مانده يباق

 .ش وجود ندارديش از گشايدر مرحله پ

آن منوط  ياست که اجرا يسفارش محدود :(All or Non)همه يا هیچ  سفارش .4

در صورت عدم امکان معاملة کل سفارش بالفاصله . سفارش استمعامله کل به 

 نيامکان ورود ا. شود مياز سامانه حذف به صورت خودکار سفارش بعد از ورود، 

 .ش وجود ندارديش گشايسفارش در مرحله پ

 :باشد ميل يبه شرح ذ ها سفارش ياعتبار زمان :9مادۀ 

به اتمام  يان روز معامالتياست که اعتبار آن در پا يسفارش :(Day)سفارش روز  .1

 .گردد مير از سامانه معامالت حذف ده و بصورت خودکايرس

 يان جلسه معامالتيآن در پااست که اعتبار  يسفارش :(Sessionسفارش جلسه )  .2

 .گردد ميده و بصورت خودکار از سامانه معامالت حذف يبه اتمام رس

که  ين سفارش تا زمانيا :(Good Till Cancel) يت زمانيسفارش بدون محدود .3

 باشد. مانده و معتبر مي يباق يتوسط کارگزار حذف نشود در سامانه معامالت
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فارشي است که اعتبار آن در پايان س :(Good Till Dateدار ) سفارش مدت .4

و از سامانة  رسد ميبه اتمام  شدهتاريخي که در زمان ورود سفارش مشخص 

 د.شو معامالت حذف مي

کارگزار در زمان ورود سفارش، تعداد روزهاي  :(Sliding Validity) يسفارش زمان .5

سفارش تا تاريخي اين کند.  را جهت اعتبار سفارش مشخص مي (T)مشخصي 

است،  (T)معادل تاريخ ورود سفارش به عالوة تعداد روزهاي تعيين شده  که

 شود. معتبر بوده و پس از آن از سامانة معامالت حذف مي
 

 باشد: ها در سامانة معامالت بر حسب نوع سفارش، به شرح زير مي اولويت سفارش :10مادۀ 

 محدود -الف( سفارش با قيمت باز و باز

 شب( سفارش به قيمت گشاي

 ج( سفارش محدود

 

  معامالتي نماد بازگشايي و توقف پنجم: فصل  

  . ازنماد معامالتي ورقه بهادار را متوقف نمايد ،با اعالم سازمانموظف است فرابورس  :11مادۀ   

 نماد معامالتي گردد عبارتند از: تواند منجر به توقف جمله مواردي که مي

ومي صاحبان سهام و قبل از قبل از برگزاري مجامع عمحداقل يک روز  .1

که طي آن مقرر است درخصوص اختيارات  اي  مديره  أتبرگزاري جلسة هي

خصوص افزايش سرمايه  العاده در شده توسط مجمع عمومي فوق  تفويض

 د.گيري شو تصميم

يا ناشر اوراق بهادار با اهميت در اطالعاتي که قبالً توسط شرکت تغيير  .2

يا وجود اطالعات جديد با وائه گرديده است ارپذيرفته شده در فرابورس 

 اهميت.

ها و اطالعات  عدم اظهار نظر يا اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورت .3

 مالي

انواع اوراق  قبل از مواعد پرداخت سود و سررسيد نهاييحداقل يک روز  .4

 مشارکت و گواهي سپرده
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  صرفاً با اعالم سازمان قابل  شوند مينمادهاي معامالتي که با اعالم سازمان متوقف : 12مادۀ 

 .هستندبازگشايي 

 توقف نماد کاريپايان روز حداکثر تا را  معامالتي توقف نماد دليلفرابورس بايد  : 13مادۀ  

دقيقه قبل از بازگشايي  15رساني نمايد. همچنين فرابورس مکلف است حداقل  اطالع معامالتي

 برساند. مراتب را به اطالع عمومنماد معامالتي 

 

  حجمي  محدوديت و قیمت نوسان دامنة ششم: فصل  

براي درصد  5و اوراق مشارکت فرابورس  دوم ،اول بازار ردنوسان روزانه قيمت  ةدامن : 14مادۀ 

طبق قرارداد دامنة مذکور، در صورت وجود بازارگردان، باشد.  اوراق فاقد بازارگردان مي

معامالتي در بازار سوم مشمول دامنة نوسان روزانه قيمت  نمادهاي شود. تعيين مي بازارگرداني

  .باشند نمي

به فرابورس  ةمدير هيأتپيشنهاد  ابات بعدي دامنة نوسان روزانة قيمت تغيير :تبصره 

روز کاري تغيير دامنة نوسان قيمت بايد يک . خواهد رسيدسازمان هيئت مديرة تأييد 

 شود. رساني توسط فرابورس اطالع اعمالقبل از 

 اند، متوقف شده با اهميتدر زمان بازگشايي نمادهايي که به دليل افشاي اطالعات  : 15مادۀ 

 .خواهد شداعمال درصد  50تا سقف قيمت روزانة نوسان  دامنهبا اعالم سازمان  مورد وحسب 

به صورت انباشته از روز بازگشايي  اين وضعيت تا پايان روزي که حجم معامالت سهام شرکت

و دامنه نوسان  ادامه خواهد يافتد، شو سرمايه پايه شرکت 0004/0 حداقل به ميزان اد،نم

مادامي که دامنة نوسان قيمت . قيمت از جلسة رسمي معامالتي بعد از آن اعمال خواهد شد

 0004/0متناسب با حجم معامالت انجام شده در آن روز نسبت به روزانه سهم باز است، قيمت 

 شود.  و به عنوان قيمت پاياني آن روز در نظر گرفته مي يلتعدسرمايه شرکت 

تواند سقف دامنة روزانه نوسان قيمت موضوع اين ماده را در  : سازمان مي تبصره

 شرايط خاص افزايش دهد.

با برابر  فرابورس در بازار اول، دوم و اوراق مشارکتنمادهاي معامالتي  قيمت پاياني : 16مادۀ 

 .خواهد بود طي جلسة معامالتي در بازار عادينماد  ةن معامالت انجام شدقيمت ميانگين موزو
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باشد.  ميقيمت مرجع براي نمادهاي فاقد بازارگردان، قيمت پاياني سهم در روز قبل  : 17مادۀ 

قيمت  ،بازارگردانتوسط قيمت براي نمادهاي داراي بازارگردان، در صورت اعالم قيمت مرجع 

 اعالم، قيمت پاياني سهم در روز قبل خواهد بود.و در صورت عدم اعالمي 

تغيير واحد پاية سفارش با تصويب هيأت  .باشد مييک  معادل ه سفارشيواحد پا : 18مادۀ 

 .استپذير  قبل از اعمال، امکانروز کاري مديره فرابورس و اعالم آن حداقل يک 

يکصد آنها معادل يا بيش از سرمايه پايه که هايي  شرکتنماد  يبرا محدوديت حجمي:  19مادۀ 

. خواهد بودهزار سهم  10ها  ساير شرکت نماد برايو هزار سهم  50معادل  است، ميليون عدد

روز آن حداقل يک  اطالع رسانيفرابورس و  ةتغيير محدوديت حجمي با تصويب هيأت مدير

 باشد. پذير مي بل از اعمال امکانقکاري 

فرابورس تعيين  ةمدير  راق بهادار توسط هيأتمحدوديت حجمي براي ساير او: تبصره 

 شود و تغييرات آن بايد حداقل يک روز کاري قبل از اعمال اطالع رساني گردد. مي

 

  1معامالت تايید عدم هفتم: فصل 

مدیرعامل فرابورس در شرایط زیر از تأیید معامله یا معامالت اوراق بهادار، حداکثر تا پایاان   – 20مادۀ "
 نماید، روز کاری برگزاری جلسه معامالتی خودداری می ساعت اداری

 اعالم کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل فرابورس – 1
 خطای معامالتی متأثر از اشکال سامانه معامالت – 2
درصد برای شرکتهایی که سرمایۀ پایه آنها کمتر یاا مسااوی    5معاملۀ سهام بزرگتر یا مساوی  – 3

یک میلیارد عدد سهم یا حق تقدم است و بزرگتر یا مساوی یک درصد برای شارکتهایی کاه   
سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد است در یک جلساۀ معاامالتی و توساط یاک کاد      

 معامالتی بدون رعایت ضوابط معامالت عمده
ساس مقاررات کاه موجا     عدم رعایت سهمیه اعالم شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار برا – 4

شود. در موارد خاص با تشخیص مدیرعامل فرابورس  عدم تأیید کل خرید یا فروش کارگزار می
 شود. های بیش از سهیمه تأیید نمی فقط خریدها یا فروش

در صورتی که ظن دستکاری قیمت یا استفاده از اطالعات نهانی وجاود داشاته باشاد، در ایان      – 5
تواند معامالتی را کاه باا نوساان عیرعاادی قیمات یاا ح ام         می صورت مدیرعامل فرابورس

 عیرعادی ان ام شود تأیید ننماید.

                                                 
1

 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 10/02/1390اصالحیه مورخ  
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سازی و معاملۀ  های سهام شرکتهای دولتی در راستای خصوصی های اولیه و عرضه : عرضه 1تبصرۀ 
 باشد. ( فوق نمی3آخرین روز حق تقدم استفاده نشده مشمول بند )

بق معامالت تأیید نشده باید توسط فرابورس ایاران نههاداری شاده و    : کلیه مدارک و سوا 2تبصرۀ 
 حس  درخواست به سازمان ارائه گردد.

 

  عمده معامالت کلي ضوابط :هشتم فصل 

معامالت عمده در بازاري مجزا که به همين منظور در سامانة معدامالتي ايجداد شدده    :  21مادۀ 

 شود. سان قيمت و محدوديت حجمي اعمال نميشوند. در اين معامالت دامنة نو است انجام مي

 باز باشد. بايد در بازار عاديبراي انجام معامالت عمده، نماد سهم  :تبصره 

طبدق  و يدا  بدوده  عرضة در معامالت عمده به صورت يکجدا و از يدک کدد معدامالتي     :  22مادۀ 

 .رسد ميسازمان  مقرراتي است که به تصويب هيئت مديره

ام معاملة عمده، کارگزار فروشنده بايد درخواست کتبي خود مبني بر فروش براي انج:  23مادۀ 

 بورس ارايه نمايد:فرا، به زيرهمراه اطالعات و مستندات  بهرا سهام يا حق تقدم سهام 

 تعداد سهام يا حق تقدم سهام قابل عرضه .1

 عرضه قيمت پايه .2

 تاريخ عرضه .3

 سفارش فروش تصويرکننده به همراه  نام عرضه .4

فروش از جمله نقددي يدا اقسداطي بدودن ثمدن معاملده و در صدورت         شرايط .5

 اقساطي بودن نحوة تقسيط و وثايق مورد نياز

 تسويه خارج از پاياپاي حداکثر مهلت تسوية حصة نقدي و اراية سند  .6

 کننده در انتقال حقوق مالي و غيرمالي سهام دال بر نمايندگي عرضه مدارکي .7

 راية قرارداد توسط فروشندهاعالم شرايط ضمن عقد در صورت ا .8

 بورسفراساير اطالعات به درخواست  .9

، حداقل تدا  سرمايه پايهکمتر از پنج درصدسهام يا حق تقدم سهام درخواست عرضة :  24مادۀ 

 تطبيدق بدورس ثبدت و در صدورت    فراروز کاري قبل از عرضه بايد در دبيرخانة صبح  10ساعت 

همدان  ظهر  12حداکثر تا ساعت بايد بورس،فرامل مديرعا به تشخيصبا مقررات  اطالعية عرضه

  اطالع رساني شود.روز 
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يا بيشدتر  سرمايه پايه به ميزان پنج درصد سهام يا حق تقدم سهام درخواست عرضة :  25مادۀ 

سهام يدا حدق   چهار روز کاري قبل از عرضه و درخواست عرضة  ظهر12از آن، حداقل تا ساعت 

روز کداري قبدل از عرضده در دبيرخاندة      7آن نيز حداقل بايد  درصد يا بيشتر از 50تقدم سهام 

تدا   مديرعامل فرابورس، به تشخيصو در صورت تطبيق اطالعية عرضه با مقررات بورس ثبت فرا

 بورس به اطالع عموم برسد.فراپايان همان روز کاري از طريق سايت رسمي 

تشدار اطالعيدة عرضده توسدط     شرايط اعالم شده توسط کارگزار فروشدنده پدس از ان  :  26مادۀ 

بورس قابل تغيير نيست. در صورت تغيير در شرايط اطالعية عرضده يدا انصدراف فروشدنده از     فرا

، معاملة عمدده انجدام نخواهدد شدد و انجدام معاملده مندوط بده         سهام يا حق تقدم سهامفروش 

ت رسديدگي بده تخلفدا    مرجدع به  موضوعدرخواست مجدد فروشنده خواهد بود. در اين صورت 

تا زمان صدور رأي قطعدي،  سهام يا حق تقدم سهام بورس، فراارجاع و براساس اعالم کارگزاران 

 غيرقابل معامله خواهد شد.

در صورت تمايل فروشنده به انتشار آگهي فروش در جرايد، اطالعات منددرج در آن  :  27مادۀ 

ت مغايرت، اطالعات منتشر بورس مغايرت داشته باشد. در صورفرانبايد با اطالعات ارايه شده به 

 باشد. بورس قابل استناد ميفرارسمي شده در سايت 

شروع جلسة بورس مکلف است نماد معاملة عمده را حداکثر تا يک ساعت پس از فرا:  28مادۀ 

 معامالتي گشايش نمايد.

 حداقل تغيير قيمت مجاز هر سفارش در معامالت عمده مانند بازار عادي است.:  29مادۀ 

تواند براساس وضعيت بازار، حداقل تغيير قيمت مجاز  بورس ميفرامدير عامل  :ه تبصر

هر سفارش را براي جلسة معامالتي بعد تغيير دهد، ليکن بايد قبدل از شدروع   

 جلسة معامالتي بعد، مراتب را به اطالع عموم برساند.

ت نمايدد و در رقابدت   تواند از يک خريدار، سفارش خريدد دريافد   هر کارگزار تنها مي:  30مادۀ 

 شرکت کند.

تواندد همزمدان در دو سدمت عرضده و تقاضدا       يک کارگزار در يک معاملة عمده نمدي :  31مادۀ 

 فعاليت نمايد.
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هر سفارش خريد بايد برابر تعدداد  سهام يا حق تقدم سهام در معامالت عمده، تعداد  : 32مادۀ 

شد. همچندين قيمدت تعيدين شدده در     اعالم شده در اطالعية عرضه باسهام يا حق تقدم سهام 

 هاي خريد نبايد کمتر از قيمت پايه باشد. سفارش

کاهش قيمت سفارش خريد ثبت شده در سامانة معامالتي يا ورود سفارش با قيمتي :  33مادۀ 

باشد و حذف سدفارش   کمتر از باالترين سفارش خريد ثبت شده در سامانة معامالتي، مجاز نمي

 ثبت سفارش خريد با قيمت باالتر در سامانة معامالتي مجاز است. در صورت ، صرفاًخريد

کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خريد در سامانة معدامالتي بدا   :  34مادۀ 

دقيقة پاياني جلسة معامالتي، اقدام به عرضه نمايدد. عرضده    5قيمت پايه يا بيشتر از آن قبل از 

خريد  سفارشپذير است که از زمان ثبت بهترين  صورتي امکان توسط کارگزار فروشنده تنها در

 دقيقه گذشته باشد. 3در سامانة معامالتي حداقل 

دقيقة پاياني بازار، ادامة رقابت به جلسة  5در صورت ثبت سفارش خريد در  :1 تبصرۀ

خريدد موظدف    سدفارش  بهترينمعامالتي بعد موکول شده و کارگزار داراي 

با همان قيمت در ابتداي جلسدة معدامالتي بعدد وارد    خود را  سفارشاست 

 سامانه نمايد.

عدم رعايت ضوابط اين ماده از سوي کدارگزار خريددار يدا فروشدنده تخلدف       :2 تبصرۀ

 مرجدع بورس مکلف است موضوع را جهت رسيدگي بده  فرامحسوب شده و 

 ارجاع نمايد.کارگزاران رسيدگي به تخلفات 

فروشنده مانع انجام معاملده شدود،   کارگزار ت کارگزار خريدار يا در صورتي که تخلفا:  35مادۀ 

بده طدرف   به عندوان خسدارت   متخلف مکلف به پرداخت يک درصد ارزش معامله به قيمت پايه 

تواندد وثدايق و تضدامين الزم را حسدب مدورد از       مقابل خواهد بود. در اين خصوص کارگزار مدي 

عدددم انجددام معاملدده مطددابق ايددن  صددورتر دخريدددار يددا فروشددنده دريافددت نمايددد. همچنددين 

مکلف است کارمزدهاي انجام معامله را بر حسب ارزش معاملده بده قيمدت    متخلف کارگزار ،ماده

 گذاري مرکزي پرداخت نمايد. بورس و شرکت سپردهفراپايه به سازمان، 

 

  شرايطي عمده معامالت نهم: فصل 



15 

 

ار در صورتي مجداز بده ورود سدفارش بده     در معامالت عمدة شرايطي، کارگزار خريد:  36مادۀ 

موضدوع معاملده   درصدد ارزش سدهام يدا حدق تقددم سدهام        3ي است که معادل سامانة معامالت

نامة بانکي بدون قيد و شرط از مشتري دريافت و  براساس قيمت پايه را به صورت نقد يا ضمانت

حويدل دهدد و   گذاري مرکزي واريدز يدا بده ايدن شدرکت ت      حسب مورد به حساب شرکت سپرده

 بورس ارايه کند.فراتأييدية شرکت مزبور را مبني بر اخذ تضامين مربوطه به 

در صورت عدم ايفداي تعهددات تسدويه از سدوي کدارگزار خريددار، سدپردة         :1 تبصرۀ

عندوان  هداي معاملده بده     موضوع اين ماده پس از کسدر کارمزدهدا و هزينده   

 شود. کارگزار فروشنده پرداخت ميبه خسارت 

در صورتي که کارگزار خريدار پس از اراية درخواست خريد و قبل از انجدام   :2 ۀتبصر

معامله، انصراف کتبي خود را از ادامة رقابت اعالم نمايد يا چنانچه کدارگزار  

خريدار  موفق بده انجدام معاملده نگدردد، سدپردة وي بدا تاييدد مدديرعامل         

رات در جريان معامله فرابورس مبني بر عدم مغايرت اقدامات کارگزار با مقر

مذکور، حداکثر تا دو روز کاري پس از زمان انصراف يا انجام معامله مسترد 

 شود. مي

روز کاري پدس از انجدام معاملده، نسدبت بده       9کارگزار خريدار مکلف است حداکثر :  37مادۀ 

دات گذاري مرکزي اقدام نمايد و مستن شرکت سپردهپاياپاي تسوية حصة نقدي معامله از طريق 

روز کداري بعدد از    8الزم جهت تنظيم سند تسوية خارج از پاياپاي حصة غيرنقددي را حدداکثر   

انجام معامله به فروشنده ارايه کند. کارگزار فروشنده مکلف است پس از دريافت مستندات الزم 

نسبت بده   ،روز کاري پس از انجام معامله 9خارج از پاياپاي و حداکثر تسوية جهت تنظيم سند 

گدذاري مرکدزي اقددام نمايدد. در      بورس و شرکت سپردهفراراية سند تسوية خارج از پاياپاي به ا

گدذاري مرکدزي    به شرکت سدپرده  پاياپايخارج از تسوية صورت واريز حصة نقدي و اراية سند 

ثبت معامله در سيستم معامالتي حداکثر تا پايدان روز   ،روز کاري بعد از انجام معامله 9حداکثر 

 بعد انجام خواهد شد.کاري 

در صورت خودداري کدارگزار فروشدنده يدا فروشدنده از دريافدت مسدتندات         :1 ۀتبصر

تواند اسناد فوق را جهت ثبدت   مي خريدارموضوع اين ماده، خريدار يا کارگزار 

 دريافت نمايد.رسيد گذاري مرکزي ارايه و  در سوابق به شرکت سپرده
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نجام معاملة عمده از سوي سدازمان خصوصدي   در صورت عرضه سهام جهت ا :2 ۀتبصر

افزايش مهلت تسوية حصه نقدي و ارائه سند تسويه خارج از پاياپاي تدا   سازي

 سازي امکان پذير است.  روزکاري با اعالم سازمان خصوصي 30

در ايدن   ي کده در صورتي که کارگزار فروشنده زماني را طدوالني تدر از مهلتد   :3 ۀتبصر

تاديه سند تسويه خارج از پاياپاي مقرر گرديده، جهت  ارائه برايدستورالعمل 

غيدر  نيدز  مزبور  ةحصاز نظر اين دستورالعمل حصه نقدي معامله تعيين کند، 

 گردد. نقدي تلقي مي

رايطي، کارگزار خريدار بايد حداکثر تا پايان وقدت اداري  در خصوص معاملة عمدة ش:  38مادۀ 

آندان و   قابدل تخصديص بده   روز کاري بعد از معامله، اسامي خريداران به همراه تعدداد و درصدد   

بورس ارايه نمايد. تخصيص سهام براسداس اسدامي   فراهمچنين دستور خريد دريافت شده را به 

 گيرد. اعالم شده صورت مي

انجدام معاملده تدا زمدان قطعدي شددن آن، سدهام بده صدورت مسددود در            از زمدان :  39مادۀ 

 ماند. فروشنده باقي مي معامالتي کد

توسط کارگزار فروشدنده يدا عددم    تسويه خارج از پاياپاي در صورت عدم تسليم سند :  40مادۀ 

 توسدط بدورس   تسوية حصة نقدي معامله توسط کارگزار خريدار در مهلت مقرر، انجدام معاملده  

 شود. نمي قطعي

طدي مهلدت مقدرر توسدط کدارگزار      تسويه خارج از پاياپاي در صورت عدم اراية سند :  41مادۀ 

کارگزار شود. در صورتي که  ارجاع ميکارگزاران رسيدگي به تخلفات  مرجعفروشنده، موضوع به 

موظف است معادل يک درصد ارزش  ،براساس رأي صادرة قطعي متخلف شناخته شودفروشنده 

بر حسب قيمت پايه را به کارگزار خريدار و کارمزدهاي انجام معامله را بر حسدب ارزش   معامله

گذاري مرکزي پرداخت نمايد. کارگزار خريدار پدس   بورس و شرکت سپردهفرامعامله به سازمان، 

خريددار خواهدد   عنوان خسارت به از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقي مبلغ مذکور به 

 بود.

در صورت عدم واريز حصة نقدي يا عدم ايفاي تعهددات خريددار در خصدوص سدند      : 42مادۀ 

مرجدع رسديدگي بده    طي مهلت مقرر توسط کارگزار خريدار، موضوع به تسويه خارج از پاياپاي 

براسداس رأي صدادرة قطعدي    کارگزار خريددار  شود. در صورتي که  ارجاع ميتخلفات کارگزاران 
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گذاري مرکزي  بورس و شرکت سپردهفراگزار خريدار، سازمان، متخلف شناخته شود، کارمزد کار

حساب کارگزار فروشدنده واريدز خواهدد شدد.     به کسر و مابقي  36ماده از محل سپردة موضوع 

بده عندوان   کارگزار فروشنده پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخدت مدابقي مبلدغ مدذکور     

 به فروشنده خواهد بود.خسارت 

تدابع سداير    42 الدي  21مواد بيني نشده در  موارد پيشمعامالت عمده،  در خصوص : 43مادۀ 

 است.اين دستورالعمل ها و قواعد معامالتي تصريح شده در  رويه

 

  بلوک معامالت دهم: فصل 

در سامانه معامالت بلوک در نماد معامالتي بازاري مجزا از نماد معامالتي بازار عادي  : 44مادۀ 

 .شود انجام ميمعامالت 

 شود. ميدقيقه يکبار برگزار  5معامالت بلوک به روش حراج ناپيوسته و هر  : 45مادۀ 

قيمت مرجع همان روز بازار معادل ، معامالت بلوکقيمت مرجع روزانه براي بازار  : 46مادۀ 

 عادي است.

 .استاير شرايط معامالت بلوک، مشابه معامله در نماد اصلي س : 47مادۀ 

 

  اولیه عرضه کلي بطضوا يازدهم: فصل 

رش و ياوراق بهادار براساس دستورالعمل پذ و درجرش يه منوط به پذيعرضه اول : 48مادۀ 

به ر مقررات مربوط يو ساناشران اطالعات  يکامل اطالعات مطابق با دستورالعمل افشا يافشا

 .استفرابورس 

ن ييتعيشنهاد فرابورس اساس پرا براوراق بهادار  يهرش روش عرضه اوليت پذأيه : 49مادۀ  

 .دينما مي

عرضة اوليه در فرابورس به روش ثبت سفارش مطابق دستورالعملي خواهد بود که به  : 50مادۀ 

 رسد. پيشنهاد هيئت مديرة فرابورس به تصويب هيئت مديرة سازمان مي

 يزان کافيرش، سهام شناور آزاد شرکت به ميت پذأيص هيکه به تشخ يدر صورت : 51مادۀ 

 شود: ه سهم به صورت زير انجام ميعرضه اولي شد،با

 .شود رساني مي قبل از عرضه، مراتب توسط فرابورس اطالعکاري روز  3حداقل  .1
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دامنة نوسان گشايش و در روز  يابد گشايش مينماد معامالتي در بازار عادي  .2

سهم زانه قيمت اعمال نخواهد شد. قيمت پاياني سهم ميانگين موزون معامالت رو

 خواهد بود. گشايشروز  در

گذاري سهم را منوط به معاملة حجم  تواند قيمت فرابورس ميمدير عامل  :تبصره 

مشخصي از سهام شرکت نمايد و در صورت عدم انجام معامله در حجم 

مشخص شده، اقدام به ابطال معامالت و موکول نمودن عرضه به جلسات 

 در خصوص عرضه اوليهره بعدي نمايد. اين موضوع بايد در اطالعية منتش

 تصريح شود.

گذاري مرکزي  سپردهشرکت سهام شرکت نزد  بايدفوق،  روشعرضة اوليه به  در .3

 قابل معامله باشد. رسفرابومديرعامل به تشخيص بخش معيني از آن و ثبت شده 

 

 حراج روش به اولیه عرضه دوازدهم: فصل   

م به تعيين موارد زير فرابورس اقدا ةمدير قبل از عرضة اوليه به روش حراج، هيأت : 52مادۀ 

 نمايد: مي

 سهام جهت عرضه در روز عرضه اوليهحداقل تعداد  .1

پس از عرضة اوليه، بايد به صورت تدريجي کننده  عرضهحداقل تعداد سهام که  .2

 مهلت زماني آنعرضه نمايد و 

 الکيتمحدوديت خريد هر ايستگاه کاري و يا هر کد م .3

درصد و  60شود که حداقل  ن ييتع يبه نحوبايد  يستگاه کاريه هر ايسهم :1تبصره 

د يامکان خرکارگزاران عضو فرابورس فعال  يها ستگاهيدرصد از ا 95حداکثر 

 .سهام را داشته باشند

 ، بايدماده موضوع اين موارددر خصوص فرابورس مصوبات هيئت مديره  :2تبصره 

 شود. اطالع رساني قبل از عرضه توسط فرابورس کاري روز  2حداقل 

توسط فرابورس نسبت به اخذ  سهام يعرضه عموماطالعات کارگزاران پس از اعالم  : 53مادۀ

هاي اخذ شده جهت عرضه   درخواستخواهند کرد. کلية ان اقدام يد از متقاضيدرخواست خر

 .وليه، بايد به قيمت محدود باشندا
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اقدام نماد گشايش قه از زمان يدق 10حداقل پس از موظف است زار فروشنده کارگ : 54مادۀ 

اي انجام دهد که تا پايان  ة سهام نمايد. به هر ترتيب وي بايد عرضة سهام را به گونهبه عرض

 جلسة رسمي معامالتي عرضه انجام شود.

عرضة اوليه روز در عرضه  يبراآگهي شده درصد از سهام  50کمتر از که  يدر صورت : 55مادۀ 

به را اوليه  ةعرضمعامالت روز اول را ابطال نموده و  ةيکلمکلف است  ورس بفرا ،برسد به فروش

 نمايد.  روز ديگري موکول

در  .نديد سهام نمايه مجاز خود اقدام به خريش از سهميد بيدار نبايکارگزاران خر : 56مادۀ 

فرابورس مدير عامل عرضة اوليه، صورت خريد بيش از سهمية مجاز توسط کارگزاران در 

. نمايدابطال در عرضه اوليه را خريدهاي بيش از سهميه يا کل خريدهاي کارگزاري تواند  مي

رسيدگي به تخلفات  مرجعبه  توسط فرابورسکارگزار در فرايند عرضة اوليه  هرگونه تخلف

 رسيدگي خواهد شد.به آن ارجاع و براساس مقررات کارگزاران 

با  آناز  ند و پسياستفاده نما يد گروهيز کد خرا توانند ميد يخر يکارگزاران برا : 57مادۀ 

که  جغرافيايي منطقه و دهايدرخواست خر يمانت زياولو ،دهايمت درخواست خريبه ق توجه

 يند و حتيص سهام اقدام نماياخذ شده است نسبت به تخص يآن از متقاض د دريدرخواست خر

اعم از حقيقي و حقوقي، اند  دهارائه دا يد کتبيکه درخواست خر يانياالمکان به همه متقاض

ان هر ين مشتريسهام بعادالنه ص يت تخصيدر هر صورت مسئول .دهند صيرا تخص يا هيسهم

 .خواهد بود يبه عهده ودر عرضه اوليه کارگزار 

بايد شود  ميابطال معاملة آن ا يرسد و  ميبه فروش ن اوليه که در روز عرضه يسهام : 58مادۀ 

 .عرضه شوددر روزهاي آتي بورس فرامديرعامل نظر  طبق

توانند سهام خود را عرضه نمايند که در  در روز عرضة اوليه، صرفاً سهامداراني مي : 59مادۀ 

 زمرة سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند. 

ت يمحدوددر روز اول، اوليه عرضه  يبرادر نظر گرفته شده پس از فروش کل سهام  : 60مادۀ 

 .سهام منظور خواهد شد يمت براينوسان ق
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  سهام خريد تقدم حق معامالت سیزدهم: فصل 

 ،باشد ميخود تقدم   حقل به فروش يکه ما سهام ديخر قدمت  حق ةناميگواه ةدارند : 61مادۀ 

ل درخواست فروش و يمراجعه و نسبت به تکم يکارگزار يها به شرکت يسينو رهيپذ ةدر دور

 .دينما مي ، اقداميد سهام به کارگزاريحق تقدم خر ةناميل گواهيتحو

نقل و انتقال حق تقدم  ةناميگواه " ،فرابورسدر د سهام يدار حق تقدم خريخر يبرا : 62مادۀ 

 .شود ميمذکور انجام  ةناميگواه يو معامالت دست دوم بر مبناخواهد شد صادر  "

 يم در فرابورس در صورتدار حق تقدم سهايخربراي نقل و انتقال صادره  ةناميگواه : 63مادۀ 

 يها کل حق تقدم ةدهند د سهام جداگانه باشد، نشانيحق تقدم خر يدارانيز  خريدار رأساًکه 

حق تقدم صادره از طرف  ةپس از دريافت گواهينامکارگزار در اين حالت،  .دار خواهد بوديخر

 نمايد. ميدار ينقل و انتقال به خر ةناميواهشرکت، اقدام به تحويل گ

با د باشد، يسهام جد يسينو رهيل به پذيکه ما يدار حق تقدم سهام در صورتيخر : 64ۀ ماد

نمايد و  يند آن جهت تبديل حق تقدم به سهم اقدام ميآ نويسي و طي کردن فر تأديه مبلغ پذيره

 اين خصوص مسئوليتي نخواهند داشت.کارگزار مربوطه و فرابورس در 

ن ييرا در مهلت تع يسينو رهيکه وجه پذ يتقدم، در صورتحق  ةناميدارندگان گواه : 65مادۀ 

حق  ،ندينمانتأديه د شده است، يشرکت ق يسينو رهيپذ ةيکه در اعالم يشده به حساب بانک

 .خواهد شد يتلق "حق تقدم استفاده نشده"تقدم آنها در حکم 

 يسيون رهيان مهلت پذيپس از پاروز کاري  5ظرف حداکثر ناشر موظف است  : 66مادۀ 

دارندگان حق تقدم، تعداد و  يزياطالعات و مبالغ وار يآور ضمن جمع ،دارندگان حق تقدم

در هر صورت  .دياعالم نمامرکزي گذاري  سپردهشرکت مشخصات حق تقدم استفاده نشده را به 

به و تعيين تعداد آن اند  که از حق تقدم خود استفاده ننموده يت اعالم مشخصات افراديمسئول

 .ناشر است ةعهد

ک کد يرا به فوق  66 مادهموضوع  هاي تقدم حق تمامگذاري مرکزي  سپردهشرکت  : 67مادۀ 

 وسازمان  ،تقدم استفاده نشده را به ناشر حق يد و تعداد و کد معامالتينما ميمنتقل  يمعامالت

 .کند ميفرابورس اعالم 

نشده به  قدم استفادهت بايد حداکثر تالش خود را در خصوص فروش حقناشر  : 68مادۀ 

 بهترين قيمت انجام دهد.
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فرابورس، مفاد اين ماده رعايت نشود، مديرعامل در صورتي که به تشخيص  :تبصره 

 تواند نسبت به ابطال تمام يا قسمتي از معامالت مذکور اقدام نمايد. مي وي

حق تقدم  يسينو رهيوجه پذاست موظف  ،حق تقدم استفاده نشدهار ديکارگزار خر : 69مادۀ 

 نمايد. واريزشرکت حساب را به شده  يداريخر

 حق تقدم، مشابه ضوابط حاکم بر معامالت ةنامير ضوابط مربوط به دادوستد گواهيسا : 70مادۀ 

 .باشد ميسهام 

 

 فرابورس سوم بازار در معامله کلي ضوابط چهاردهم: فصل 

 شود: انجام مي به شرح ذيل عرضهدر بازار سوم فرابورس سه نوع  : 71مادۀ 

 بهادارة يکجاي اوراق عرض .1

 ة خرد اوراق بهادارعرض .2

 نويسي اوراق بهادار پذيره .3

مورد بررسي قرار فرابورس  "کميتة عرضه"هاي تکميل شدة عرضه در  درخواست : 72مادۀ 

روز  7گيرد. کميتة عرضه مراتب موافقت يا عدم موافقت با عرضه را ظرف مدت حداکثر  مي

به کارگزار متقاضي عرضه ابالغ  هاي تکميل شده به فرابورس،  ئه درخواستپس از ارا کاري

 نمايد. مي

از طرف عرضه رعايت ضوابط و مقررات مدارک و تکميل بودن مسئوليت کنترل  : 73مادۀ 

 .است عرضه کننده کننده به عهده کارگزار

رک و مستنداتي ، مداترکيب اعضاي کميتة عرضه، ضوابط و نحوة برگزاري جلسات : 74مادۀ 

به تصويب هيأت مديرة  هعرض ةاتخاذ تصميم در کميتنحوة و  که بايد متقاضي عرضه ارائه نمايد

 رسد. فرابورس مي

عرضه، فرابورس اقدام به درج نام اوراق بهادار در فهرست کميتة در صورت موافقت  : 75مادۀ 

 .مي نمايد "بيانيه عرضه"عرضه و انتشار همزمان 

 

   سوم بازار در يکجا عرضة : مپانزده فصل 

 شود. اعمال نميدر خصوص عرضة يکجا دامنة نوسان قيمت و محدوديت حجمي  : 76مادۀ 
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بدوده و يدا طبدق    به صورت يکجا و از يک کدد معدامالتي    يکجاي اوراق بهادارعرضة  : 77مادۀ 

 رسد. مقرراتي است که به تصويب هيئت مديره سازمان مي

شده توسط کارگزار فروشدنده پدس از انتشدار اطالعيدة عرضده توسدط        شرايط اعالم : 78مادۀ 

فرابورس قابل تغيير نيست. در صورت تغيير در شرايط اطالعية عرضده يدا انصدراف فروشدنده از     

فروش اوراق بهادار معاملة عمده انجام نخواهد شد و انجام معامله مندوط بده درخواسدت مجددد     

ع به مرجع رسيدگي به تخلفدات کدارگزاران ارجداع و    فروشنده خواهد بود. در اين صورت موضو

 براساس اعالم فرابورس، اوراق بهادار تا زمان صدور رأي قطعي، غيرقابل معامله خواهد شد.

در صورت تمايل فروشنده به انتشار آگهي فروش در جرايد، اطالعات منددرج در آن   : 79مادۀ 

اشته باشد. در صورت مغايرت، اطالعات منتشر نبايد با اطالعات ارايه شده به فرابورس مغايرت د

 باشد. شده در سايت رسمي فرابورس قابل استناد مي

 .باشد عرضة يکجا، يک ريال ميحداقل تغيير قيمت مجاز هر سفارش در  : 80مادۀ  

تواند براساس وضعيت بازار، حداقل تغيير قيمت مجداز   بورس ميفرامديرعامل  :تبصره 

ة معامالتي بعد تغيير دهد، ليکن بايد قبدل از شدروع   هر سفارش را براي جلس

 جلسة معامالتي بعد، مراتب را به اطالع عموم برساند.

بيانية اعالم شده در  اوراق بهادارهر سفارش خريد بايد برابر تعداد  اوراق بهادارتعداد  : 81مادۀ 

 قيمت پايه باشد.هاي خريد نبايد کمتر از  عرضه باشد. همچنين قيمت تعيين شده در سفارش

کاهش قيمت سفارش خريد ثبت شده در سامانة معامالتي يا ورود سفارش با قيمتي  : 82مادۀ 

باشد و حذف سدفارش   کمتر از باالترين سفارش خريد ثبت شده در سامانة معامالتي، مجاز نمي

 در صورت ثبت سفارش خريد با قيمت باالتر در سامانة معامالتي مجاز است.فقط خريد 

کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خريد در سامانة معدامالتي بدا    : 83ادۀ م

دقيقة پاياني جلسة معامالتي، اقدام به عرضه نمايدد. عرضده    5قيمت پايه يا بيشتر از آن قبل از 

خريد  سفارشپذير است که از زمان ثبت بهترين  توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتي امکان

 دقيقه گذشته باشد. 3انة معامالتي حداقل در سام

دقيقة پاياني بازار، ادامة رقابت به جلسة  5در صورت ثبت سفارش خريد در  :1 تبصرۀ

خريدد موظدف    سدفارش  بهترينمعامالتي بعد موکول شده و کارگزار داراي 
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خود را با همان قيمت در ابتداي جلسدة معدامالتي بعدد وارد     سفارشاست 

 سامانه نمايد.

فروشدنده  کدارگزار  عدم رعايت ضوابط اين ماده از سوي کارگزار خريدار يدا   :2 بصرۀت

بورس مکلف است موضوع را جهت رسديدگي بده   فراتخلف محسوب شده و 

 ارجاع نمايد.مرجع رسيدگي به تخلفات کارگزاران 

شدود،   در صورتي که تخلفات کارگزار خريدار يا کارگزار فروشنده مانع انجام معاملده  : 84مادۀ 

بده طدرف   به عندوان خسدارت   متخلف مکلف به پرداخت يک درصد ارزش معامله به قيمت پايه 

تواندد وثدايق و تضدامين الزم را حسدب مدورد از       مقابل خواهد بود. در اين خصوص کارگزار مدي 

 ،مداده خريدار يا فروشنده دريافت نمايد. همچنين در صورت عددم انجدام معاملده مطدابق ايدن      

مکلف است کارمزدهاي انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قيمت پايه به  کارگزار متخلف

 گذاري مرکزي پرداخت نمايد. سازمان، فرابورس و شرکت سپرده

ت بده  تواند شرايطي را جهت تسوية معامال کننده مي ر معامالت عرضة يکجا، عرضهد : 85مادۀ 

مايد. در اين صورت معاملدة مدذکور عرضدة    تعيين و در بيانية عرضه اعالم ن صورت نقد و اقساط

 يکجاي شرايطي محسوب شده و مشمول مقررات مربوطه خواهد بود.

شرايطي، کارگزار خريدار در صدورتي مجداز بده ورود سدفارش بده      عرضة يکجاي در  : 86مادۀ 

موضوع معامله براساس قيمت پايه  اوراق بهاداردرصد ارزش  3سامانة معامالتي است که معادل 

نامة بانکي بدون قيد و شرط از مشتري دريافدت و حسدب مدورد بده      به صورت نقد يا ضمانت را

گذاري مرکزي واريز يا به اين شرکت تحويل دهد و تأييدية شرکت مزبور  حساب شرکت سپرده

 بورس ارايه کند.فرارا مبني بر اخذ تضامين مربوطه به 

کدارگزار خريددار، سدپردة    در صورت عدم ايفداي تعهددات تسدويه از سدوي      :1 تبصرۀ

هداي معاملده بده کدارگزار      موضوع اين ماده پس از کسر کارمزدها و هزينده 

 شود. فروشنده پرداخت مي

در صورتي که کارگزار خريدار پس از اراية درخواست خريد و قبل از انجدام   :2 تبصرۀ

 معامله، انصراف کتبي خود را از ادامة رقابت اعالم نمايد يا چنانچه کدارگزار 

خريدار  موفق بده انجدام معاملده نگدردد، سدپردة وي بدا تاييدد مدديرعامل         

فرابورس مبني بر عدم مغايرت اقدامات کارگزار با مقررات در جريان معامله 
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مذکور، حداکثر تا دو روز کاري پس از زمان انصراف يا انجام معامله مسترد 

 شود. مي

کاري پدس از انجدام معاملده، نسدبت بده       روز 9کارگزار خريدار مکلف است حداکثر  : 87مادۀ 

گذاري مرکزي اقدام نمايد و مستندات  تسوية حصة نقدي معامله از طريق پاياپاي شرکت سپرده

روز کداري بعدد از    8الزم جهت تنظيم سند تسوية خارج از پاياپاي حصة غيرنقددي را حدداکثر   

ت پس از دريافت مستندات الزم انجام معامله به فروشنده ارايه کند. کارگزار فروشنده مکلف اس

روز کاري پس از انجام معامله، نسبت بده   9جهت تنظيم سند تسوية خارج از پاياپاي و حداکثر 

گدذاري مرکدزي اقددام نمايدد. در      اراية سند تسوية خارج از پاياپاي به فرابورس و شرکت سپرده

گدذاري مرکدزي    ت سدپرده صورت واريز حصة نقدي و اراية سند تسوية خارج از پاياپاي به شرک

روز کاري بعد از انجام معامله ثبت معامله در سيستم معامالتي حداکثر تا پايدان روز   9حداکثر 

 کاري بعد انجام خواهد شد.

در صورت خودداري کارگزار فروشنده يا فروشنده از دريافت مستندات موضوع  : 1ۀتبصر

ق را جهت ثبت در سوابق به تواند اسناد فو اين ماده، خريدار يا کارگزار وي مي

 گذاري مرکزي ارايه و رسيد دريافت نمايد. شرکت سپرده

در صورت عرضه سهام جهت انجام معاملة عمده از سوي سدازمان خصوصدي    : 2ۀتبصر

افزايش مهلت تسوية حصه نقدي و ارائه سند تسويه خارج از پاياپاي تدا   سازي

 ن پذير استسازي امکا  روزکاري با اعالم سازمان خصوصي 30

ي کده در ايدن   در صورتي که کارگزار فروشنده زماني را طدوالني تدر از مهلتد   : 3ۀتبصر

تاديه  ارائه سند تسويه خارج از پاياپاي مقرر گرديده، جهت برايدستورالعمل 

حصه نقدي معامله تعيين کند، از نظر اين دستورالعمل حصة مزبور نيدز غيدر   

 گردد. نقدي تلقي مي

شرايطي، کارگزار خريدار بايدد حدداکثر تدا پايدان     عرضة يکجاي صوص معاملة در خ : 88مادۀ 

 قابل تخصيص بده وقت اداري روز کاري بعد از معامله، اسامي خريداران به همراه تعداد و درصد 

 اوراق بهدادار بدورس ارايده نمايدد. تخصديص     فراآنان و همچنين دستور خريد دريافت شده را به 

 گيرد. صورت ميتوسط کارگزار خريدار براساس اسامي اعالم شده 
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بده صدورت مسددود در کدد     اوراق از زمان انجام معامله تدا زمدان قطعدي شددن آن،      : 89مادۀ 

 ماند. فروشنده باقي مي

توسط کارگزار فروشدنده يدا عددم    تسويه خارج از پاياپاي در صورت عدم تسليم سند  : 90مادۀ 

توسدط فرابدورس   ر در مهلت مقرر، انجام معامله تسوية حصة نقدي معامله توسط کارگزار خريدا

 شود. قطعي نمي

طدي مهلدت مقدرر توسدط کدارگزار      تسويه خارج از پاياپاي در صورت عدم اراية سند  : 91مادۀ 

شدود. در صدورتي کده     ارجداع مدي  کدارگزاران  رسيدگي به تخلفدات   مرجعفروشنده، موضوع به 

شناخته شود وي موظف است معادل يدک  براساس رأي صادرة قطعي کارگزار فروشنده متخلف 

درصد ارزش معامله بر حسب قيمت پايه را به کارگزار خريدار و کارمزدهاي انجام معاملده را بدر   

گذاري مرکزي پرداخت نمايد. کارگزار  بورس و شرکت سپردهفراحسب ارزش معامله به سازمان، 

عندوان خسدارت بده    کور بده  خريدار پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقي مبلغ مدذ 

 خريدار خواهد بود.

در صورت عدم واريز حصة نقدي يا عدم ايفاي تعهددات خريددار در خصدوص سدند      : 92مادۀ 

مرجدع رسديدگي بده    طي مهلت مقرر توسط کارگزار خريدار، موضوع به تسويه خارج از پاياپاي 

قطعدي کدارگزار خريددار    شود. در صورتي که براساس رأي صدادرة   ارجاع مي تخلفات کارگزاران

گذاري مرکزي  بورس و شرکت سپردهفرامتخلف شناخته شود، کارمزد کارگزار خريدار، سازمان، 

کسر و مابقي به حساب کارگزار فروشنده واريز خواهد اين ماده  86ماده از محل سپردة موضوع 

عندوان  ور بده  شد. کارگزار فروشنده پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقي مبلغ مذک

 فروشنده خواهد بود.خسارت به 

ها و قواعدد معدامالتي    تابع ساير رويهضوابط عرضة يکجا، بيني نشده در  موارد پيش  : 93مادۀ 

 تصريح شده در اين دستورالعمل است.

 

  سوم بازار در خرد عرضة : شانزدهم فصل 

از اوراق بهدادار   معينيشخصي است که خريدار حجم  خريددر عرضة خرد، متقاضي  : 94مادۀ 

 مشخص از سوي مالکان آن است.
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مهلتي را براي  کميته عرضهدر صورت درج اوراق بهادار متعاقب درخواست متقاضي،  : 95مادۀ 

در  خريدبه همراه ساير شرايط اعالمي از سوي متقاضي  که اين مهلتخريد نامبرده تعيين 

 مي شود.بيانية عرضه منتشر 

بايد  خريدوراق بهادار در صورت تمايل جهت فروش اوراق خود به متقاضي مالکان ا : 96مادۀ 

نموده و سپس سپرده گذاري مرکزي  نزد شرکت سپرده خوداز طريق کارگزار را اوراق مذکور 

 سفارش فروش خود را از طريق کارگزار در سامانة معامالتي ثبت نمايند.

اقدام به ورود سفارش با رگزاران خريدار ، کامهلت تعيين شده جهت خريد در پايان : 97مادۀ 

 د نمود و معامالت با اجراي يک حراج تک قيمتي انجام خواهد شد.نحجم اعالمي خواه

تسويه معامالت در بازار عرضة خرد، تابع مقررات مربوط به تسوية معامالت عادي  : 98مادۀ 

 خواهد بود.
 

  سوم بازار در نويسي  پذيره : همهفد فصل 

هاي سهامي عام، اوراق مشارکت و  نويسي اوراق بهادار از جمله سهام شرکت پذيره : 99مادۀ 

 گواهي سپرده براساس مجوز صادره از سازمان و مفاد بيانية ثبت انجام خواهد شد.

 قبل از زمان عرضة پيشنهادي کاري روز 7کننده مکلف است حداقل  کارگزار عرضه : 100مادۀ 

 را به فرابورس ارايه نمايد:، مدارک و اطالعات زير خود

شددن کدل اوراق مدورد      گذاري مرکزي مبني بر سپرده تاييدية شرکت سپرده .1

 پذيره نويسي

 بيانية ثبت .2

 نويسي اطالعية پذيره .3

 نحوة پاياپاي و تسوية وجوه اوراق .4

 اعالم شرايط در نظر گرفته شده براي کارگزاران خريدار در خصوص امکاندات  .5

 راق در شبکة داخلي کارگزارانو يا زمان توزيع او آنها

نويسدي بايدد از    اطالعات و مددارکي کده کدارگزاران خريددار در زمدان پدذيره       .6

از قبيدل مشخصدات هدويتي خريدداران و      ،خريداران اخذ و به ناشر ارايه نمايند

 شماره حساب بانکي
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قبل از روز کاري  3حداقل فرابورس در صورت کفايت مدارک و مستندات ارايه شده،  : 101مادۀ 

 اقدام خواهد کرد. و بيانية ثبتنويسي  نسبت به انتشار اطالعية پذيرهنويسي  شروع پذيره

گردد که  گشايش ميبه نحوي نويسي نماد اوراق توسط فرابورس  در روز اول پذيره : 102مادۀ 

 در پذيره نويسي .سفارشات با قيمت ثابت مندرج در بيانيه عرضه قابل ورود به سيستم باشد

االمکان منطبق با  گردد که حتي حد پايه سفارشات و محدوديت حجمي به نحوي تعيين ميوا

شرايط مندرج در اطالعيه عرضه باشد. تنظيمات سامانة معامالتي از جمله دامنة نوسان قيمت، 

نويسي توسط  واحد پاية سفارش و محدوديت حجمي براساس شرايط مندرج در اطالعية پذيره

 و اعالم خواهد شد.تعيين  کميتة عرضه

گشايش نماد، امکان ورود سدفارش خريدد را طدي دورة مشدخص     کارگزاران پس از  : 103مادۀ 

هداي خريدد بايدد بدا      خواهند داشدت. سدفارش   سامانه معامالتنويسي به  شده در اطالعية پذيره

بدا   را کده ي يهدا  تواند سفارش د. فرابورس مينشرايط مندرج در بيانية عرضه مطابقت داشته باش

 شرايط مزبور منطبق نيست حذف نمايد.

هاي خريد  نويسي، در پايان هر روز در صورتي که حجم سفارش دورة پذيره در طول : 104مادۀ 

، عرضة اوراق به صورت تسهيم به نويسي شود وراق بهادار مورد پذيرهمعادل يا بيشتر از کل ا

 نسبت انجام خواهد شد.

نويسي تعداد تقاضاي ثبت شده در سامانة  ن دورة پذيرهدر صورتي که در پايا : 105مادۀ 

نويس مکلف به ورود سفارش  نويسي باشد، متعهد پذيره معامالتي کمتر از کل اوراق مورد پذيره

نويسي خواهد بود. پس از  هاي ثبت شده و کل اوراق مورد پذيره التفاوت سفارش به ميزان مابه

 نجام خواهد شد.نويسي، عرضه ا ورود سفارش متعهد پذيره

در صورتي که طبق بيانية ثبت مقرر شود که بخشي از عرضة اوراق از طريق شدبکة   : 106مادۀ 

نويسي از طريق  تواند طي دورة پذيره ، اين اوراق مي  ديگر انجام شود هاي کارگزاري بانکي يا شبکه

بده   واريزيوجوه ساس بر انويسي  دورة پذيرههر روز از هاي مذکور فروخته شود. در پايان  شبکه

به کد واسط منتقدل  پذيره نويسي شده را اوراق  و اعالم کارگزار، فرابورسحساب بانکي مربوطه 

 فهرسدت نويسدي،   روز پدس از پايدان دورة پدذيره    10 کثرطي مدت حددا  بايد. کارگزار نمايد مي

يان تخصيص يابد. خريداران اوراق را به فرابورس ارايه نمايد تا اوراق خريداري شده به کد مشتر
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، اوراق باقيماندده بده حسداب کدارگزار      در صورت عدم اراية تمام يا قسمتي از کدهاي معدامالتي 

 شود. منتقل مي

 

 مشارکت اوراق بازار دوم دست معامالت شرايط : هجدهم فصل 

اوراق بهادار پذيرفته شده در  در صورت وجود اطالعات با اهميت تأثيرگذار بر قيمت : 107مادۀ 

متوقف و پدس از   طبق مقرراترا مربوطه تواند نماد معامالتي  ، فرابورس ميبازار اوراق مشارکت

انتشار اطالعات نسبت به بازگشايي نماد اقدام نمايد. دامنة نوسان قيمت در روز بازگشايي نمداد  

 اعمال نخواهد شد.

هاي معامالتي، سود  هخريدار ملزم است عالوه بر قيمت خريد اوراق مشارکت و هزين : 108مادۀ 

نامة اوراق قيد شدده اسدت( را نيدز     سررسيد که در اميدموعد انباشته اوراق مزبور )سود بين دو 

 پرداخت نمايد.

مکلف است در راستاي ايفاي تعهدات خود مبندي بدر    ، بازارگردان يا بازار سازضامن : 109مادۀ 

هاي خريدد   نسبت به ورود سفارش خريد اوراق، به ترتيبي که در بيانية ثبت مشخص شده است

 ،الزم و حفظ آن طي دورة معامالتي اقددام نمايدد. در صدورتي کده کدل سدفارش واردة ضدامن       

دقيقده   5معامله گردد نامبرده موظف به ورود سفارش جديد تا حدداکثر  بازارگردان يا بازار ساز 

 باشد. پس از آن مي

بصدورت   ،صد از کل اوراق منتشره باشدد در 5در صورتي که شخصي دارندة بيش از  : 110مادۀ 

 تواند اوراق خود را بصورت عمده و با شرايط و ضوابط معامالت عمده عرضه نمايد. اختياري مي

ساير مقررات مربوط به نحوه دريافت سفارش خريد و فروش اوراق و ساير مقدررات   :111مادۀ 

مشدابه ضدوابط حداکم بدر      مربوط از جمله احراز هويت مشتري دريافت کد معدامالتي و غيدره  

 باشد. ميدر اين دستورالعمل سهام معامالت 

گذاري مرکدزي   شرکت سپرده نزدفرابورس قابل معامله هستند که  درفقط اوراقي  : 112مادۀ 

 .صادر شده باشدبراي آن گواهي نقل و انتقال و شده سپرده 
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  بازارگردان و کارگزاران تیفعال طيشرا : نوزدهم فصل 

در فرابدورس  ايشان منوط به عضويت  ،در فرابورستوسط کارگزاران انجام معامالت  : 113مادۀ 

هيئدت  پيشدنهاد  باشد. عضويت کارگزاران در فرابورس براساس دستورالعملي اسدت کده بده     مي

 سازمان خواهد رسيد.هيئت مديره تصويب فرابورس به مديره 

ر يا غي يکيالکترون يها ان از فرميمشتردرخواست افت يدر يکارگزار موظف است برا : 114مادۀ 

 .فرابورس استفاده کندابالغ شده توسط ، طبق فرمت يکيالکترون

 ، مقدررات مطابق  بايدکارگزار مسئوليت احراز هويت مشتري بر عهدة کارگزار است.  : 115مادۀ 

 .هويت مشتري را احراز نمايد

تريان و اجراي آن طبق مقررات مي هاي مش کارگزاران مکلف به دريافت درخواست : 116مادۀ 

باشند. عدم دريافت درخواست مشتريان، ثبت و يا اجراي آن برخالف مقررات، تخلف محسوب 

ارجاع  کارگزارانرسيدگي به تخلفات  مرجعشده و موضوع توسط فرابورس جهت رسيدگي به 

 خواهد شد.

هاي گروهي  هي و ثبت سفارشاستفاده از کد معامالت گرومجاز به  يقط کارگزارانف : 117مادۀ 

 بايدن دفتر يدر ا. ندياستفاده نما سازماند ييباشند که از دفتر ثبت سفارش مورد تا مي

 انيمشترهاي  درخواست ياجراثبت و در خصوص سازمان وضع شده توسط  ياستانداردها

 .ت شوديرعا

راج و بازارگرداني مبتني بازارگرداني در فرابورس به دو روش بازارگرداني مبتني بر ح : 118مادۀ 

باشد. بازارگرداني مبتني بدر مدذاکره صدرفاً در بدازار دوم و بدازار اوراق       پذير مي بر مذاکره امکان

  رسد. و مقررات آن به تصويب هيئت مديرة فرابورس مي پذير است مشارکت امکان

ل فعاليدت  مطدابق دسدتورالعم  در فرابدورس  مبتندي بدر حدراج    فعاليت بدازارگرداني   : 119مادۀ 

 انجام خواهد شد. سازمانهيئت مديره مصوب بازارگرداني 

 3/10/84مصوب دستورالعمل اجرایی بازارسازی سهام بازارسازی در فرابورس براساس  : 120مادۀ  

کلیۀ  ه و جهت اجرا در فرابورسپذیر بود تهران امکاناوراق بهادار کارگزاران بورس  هیئت مدیره سازمان

 دستورالعمل مذکور بر عهدۀ فرابورس در کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران سازمان توظایف و اختیارا

ناشری که اوراق آن در "به  "بورسی  شرکت"عبارت در دستورالعمل مذکور . همچنین خواهد بود

تغییر  "کارگزار پذیرفته شده در فرابورس"به  "کارگزار بورسی" عبارت و "فرابورس پذیرفته شده است
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 ،رسد فرابورس میهیئت مدیرۀ درخواست بازارسازی و تعهدات بازارساز طی فرمی که به تصوی  یابد.  می

 شود. از طریق کارگزاران به فرابورس اعالم می

  

  مقررات ريسا :بیستم فصل 

هاي  هاي خدمات و کارمزدهاي فرابورس و نحوة وصول آن در چارچوب سقف نرخ : 121مادۀ 

 گردد. مان ، توسط هيئت مديرة فرابورس تصويب و اعمال ميساز مصوب هيئت مديرة

، محدوديت سهام آندر خصوص مالکيت که هايي  شرکتدر صورت پذيرش سهام  : 122مادۀ

هاي مذکور را بر اساس  موظف است محدوديتفرابورس  ،وجود دارداي  مقرراتي يا اساسنامه

 د.کنترل نماي و در چارچوب امکانات عملياتي خود مقررات

 ةتوسط فرابورس اعالم شود و کلي بايد دستورالعملکليه مواردي که مطابق اين  : 123مادۀ 

باشد از طريق سايت رسمي  الزامي مي دستورالعملرساني که مطابق اين  اطالعموارد 

 .فرابورس انجام خواهد گرفت

 

 

 

 


