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     م  دا 
  
  

  ایران فرابورسدر  اوراق بهادار نحوه انجام معامالت دستورالعمل اجرایی
  
  
  

پیشنهاد  بنابر ،قانون بازار اوراق بهادار یین نامه اجرایآئ 5ماده  يدر اجران دستورالعمل یا
 خیدر تار تبصره 27ماده و  123 ،فصل 20در  شرکت فرابورس ایران، 17/1/1388مورخ 

  .دیسازمان بورس و اوراق بهادار رس ةمدیر  هیأتب یه تصوب 7/6/1388
  

    اصطالحات و فیتعار :اول فصل 
ران یا یاسالم يقانون بازار اوراق بهادار جمهور 1که در ماده  ییها اصطالحات و واژه :1مادة 

 و عرضۀ اوراق بهادار در رشیدستورالعمل پذ و یاسالم  يمجلس شورا1384مصوب آذرماه 
 يها واژه. اند ن دستورالعمل به کار رفتهیدر ا میاند، به همان مفاه ف شدهیتعر یرانا فرابورس

  :باشند یر میز یمعان يگر داراید
اي است که قبل از معامله عمده توسط فرابورس، طبق فرمت  اطالعیه :اطالعیه عرضه )1

 .شود مصوب هیئت مدیره فرابورس و بر اساس ضوابط این دستورالعمل منتشر می

پایانۀ معامالتی کارگزار است که با سامانۀ معامالتی فرابورس در  :تگاه معامالتیایس )2
 .باشد ارتباط می

از جمله بازارهاي سامانۀ معامالت است که در آن معامالت عادي اوراق : بازار عادي )3
 .شود بهادار براساس مقررات این دستورالعمل، انجام می

ریک از انواع اوراق بهادار براساس مقررات جلوگیري از انجام معامالت ه: توقف نماد )4
  .است
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هاي خرید و  سازوکاري براي دادوستد اوراق بهادار بر پایۀ انطباق بهینه سفارش: حراج )5
 .فروش مشتریان با در نظرگرفتن اولویت قیمت، منشاء و زمان است

 شود و در طی آن امکان حراجی است که به صورت پیوسته انجام می :حراج پیوسته   )6
هاي خرید و فروش  در حراج پیوسته سفارش. ورود، تغییر و حذف سفارش وجود دارد

 .شود ها منجر به معامله می به محض تطبیق قیمت

ها در مرحلۀ  حراجی است که پس از ثبت سفارش :(Auction)حراج ناپیوسته  )7
گیري انجام شده و معامله براساس قیمت نظري گشایش، از طریق سامانۀ  سفارش

 .شود التی انجام میمعام

دورة زمانی مشخصی در هر روز کاري است که انجام معامله : جلسۀ رسمی معامالتی )8
تواند در یک روز معامالتی بیش  فرابورس می. باشد در آن دوره طبق مقررات مقدور می

 .از یک جلسۀ رسمی معامالتی داشته باشد

امالت گروهی است که پس خرید اوراق بهادار توسط کارگزار با کد مع: خرید گروهی )9
 .یابد از معامله توسط کارگزار به کد مالکیت مشتریان تخصیص می

دامنۀ نوسان قیمت اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس : دامنۀ نوسان روزانۀ قیمت )10
ها در هر روز صرفاً در  شود و ورود سفارش است که نسبت به قیمت مرجع تعیین می

 .این دامنۀ قیمت، مجاز است

درخواست مشتري به همراه شرایط آن مبنی بر خرید یا  :فروش/درخواست خرید )11
فروش اوراق بهادار است که در قالب فرم الکترونیک یا غیرالکترونیک به کارگزار ارایه 

تواند با قیمت معین، قیمت محدود یا قیمتی که اختیار  درخواست مذکور می. گردد می
 .ایه گرددشود، ار آن به کارگزار واگذار می

دورة زمانی قبول سفارش قبل از حراج ناپیوسته است که طی  :گیري دوره سفارش )12
 .آن کارگزاران امکان ورود، تغییر و حذف سفارش در سامانه معامالت را دارند

هاي کاري است که طبق مقررات، معامالت فرابورس در آن انجام  روز: روز معامالتی )13
 .شود می
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رویۀ تسهیم به نسبت، اوراق بهادار تخصیص یافته به  طبق: رویۀ تسهیم به نسبت )14
هاي ثبت شده،  هر سفارش معادل حجم سفارش ثبت شده تقسیم بر کل سفارش

 .ضربدر کل اوراق بهادار قابل عرضه است

اي است الکترونیکی که عملیات  مربوط به معامالت فرابورس  سامانه: سامانۀ معامالت )15
 .شود انجام معامله از طریق آن انجام می از جمله دریافت سفارش، تطبیق و

هاي شرکت است که در  عبارت از مجموع سهام، سهام جایزه و حق تقدم: سرمایۀ پایه )16
 .نویسی یا ثبت قانونی قرار دارد مرحله پذیره

درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار است که توسط کارگزار وارد سامانه : سفارش )17
 .شود معامالت می

سفارشی است که براساس قیمت آخرین معاملۀ  ):Stop Order( سفارش متوقف )18
شود که  هاي خرید، زمانی این سفارش فعال می در خصوص سفارش. شود بازار فعال می

قیمت آخرین معامله بازار با قیمت تعیین شده توسط مشتري مساوي یا از آن بیشتر 
شود که قیمت  ، زمانی این سفارش فعال می هاي فروش شود و در خصوص سفارش

 .آخرین معامله بازار با قیمت تعیین شده توسط مشتري مساوي یا از آن کمتر شود

گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه  سپرده: گذاري مرکزي شرکت سپرده )19
 .است) شرکت سهامی عام(

 .نخستین عرضۀ اوراق بهادار، پس از پذیرش و درج در فرابورس است :عرضۀ اولیه )20

اي است که در یک جلسۀ معامالتی بر مبناي  عرضه: یه به روش حراجعرضۀ اول )21
 .شود رقابت خریداران انجام می

 است) شرکت سهامی عام(فرابورس ایران : فرابورس )22

قیمت هر ورقۀ بهادار است که در پایان هر جلسۀ رسمی معامالتی : قیمت پایانی )23
 .شود اعالم می "فرابورس"محاسبه و توسط 

قل قیمت براي عرضۀ سهام در معامالت عمده است که توسط حدا: قیمت پایه )24
فروشنده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده در درخواست وي براي معاملۀ عمده به 

 .شود فرابورس اعالم می
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نرخی است که براي هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد : قیمت پیشنهادي )25
 .شود   سامانۀ معامالت می

قیمتی است که مبناي اعمال دامنۀ نوسان روزانۀ اوراق بهادار قرار : قیمت مرجع )26
 .گیرد می

قیمتی است که پس از اعمال اثر تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود : قیمت نظري )27
 .شود نقدي در قیمت پایانی محاسبه می

هاي ثبت  قیمتی است که در مرحلۀ گشایش، براساس سفارش: قیمت نظري گشایش )28
ه از سازو کار حراج، توسط سامانۀ معامالتی محاسبه و معامالت مرحلۀ شده با استفاد

 .شود گشایش با آن قیمت انجام می

هاي گروهی هر ایستگاه  اي است که براي ورود سفارش شناسه: کد معامالت گروهی )29
 .معامالتی در سامانۀ معامالت تعریف شده است

ر سفارش در سامانۀ حداکثر تعداد اوراق بهاداري که طی ه: محدودیت حجمی )30
 .شود معامالت وارد می

گران برپایه ارتباط  گذاري اوراق بهادار توسط معامله یابی و قیمت فرآیند مظنه: مذاکره )31
 .الکترونیک یا غیرالکترونیک است

 .شخصی است که متقاضی خرید یا فروش اوراق بهادار است: مشتري )32

تقدم قابل معامله در آن براي اي است که تعداد سهام و حق  معامله :معاملۀ بلوکی )33
هایی که سرمایۀ پایۀ آنها بیش از یک میلیارد عدد است بزرگتر یا مساوي نیم و  شرکت

هایی که سرمایۀ پایۀ آنها کمتر یا  کمتر از یک درصد سرمایۀ پایه و براي شرکت
مساوي یک میلیارد عدد است بزرگتر یا مساوي یک و کمتر از پنج درصد سرمایۀ پایۀ 

 .کت باشدشر

که تعداد سهام یا حق تقدم قابل معامله در آن در است اي  معامله :معاملۀ عمده )34
 1هایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوي  شرکت

هایی که سرمایه پایه آنها کمتر یا مساوي یک میلیارد  درصد سرمایه پایه و در شرکت
 .درصد باشد 5وي عدد است، بزرگتر یا مسا
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اي است که تسویۀ وجوه آن با شرایط اعالمی  معاملۀ عمده :معامالت عمده شرایطی )35
 .شود در اطالعیۀ عرضه بر اساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل انجام می

الزاماتی است که توسط مراجع ذیصالح در چارچوب اختیارات آنها وضع شده و  :مقررات )36
 .ان و سایر اشخاص ذیربط فرابورس موظف به رعایت آنها هستندفرابورس، کارگزار، مشتری

 
اي است که براي هر یک از اوراق بهادار به صورت منحصر بفرد  شناسه :نماد معامالتی )37

تواند به صورت حرف، عدد یا  این شناسه می. در سامانۀ معامالت تعریف شده است
 . ترکیبی از هر دو باشد

وارده   اد مشخصی از اوراق بهادار است که سفارشتعد): LOT(واحد پایۀ سفارش    )38
به سامانۀ معامالتی باید ضریبی از آن باشد و براي هر ورقۀ بهادار مقدار آن توسط 

 .شود تعیین می "هیئت مدیره فرابورس"

  
    بهادار اوراق معامالت انجام کلی ضوابط :دوم فصل 

این دستورالعمل و در جلسۀ رسمی کلیۀ معامالت در فرابورس باید براساس ضوابط  :2مادة 
 . معامالتی انجام شود

و  سازمانهیئت مدیرة با تصویب انجام معامالت در خارج از جلسۀ معامالتی : تبصره 
  .پذیر خواهد بود طبق شرایط تعیین شده توسط آن، امکان

 لیبه استثناى روزهاى تعطبورس، فراانواع اوراق بهادار در  املهمع یجلسات رسم :3مادة 
روز  همان 12آغاز و در ساعت  9از ساعت هر هفته چهارشنبه  لغایتشنبه  يدر روزها یرسم

  .ابدی میخاتمه 
با تصویب هیأت مدیرة و جلسات رسمی معامله انجام معامله  يرات ساعت و روزهاییتغ :4مادة 

توسط  ،القبل از اعم سه روز کارياین تغییرات باید حداقل . پذیر خواهد بود فرابورس امکان
  .فرابورس به اطالع عموم برسد

صورت بروز تواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسه معامالتی را در  میفرابورس  :5مادة 
به  به نحو مقتضیبالفاصله و این تغییرات باید . تغییر دهددر سامانه معامالتی اشکاالت فنی 
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کاالت فنی سامانه معامالتی را فرابورس مکلف است مستندات مربوط به اش .اطالع عموم برسد
  .در سوابق خود نگهداري نماید

  
    معامله انجام مراحل :سوم فصل 

و بازار  سومبازار  ،دومبازار اول، بازار ب در یدر فرابورس به ترتاوراق بهادار عامالت م: 6مادة 
اوراق مشارکت و بازار اول و دوم بازار انجام معامالت در مراحل  .انجام خواهد شد اوراق مشارکت

  :استر یبه شرح ز
دقیقـه قبـل از شـروع معـامالت انجـام       30این مرحله به مـدت   :شیگشا شیپ .1

رگزاران سفارش توسـط کـا   حذفا ی تغییرن مرحله امکان ورود، یدر ا. شود می
  .شود اي انجام نمی معامله لیکن در این مرحله وجود دارد

 يهـا  سـفارش  يبـا اجـرا   گشایش، بالفاصله پس از مرحلۀ پیش :گشایش ۀمرحل .2
  .شود انجام می وستهیحراج ناپسازوکار براساس  و موجود در سامانه معامالت

 کـه طـی آن   گشایشپس از انجام مرحلۀ اي است  مرحله :وستهیحراج پ ۀمرحل .3
  .شود یموسته انجام یحراج پسازوکار براساس معامالت 

خاتمـۀ مرحلـۀ حـراج    پس از بالفاصله این مرحله  :یانیپا وستهیحراج ناپ ۀمرحل .4
در طـی ایـن مرحلـه امکـان ورود،     . شـود  دقیقه انجام می 15پیوسته به مدت 

اي در ایـن   سفارش توسط کارگزاران وجـود دارد لـیکن معاملـه    حذفیا  تغییر
هاي موجـود در   شود و در پایان این مرحله با اجراي سفارش مرحله انجام نمی
  .شود معامالت انجام می ه،پیوستحراج نا سازوکارو براساس سامانه معامالت 

این مرحله طی پـانزده دقیقـه پایـانی جلسـۀ معـامالتی       :معامالت پایانی ۀمرحل .5
شود و طی آن ورود سفارش و انجام معامله صـرفاً بـا قیمـت پایـانی      انجام می

  .استپذیر  امکان
از تمام یا تعـدادي از مراحـل فـوق    رابورس حسب مورد فدر معامالت   :تبصره 

ت مـدیرة فرابـورس بایـد    أهیـ . گـردد  مـی جام معامله استفاده جهت ان
 سـه روز کـاري  مراحل انجام معامله در هر بازار را مشخص و حـداقل  

 .قبل از اعمال، به اطالع عموم برساند
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    سفارشات انواع :چهارم فصل  
  :استر یها در سامانه معامالت به شرح ز سفارشانواع  :7مادة 

 قیمـت است کـه در   یا فروشید یسفارش خر :)Limit order( سفارش محدود .1
  .شود میانجام یا بهتر از آن ، ين شده توسط مشترییتع

وارد  بـدون قیمـت   کـه است  یسفارش :)Market order( با قیمت بازسفارش    .2
در  .شود و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می شدهسامانه معامالتی 

ک سـفارش بـا   یـ انـده بـه صـورت    میسفارش، باقاز  یصورت اجرا نشدن بخش
  .خواهد ماند یدر سامانه باقباز مت یق

در که فقـط  است  یسفارش :)Market to limit order( محدود -سفارش باز   .3
این سـفارش بـدون   . تواند وارد سامانۀ معامالتی شود میوسته یحراج پمرحله 

اجرا قیمت وارد سامانۀ معامالتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل 
ک یـ بـه صـورت    همانـد یباقبخشی از سـفارش،  در صورت اجرا نشدن . شود می

  .ماند می یستم باقیمعامله انجام شده در س آخرینمت یسفارش محدود به ق
سفارشی است که  :)Market on opening order(ش یمت گشایسفارش به ق .4

فارش این س. تواند وارد سامانۀ معامالت شود فقط در مرحلۀ پیش گشایش می
بدون قیمت وارد سامانۀ معامالتی شده و در مرحلۀ گشایش با قیمت گشایش 

در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به . معامله خواهد شد
 .ماند صورت یک سفارش محدود با قیمت گشایش در سیستم باقی می

سفارش متوقفی است که پس از  :)Stop loss order( متوقف به بازسفارش  .5
 .شود به سفارش با قیمت باز تبدیل می ،عال شدنف

سفارش متوقفی است که پس  :)stop limit order(متوقف به محدود سفارش  .6
که از قبل در سفارش مشخص با قیمتی از فعال شدن به سفارش محدود 

  .شود تبدیل می ،شده است
  :باشند ها به لحاظ نحوة اجرا به شرح زیر می سفارش: 8مادة 

سفارشی است که با استفاده از آن، کارگزار  :)Cross order( طرفه سفارش دو   .1
سفارش خرید و فروش با حجم و قیمت یکسان همزمان تواند اقدام به ورود  می
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قیمت سفارش مذکور باید بیشتر یا مساوي قیمت بهترین . و معامله نمایدنموده 
یمت بهترین معامالتی و کمتر یا مساوي ق  سفارش خرید ثبت شده در سامانۀ

در مرحله فقط ن سفارش یا .ۀ معامالتی باشدسفارش فروش ثبت شده در سامان
  .تواند وارد سامانۀ معامالت شود میوسته یحراج پ

دو  ياست که دارا یفروش یاد یسفارش خر :)Iceberg order( یسفارش دو بخش .2
در صف خرید یا فروش قرار بخش آشکار سفارش . بخش پنهان و آشکار است

حجم . به صورت غیرفعال است و بخش پنهان آنباشد  فته و قابل رویت میگر
کل در صورتی که . شود قسمت آشکار و پنهان سفارش توسط کارگزار تعیین می

 به میزان حجم قسمت آشکار، سفارش پنهانبخش آشکار سفارش معامله شود، 
قسمت سفارش و حداقل حجم  لحداقل ک .گیرد قرار می نوبتو در شده فعال 
  .شود ین مییبورس تعفراهیئت مدیره ، توسط یدو بخش يها در سفارش آشکار

بالفاصله پس از است که  يسفارش محدود :)fill & kill(سفارش انجام و ابطال  .3
از آن، مقدار  یبخشتمام یا  ياجراعدم در صورت ورود باید اجرا شود و 

ن سفارش یمکان ورود اا. از سامانه حذف خواهد شدبه صورت خودکار مانده یباق
  .ش وجود نداردیش از گشایدر مرحله پ

آن منوط  ياست که اجرا يسفارش محدود :(All or Non)همه یا هیچ  سفارش .4
در صورت عدم امکان معاملۀ کل سفارش بالفاصله . سفارش استمعامله کل به 

 نیامکان ورود ا. شود میاز سامانه حذف به صورت خودکار سفارش بعد از ورود، 
  .ش وجود نداردیش گشایسفارش در مرحله پ

  :باشد میل یبه شرح ذ ها سفارش یاعتبار زمان :9مادة 
به اتمام  یان روز معامالتیاست که اعتبار آن در پا یسفارش :)Day(سفارش روز  .1

  .گردد میر از سامانه معامالت حذف ده و بصورت خودکایرس
 یان جلسه معامالتیآن در پااست که اعتبار  یسفارش :)Session(سفارش جلسه    .2

  .گردد میده و بصورت خودکار از سامانه معامالت حذف یبه اتمام رس
که  ین سفارش تا زمانیا :)Good Till Cancel( یت زمانیسفارش بدون محدود .3

  .باشد مانده و معتبر می یباق یتوسط کارگزار حذف نشود در سامانه معامالت
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فارشی است که اعتبار آن در پایان س :)Good Till Date(دار  سفارش مدت .4
و از سامانۀ  رسد میبه اتمام  شدهتاریخی که در زمان ورود سفارش مشخص 

 .دشو معامالت حذف می

کارگزار در زمان ورود سفارش، تعداد روزهاي  :)Sliding Validity( یسفارش زمان .5
سفارش تا تاریخی این . کند را جهت اعتبار سفارش مشخص می (T)مشخصی 

است،  (T)معادل تاریخ ورود سفارش به عالوة تعداد روزهاي تعیین شده  که
  .شود معتبر بوده و پس از آن از سامانۀ معامالت حذف می

  

  :باشد ها در سامانۀ معامالت بر حسب نوع سفارش، به شرح زیر می اولویت سفارش :10مادة 
  محدود - سفارش با قیمت باز و باز) الف

  شسفارش به قیمت گشای) ب
  سفارش محدود) ج
  

    معامالتی نماد بازگشایی و توقف :پنجم فصل  
  از. نماد معامالتی ورقه بهادار را متوقف نماید ،با اعالم سازمانموظف است فرابورس  :11مادة   

 :نماد معامالتی گردد عبارتند از تواند منجر به توقف جمله مواردي که می

ومی صاحبان سهام و قبل از قبل از برگزاري مجامع عمحداقل یک روز  .1
که طی آن مقرر است درخصوص اختیارات  اي  مدیره  أتبرگزاري جلسۀ هی

خصوص افزایش سرمایه  العاده در شده توسط مجمع عمومی فوق  تفویض
  .دگیري شو تصمیم

یا ناشر اوراق بهادار با اهمیت در اطالعاتی که قبالً توسط شرکت تغییر  .2
یا وجود اطالعات جدید با وائه گردیده است ارپذیرفته شده در فرابورس 

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

  مالی
انواع اوراق  قبل از مواعد پرداخت سود و سررسید نهاییحداقل یک روز  .4

 مشارکت و گواهی سپرده
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  صرفاً با اعالم سازمان قابل  شوند مینمادهاي معامالتی که با اعالم سازمان متوقف : 12مادة 
  .هستندبازگشایی 

 توقف نماد کاريپایان روز حداکثر تا را  معامالتی توقف نماد دلیلفرابورس باید  : 13مادة  
دقیقه قبل از بازگشایی  15همچنین فرابورس مکلف است حداقل . رسانی نماید اطالع معامالتی

  .برساند مراتب را به اطالع عمومنماد معامالتی 
  

   حجمی  محدودیت و قیمت نوسان دامنۀ :ششم فصل  

براي درصد  5و اوراق مشارکت فرابورس  دوم ،اول بازار ردنوسان روزانه قیمت  ۀدامن : 14مادة 
طبق قرارداد دامنۀ مذکور، در صورت وجود بازارگردان، . باشد اوراق فاقد بازارگردان می

معامالتی در بازار سوم مشمول دامنۀ نوسان روزانه قیمت  نمادهاي .شود تعیین می بازارگردانی
   .باشند نمی

به فرابورس  ةمدیر هیأتپیشنهاد  ابات بعدي دامنۀ نوسان روزانۀ قیمت تغییر  :تبصره 
روز کاري تغییر دامنۀ نوسان قیمت باید یک . خواهد رسیدسازمان هیئت مدیرة تأیید 

  .شود رسانی توسط فرابورس اطالع اعمالقبل از 
 اند، متوقف شده با اهمیتدر زمان بازگشایی نمادهایی که به دلیل افشاي اطالعات  : 15مادة 

 .خواهد شداعمال درصد  50تا سقف قیمت روزانۀ نوسان  دامنهبا اعالم سازمان  مورد وحسب 
به صورت انباشته از روز بازگشایی  این وضعیت تا پایان روزي که حجم معامالت سهام شرکت

و دامنه نوسان  ادامه خواهد یافتد، شو سرمایه پایه شرکت 0004/0 حداقل به میزان اد،نم
مادامی که دامنۀ نوسان قیمت . قیمت از جلسۀ رسمی معامالتی بعد از آن اعمال خواهد شد

 0004/0متناسب با حجم معامالت انجام شده در آن روز نسبت به روزانه سهم باز است، قیمت 
 . شود و به عنوان قیمت پایانی آن روز در نظر گرفته می یلتعدسرمایه شرکت 

تواند سقف دامنۀ روزانه نوسان قیمت موضوع این ماده را در  سازمان می:  تبصره
  .شرایط خاص افزایش دهد

با برابر  فرابورس در بازار اول، دوم و اوراق مشارکتنمادهاي معامالتی  قیمت پایانی : 16مادة 
  .خواهد بود طی جلسۀ معامالتی در بازار عادينماد  ةن معامالت انجام شدقیمت میانگین موزو
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. باشد میقیمت مرجع براي نمادهاي فاقد بازارگردان، قیمت پایانی سهم در روز قبل  : 17مادة 
قیمت  ،بازارگردانتوسط قیمت براي نمادهاي داراي بازارگردان، در صورت اعالم قیمت مرجع 

  .اعالم، قیمت پایانی سهم در روز قبل خواهد بودو در صورت عدم اعالمی 
تغییر واحد پایۀ سفارش با تصویب هیأت  .باشد مییک  معادل ه سفارشیواحد پا  : 18مادة 

  .استپذیر  قبل از اعمال، امکانروز کاري مدیره فرابورس و اعالم آن حداقل یک 
یکصد آنها معادل یا بیش از سرمایه پایه که هایی  شرکتنماد  يبرا محدودیت حجمی:  19مادة 

. خواهد بودهزار سهم  10ها  سایر شرکت نماد برايو هزار سهم  50معادل  است، میلیون عدد
روز آن حداقل یک  اطالع رسانیفرابورس و  ةتغییر محدودیت حجمی با تصویب هیأت مدیر

  .باشد پذیر می بل از اعمال امکانقکاري 
فرابورس تعیین  ةمدیر  راق بهادار توسط هیأتمحدودیت حجمی براي سایر او: تبصره 

  .شود و تغییرات آن باید حداقل یک روز کاري قبل از اعمال اطالع رسانی گردد می
  

   معامالت ابطال :هفتم فصل 

حداکثر تا پایان را ا معامالت اوراق بهادار یر معامله یط زیفرابورس در شرامدیرعامل :  20مادة 
  .نماید میمعامالتی باطل  ۀگزاري جلسبرکاري روز ساعات اداري 

  فرابورسمدیرعامل و احراز آن توسط بر وقوع اشتباه  یکارگزار مبناعالم  .1
 سامانه معامالت اشکالتی متأثر از معامال خطاي .2

هایی که سرمایۀ پایۀ آنها  براي شرکتدرصد  5 بزرگتر یا مساويسهام  ۀمعامل   .3
بزرگتر یا مساوي است و  تقدمعدد سهم یا حق  میلیارد یککمتر یا مساوي 

عدد یک میلیارد هایی که سرمایۀ پایۀ آنها بیش از  یک درصد براي شرکت
ت ضوابط یبدون رعا یک کد معامالتیتوسط در یک جلسۀ معامالتی و است، 

 معامالت عمده

عدم رعایت سهمیۀ اعالم شده براي خرید یا فروش اوراق بهادار براساس  .4
  . دشو خرید یا فروش کارگزار می مقررات که موجب ابطال کل

هاي  در موارد خاص با تشخیص مدیرعامل فرابورس فقط خریدها یا فروش: تبصره                
 بیش از سهمیه ابطال خواهد شد
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  سازمانر موارد طبق مقررات و مصوبات یسا   .5
  

   عمده معامالت کلی ضوابط :هشتم فصل 

که به همین منظور در سامانۀ معـامالتی ایجـاد شـده     معامالت عمده در بازاري مجزا:  21مادة 
  .شود در این معامالت دامنۀ نوسان قیمت و محدودیت حجمی اعمال نمی. شوند است انجام می

  .باز باشد باید در بازار عاديبراي انجام معامالت عمده، نماد سهم  :تبصره 
طبـق  و یـا  بـوده  امالتی عرضۀ در معامالت عمده به صـورت یکجـا و از یـک کـد معـ     :  22مادة 

  .رسد میسازمان  مقرراتی است که به تصویب هیئت مدیره
براي انجام معاملۀ عمده، کارگزار فروشنده باید درخواست کتبی خود مبنی بر فروش :  23مادة 

  :بورس ارایه نمایدفرا، به زیرهمراه اطالعات و مستندات  بهرا سهام یا حق تقدم سهام 
  م سهام قابل عرضهتعداد سهام یا حق تقد .1
 عرضه قیمت پایه .2

 تاریخ عرضه .3

 سفارش فروش تصویرکننده به همراه  نام عرضه .4

شرایط فروش از جملـه نقـدي یـا اقسـاطی بـودن ثمـن معاملـه و در صـورت          .5
 اقساطی بودن نحوة تقسیط و وثایق مورد نیاز

 تسویه خارج از پایاپاي حداکثر مهلت تسویۀ حصۀ نقدي و ارایۀ سند  .6

 کننده در انتقال حقوق مالی و غیرمالی سهام ل بر نمایندگی عرضهدا مدارکی .7

 اعالم شرایط ضمن عقد در صورت ارایۀ قرارداد توسط فروشنده .8

  بورسفراسایر اطالعات به درخواست  .9
، حـداقل تـا   سرمایه پایهکمتر از پنج درصدسهام یا حق تقدم سهام درخواست عرضۀ :  24مادة 

 تطبیـق بـورس ثبـت و در صـورت    فراعرضه باید در دبیرخانـۀ   روز کاري قبل ازصبح  10ساعت 
همـان  ظهر  12حداکثر تا ساعت باید بورس،فرامدیرعامل  به تشخیصبا مقررات  اطالعیۀ عرضه

  .اطالع رسانی شودروز 

یا بیشـتر  سرمایه پایه به میزان پنج درصد سهام یا حق تقدم سهام درخواست عرضۀ :  25مادة 
سـهام یـا حـق    چهار روز کاري قبل از عرضه و درخواست عرضۀ  ظهر12ت از آن، حداقل تا ساع
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روز کـاري قبـل از عرضـه در دبیرخانـۀ      7درصد یا بیشتر از آن نیز حداقل باید  50تقدم سهام 
تـا   مدیرعامل فرابورس، به تشخیصو در صورت تطبیق اطالعیۀ عرضه با مقررات بورس ثبت فرا

  .بورس به اطالع عموم برسدفرارسمی  پایان همان روز کاري از طریق سایت
شرایط اعالم شده توسط کـارگزار فروشـنده پـس از انتشـار اطالعیـۀ عرضـه توسـط        :  26مادة 

در صورت تغییر در شرایط اطالعیۀ عرضـه یـا انصـراف فروشـنده از     . بورس قابل تغییر نیستفرا
معاملـه منـوط بـه     ، معاملـۀ عمـده انجـام نخواهـد شـد و انجـام      سهام یا حق تقدم سهامفروش 

رسـیدگی بـه تخلفـات     مرجـع بـه   موضوعدر این صورت . درخواست مجدد فروشنده خواهد بود
تا زمان صـدور رأي قطعـی،   سهام یا حق تقدم سهام بورس، فراارجاع و براساس اعالم کارگزاران 

  .غیرقابل معامله خواهد شد
راید، اطالعـات منـدرج در آن   در صورت تمایل فروشنده به انتشار آگهی فروش در ج:  27مادة 

در صورت مغایرت، اطالعات منتشر . بورس مغایرت داشته باشدفرانباید با اطالعات ارایه شده به 
  .باشد بورس قابل استناد میفرارسمی شده در سایت 

شروع جلسـۀ  بورس مکلف است نماد معاملۀ عمده را حداکثر تا یک ساعت پس از فرا:  28مادة 
  .مایدمعامالتی گشایش ن

  .حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در معامالت عمده مانند بازار عادي است:  29مادة 
تواند براساس وضعیت بازار، حداقل تغییر قیمت مجاز  بورس میفرامدیر عامل   :تبصره 

هر سفارش را براي جلسۀ معامالتی بعد تغییر دهد، لیکن باید قبـل از شـروع   
  .ا به اطالع عموم برساندجلسۀ معامالتی بعد، مراتب ر

تواند از یک خریدار، سـفارش خریـد دریافـت نمایـد و در رقابـت       هر کارگزار تنها می:  30مادة 
  .شرکت کند

توانـد همزمـان در دو سـمت عرضـه و تقاضـا       یک کارگزار در یک معاملۀ عمده نمـی :  31مادة 
  .فعالیت نماید

هر سفارش خرید باید برابر تعـداد  قدم سهام سهام یا حق تدر معامالت عمده، تعداد  : 32مادة 
همچنـین قیمـت تعیـین شـده در     . اعالم شده در اطالعیۀ عرضه باشـد سهام یا حق تقدم سهام 

  .هاي خرید نباید کمتر از قیمت پایه باشد سفارش
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کاهش قیمت سفارش خرید ثبت شده در سامانۀ معامالتی یا ورود سفارش با قیمتی :  33مادة 
باشد و حذف سـفارش   ترین سفارش خرید ثبت شده در سامانۀ معامالتی، مجاز نمیکمتر از باال

  .در صورت ثبت سفارش خرید با قیمت باالتر در سامانۀ معامالتی مجاز است ، صرفاًخرید
کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خرید در سـامانۀ معـامالتی بـا    :  34مادة 

عرضـه  . دقیقۀ پایانی جلسۀ معامالتی، اقدام به عرضه نمایـد  5ل از قیمت پایه یا بیشتر از آن قب
خریـد   سفارشپذیر است که از زمان ثبت بهترین  توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی امکان

  .دقیقه گذشته باشد 3در سامانۀ معامالتی حداقل 
ت به جلسۀ دقیقۀ پایانی بازار، ادامۀ رقاب 5در صورت ثبت سفارش خرید در   :1 تبصرة

خریـد موظـف    سـفارش  بهتـرین معامالتی بعد موکول شده و کارگزار داراي 
خود را با همان قیمت در ابتـداي جلسـۀ معـامالتی بعـد وارد      سفارشاست 

  .سامانه نماید
عدم رعایت ضوابط این ماده از سوي کـارگزار خریـدار یـا فروشـنده تخلـف        :2 تبصرة

 مرجـع را جهت رسـیدگی بـه   بورس مکلف است موضوع فرامحسوب شده و 
  .ارجاع نمایدکارگزاران رسیدگی به تخلفات 

فروشنده مانع انجـام معاملـه شـود،    کارگزار در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا :  35مادة 
بـه طـرف   بـه عنـوان خسـارت    متخلف مکلف به پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه 

توانـد وثـایق و تضـامین الزم را حسـب مـورد از       گزار مـی در این خصوص کار. مقابل خواهد بود
عــدم انجــام معاملــه مطــابق ایــن  صــورتدر همچنــین . خریــدار یــا فروشــنده دریافــت نمایــد

مکلف است کارمزدهاي انجام معامله را بر حسب ارزش معاملـه بـه قیمـت    متخلف کارگزار ،ماده
  .اخت نمایدگذاري مرکزي پرد بورس و شرکت سپردهفراپایه به سازمان، 

  
   شرایطی عمده معامالت :نهم فصل 

در معامالت عمدة شرایطی، کارگزار خریدار در صـورتی مجـاز بـه ورود سـفارش بـه      :  36مادة 
موضـوع معاملـه   درصـد ارزش سـهام یـا حـق تقـدم سـهام        3ی است که معـادل  سامانۀ معامالت

ید و شرط از مشتري دریافت و نامۀ بانکی بدون ق براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت
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گذاري مرکـزي واریـز یـا بـه ایـن شـرکت تحویـل دهـد و          حسب مورد به حساب شرکت سپرده
  .بورس ارایه کندفراتأییدیۀ شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به 

در صورت عـدم ایفـاي تعهـدات تسـویه از سـوي کـارگزار خریـدار، سـپردة           :1 تبصرة
عنـوان  هـاي معاملـه بـه     از کسـر کارمزدهـا و هزینـه    موضوع این ماده پـس 

  .شود کارگزار فروشنده پرداخت میبه خسارت 
در صورتی که کارگزار خریدار پس از ارایۀ درخواست خرید و قبـل از انجـام     :2 تبصرة

معامله، انصراف کتبی خود را از ادامۀ رقابت اعالم نماید یا چنانچـه کـارگزار   
عاملـه نگـردد، سـپردة وي بـا تاییـد مـدیرعامل       خریدار  موفق بـه انجـام م  

فرابورس مبنی بر عدم مغایرت اقدامات کارگزار با مقررات در جریان معاملـه  
مذکور، حداکثر تا دو روز کاري پس از زمان انصراف یا انجام معامله مسـترد  

  .شود می
، نسـبت بـه   روز کـاري پـس از انجـام معاملـه     9کارگزار خریدار مکلف است حداکثر :  37مادة 

گذاري مرکزي اقدام نماید و مستندات  شرکت سپردهپایاپاي تسویۀ حصۀ نقدي معامله از طریق 
روز کـاري بعـد از    8الزم جهت تنظیم سند تسویۀ خارج از پایاپاي حصۀ غیرنقـدي را حـداکثر   

زم کارگزار فروشنده مکلف است پس از دریافت مسـتندات ال . انجام معامله به فروشنده ارایه کند
نسبت بـه   ،روز کاري پس از انجام معامله 9خارج از پایاپاي و حداکثر تسویۀ جهت تنظیم سند 

در . گـذاري مرکـزي اقـدام نمایـد     بورس و شرکت سپردهفراارایۀ سند تسویۀ خارج از پایاپاي به 
گـذاري مرکـزي    به شـرکت سـپرده   پایاپايخارج از تسویۀ صورت واریز حصۀ نقدي و ارایۀ سند 

ثبت معامله در سیستم معامالتی حداکثر تا پایـان روز   ،روز کاري بعد از انجام معامله 9ثر حداک
  .کاري بعد انجام خواهد شد

در صورت خـودداري کـارگزار فروشـنده یـا فروشـنده از دریافـت مسـتندات           :1 ةتبصر
تواند اسناد فوق را جهت ثبـت   می خریدارموضوع این ماده، خریدار یا کارگزار 

  .دریافت نمایدرسید گذاري مرکزي ارایه و  ابق به شرکت سپردهدر سو
در صورت عرضه سهام جهت انجام معاملۀ عمده از سـوي سـازمان خصوصـی     :2 ةتبصر

افزایش مهلت تسویۀ حصه نقدي و ارائه سند تسویه خارج از پایاپاي تـا    سازي
  .سازي امکان پذیر است  روزکاري با اعالم سازمان خصوصی 30
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در ایـن   ی کـه در صورتی که کارگزار فروشـنده زمـانی را طـوالنی تـر از مهلتـ     :3 ةتبصر
تادیـه  ارائه سند تسویه خارج از پایاپاي مقرر گردیده، جهت  برايدستورالعمل 

غیـر  نیـز  مزبـور   ۀحصاز نظر این دستورالعمل حصه نقدي معامله تعیین کند، 
  .گردد نقدي تلقی می

رایطی، کارگزار خریدار باید حداکثر تا پایان وقـت اداري  در خصوص معاملۀ عمدة ش:  38مادة 
آنـان و   قابـل تخصـیص بـه   روز کاري بعد از معامله، اسامی خریداران به همراه تعـداد و درصـد   

تخصیص سهام براسـاس اسـامی   . بورس ارایه نمایدفراهمچنین دستور خرید دریافت شده را به 
  .گیرد اعالم شده صورت می

از زمـان انجـام معاملـه تـا زمـان قطعـی شـدن آن، سـهام بـه صـورت مســدود در           :  39مـادة  
  .ماند فروشنده باقی می معامالتی کد

توسط کارگزار فروشـنده یـا عـدم    تسویه خارج از پایاپاي در صورت عدم تسلیم سند :  40مادة 
 رستوسـط بـو   تسویۀ حصۀ نقدي معامله توسط کارگزار خریدار در مهلت مقـرر، انجـام معاملـه   

  .شود قطعی نمی
طـی مهلـت مقـرر توسـط کـارگزار      تسویه خارج از پایاپـاي  در صورت عدم ارایۀ سند :  41مادة 

کارگزار در صورتی که . شود ارجاع میکارگزاران رسیدگی به تخلفات  مرجعفروشنده، موضوع به 
 موظف است معادل یک درصد ارزش ،براساس رأي صادرة قطعی متخلف شناخته شودفروشنده 

معامله بر حسب قیمت پایه را به کارگزار خریدار و کارمزدهاي انجام معامله را بـر حسـب ارزش   
کارگزار خریدار پـس  . گذاري مرکزي پرداخت نماید بورس و شرکت سپردهفرامعامله به سازمان، 

خریـدار خواهـد   عنوان خسارت بـه  از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به 
  .بود
در صورت عدم واریز حصۀ نقدي یا عدم ایفـاي تعهـدات خریـدار در خصـوص سـند       : 42ادة م

مرجـع رسـیدگی بـه    طی مهلت مقرر توسط کارگزار خریدار، موضوع بـه  تسویه خارج از پایاپاي 
براسـاس رأي صـادرة قطعـی    کـارگزار خریـدار   در صورتی که . شود ارجاع میتخلفات کارگزاران 

گذاري مرکـزي   بورس و شرکت سپردهفرامزد کارگزار خریدار، سازمان، متخلف شناخته شود، کار
. حساب کـارگزار فروشـنده واریـز خواهـد شـد     به کسر و مابقی  36ماده از محل سپردة موضوع 
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بـه عنـوان   کارگزار فروشنده پس از کسر کارمزد خود مکلف بـه پرداخـت مـابقی مبلـغ مـذکور      
 .به فروشنده خواهد بودخسارت 

تـابع سـایر    42 الـی  21مـواد  بینی نشده در  موارد پیشدر خصوص معامالت عمده،  : 43مادة 
  .استاین دستورالعمل ها و قواعد معامالتی تصریح شده در  رویه

  
   بلوك معامالت :دهم فصل 

در سامانه معامالت بلوك در نماد معامالتی بازاري مجزا از نماد معامالتی بازار عادي  : 44مادة 
  .شود می انجاممعامالت 

  .شود میدقیقه یکبار برگزار  5معامالت بلوك به روش حراج ناپیوسته و هر  : 45مادة 
قیمت مرجع همان روز بازار معادل ، معامالت بلوكقیمت مرجع روزانه براي بازار  : 46مادة 

  .عادي است
  .استایر شرایط معامالت بلوك، مشابه معامله در نماد اصلی س : 47مادة 

  
   اولیه عرضه کلی ضوابط :همیازد فصل 

رش و یاوراق بهادار براساس دستورالعمل پذ و درجرش یه منوط به پذیعرضه اول : 48مادة 
به ر مقررات مربوط یو ساناشران اطالعات  يکامل اطالعات مطابق با دستورالعمل افشا يافشا

  .استفرابورس 
ن ییتعاساس پیشنهاد فرابورس ررا باوراق بهادار  یهرش روش عرضه اولیت پذأیه : 49مادة  

  .دینما می
عرضۀ اولیه در فرابورس به روش ثبت سفارش مطابق دستورالعملی خواهد بود که به  : 50مادة 

  .رسد پیشنهاد هیئت مدیرة فرابورس به تصویب هیئت مدیرة سازمان می
 یکافزان یرش، سهام شناور آزاد شرکت به میت پذأیص هیکه به تشخ یدر صورت : 51مادة 
  :شود ه سهم به صورت زیر انجام میعرضه اولی باشد،

  .شود رسانی می قبل از عرضه، مراتب توسط فرابورس اطالعکاري روز  3حداقل  .1
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دامنۀ نوسان گشایش و در روز  یابد گشایش مینماد معامالتی در بازار عادي  .2
سهم  زانهقیمت پایانی سهم میانگین موزون معامالت رو. قیمت اعمال نخواهد شد

 .خواهد بود گشایشدر روز 

گذاري سهم را منوط به معاملۀ حجم  تواند قیمت فرابورس میمدیر عامل   :تبصره 
مشخصی از سهام شرکت نماید و در صورت عدم انجام معامله در حجم 
مشخص شده، اقدام به ابطال معامالت و موکول نمودن عرضه به جلسات 

 در خصوص عرضه اولیهیۀ منتشره این موضوع باید در اطالع. بعدي نماید
 .تصریح شود

گذاري مرکزي  سپردهشرکت سهام شرکت نزد  بایدفوق،  روشعرضۀ اولیه به  در .3
 .قابل معامله باشد رسفرابومدیرعامل به تشخیص بخش معینی از آن و ثبت شده 

 

  حراج روش به اولیه عرضه :دوازدهم فصل   

م به تعیین موارد زیر فرابورس اقدا ةج، هیأت مدیرقبل از عرضۀ اولیه به روش حرا : 52مادة 
  :نماید می

 سهام جهت عرضه در روز عرضه اولیهحداقل تعداد  .1

پس از عرضۀ اولیه، باید به صورت تدریجی کننده  عرضهحداقل تعداد سهام که  .2
 مهلت زمانی آنعرضه نماید و 

 الکیتمحدودیت خرید هر ایستگاه کاري و یا هر کد م .3

درصد و  60شود که حداقل  ن ییتع يبه نحوباید  يستگاه کاریه هر ایسهم :1تبصره 
د یامکان خرکارگزاران عضو فرابورس فعال  يها ستگاهیدرصد از ا 95حداکثر 

  .سهام را داشته باشند
 ، بایدماده موضوع این موارددر خصوص فرابورس مصوبات هیئت مدیره  :2تبصره 

  .شود رابورس اطالع رسانی قبل از عرضه توسط فکاري روز  2حداقل 
توسط فرابورس نسبت به اخذ  سهام یعرضه عموماطالعات کارگزاران پس از اعالم   : 53مادة

هاي اخذ شده جهت عرضه   درخواستکلیۀ . خواهند کردان اقدام ید از متقاضیدرخواست خر
  .ولیه، باید به قیمت محدود باشندا
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اقدام نماد گشایش قه از زمان یدق 10پس از  حداقلموظف است زار فروشنده کارگ : 54مادة 
اي انجام دهد که تا پایان  به هر ترتیب وي باید عرضۀ سهام را به گونه. ۀ سهام نمایدبه عرض

  .جلسۀ رسمی معامالتی عرضه انجام شود
عرضۀ اولیه روز در عرضه  يبراآگهی شده درصد از سهام  50کمتر از که  یدر صورت : 55مادة 

به را اولیه  ۀعرضمعامالت روز اول را ابطال نموده و  ۀیکلمکلف است  بورس فرا ،دبرس به فروش
  .نماید  روز دیگري موکول

در  .ندید سهام نمایه مجاز خود اقدام به خریش از سهمید بیدار نبایکارگزاران خر : 56مادة 
بورس فرامدیر عامل عرضۀ اولیه، صورت خرید بیش از سهمیۀ مجاز توسط کارگزاران در 

. نمایدابطال در عرضه اولیه را خریدهاي بیش از سهمیه یا کل خریدهاي کارگزاري تواند  می
رسیدگی به تخلفات  مرجعبه  توسط فرابورسکارگزار در فرایند عرضۀ اولیه  هرگونه تخلف

  .رسیدگی خواهد شدبه آن ارجاع و براساس مقررات کارگزاران 
با  آناز  ند و پسیاستفاده نما ید گروهیاز کد خر وانندت مید یخر يکارگزاران برا : 57مادة 
که  جغرافیایی منطقه و دهایدرخواست خر یمانت زیاولو ،دهایمت درخواست خریبه ق توجه

 یند و حتیص سهام اقدام نمایاخذ شده است نسبت به تخص یآن از متقاض د دریدرخواست خر
اعم از حقیقی و حقوقی، اند  رائه دادها ید کتبیکه درخواست خر یانیاالمکان به همه متقاض

ان هر ین مشتریسهام بعادالنه ص یت تخصیدر هر صورت مسئول .دهند صیرا تخص يا هیسهم
  .خواهد بود يبه عهده ودر عرضه اولیه کارگزار 

باید شود  میابطال معاملۀ آن ا یرسد و  میبه فروش ن اولیه که در روز عرضه یسهام : 58مادة 
  .عرضه شوددر روزهاي آتی فرابورس امل مدیرعنظر  طبق

توانند سهام خود را عرضه نمایند که در  در روز عرضۀ اولیه، صرفاً سهامدارانی می : 59مادة 
  . زمرة سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند

ت یمحدوددر روز اول، اولیه عرضه  يبرادر نظر گرفته شده پس از فروش کل سهام  : 60مادة 
  .سهام منظور خواهد شد يمت براینوسان ق
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  سهام خرید تقدم حق معامالت :سیزدهم فصل 

 ،باشد میخود تقدم   حقل به فروش یکه ما سهام دیخر قدمت  حق ۀنامیگواه ةدارند : 61مادة 
ل درخواست فروش و یمراجعه و نسبت به تکم يکارگزار يها به شرکت یسینو رهیپذ ةدر دور

  .دینما می ، اقداميد سهام به کارگزاریقدم خرحق ت ۀنامیل گواهیتحو
نقل و انتقال حق تقدم  ۀنامیگواه " ،فرابورسدر د سهام یدار حق تقدم خریخر يبرا : 62مادة 

  .شود میمذکور انجام  ۀنامیگواه يو معامالت دست دوم بر مبناخواهد شد صادر  "
 یقدم سهام در فرابورس در صورتدار حق تیخربراي نقل و انتقال صادره  ۀنامیگواه : 63مادة 

 يها کل حق تقدم ةدهند د سهام جداگانه باشد، نشانیحق تقدم خر يدارانیز  خریدار رأساًکه 
حق تقدم صادره از طرف  ۀپس از دریافت گواهینامکارگزار در این حالت،  .دار خواهد بودیخر

  .یدنما میدار ینقل و انتقال به خر ۀنامیواهشرکت، اقدام به تحویل گ
با د باشد، یسهام جد یسینو رهیل به پذیکه ما یدار حق تقدم سهام در صورتیخر : 64مادة 

نماید و  یند آن جهت تبدیل حق تقدم به سهم اقدام میآ نویسی و طی کردن فر تأدیه مبلغ پذیره
  .این خصوص مسئولیتی نخواهند داشتکارگزار مربوطه و فرابورس در 

ن ییرا در مهلت تع یسینو رهیکه وجه پذ یحق تقدم، در صورت ۀامنیدارندگان گواه : 65مادة 
حق  ،ندینمانتأدیه د شده است، یشرکت ق یسینو رهیپذ ۀیکه در اعالم یشده به حساب بانک
  .خواهد شد یتلق "حق تقدم استفاده نشده"تقدم آنها در حکم 

 یسینو رهیپذان مهلت یپس از پاروز کاري  5ظرف حداکثر ناشر موظف است  : 66مادة 
دارندگان حق تقدم، تعداد و  يزیاطالعات و مبالغ وار يآور ضمن جمع ،دارندگان حق تقدم

در هر صورت  .دیاعالم نمامرکزي گذاري  سپردهشرکت مشخصات حق تقدم استفاده نشده را به 
ه بو تعیین تعداد آن اند  که از حق تقدم خود استفاده ننموده يت اعالم مشخصات افرادیمسئول

  .ناشر است ةعهد
ک کد یرا به فوق  66 مادهموضوع  هاي تقدم حق تمامگذاري مرکزي  سپردهشرکت  : 67مادة 

 وسازمان  ،تقدم استفاده نشده را به ناشر حق ید و تعداد و کد معامالتینما میمنتقل  یمعامالت
  .کند میفرابورس اعالم 

نشده به  تقدم استفاده وش حقباید حداکثر تالش خود را در خصوص فرناشر  : 68مادة 
  .بهترین قیمت انجام دهد
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فرابورس، مفاد این ماده رعایت نشود، مدیرعامل در صورتی که به تشخیص   :تبصره 
  .تواند نسبت به ابطال تمام یا قسمتی از معامالت مذکور اقدام نماید می وي

حق تقدم  یسینو رهیوجه پذاست موظف  ،حق تقدم استفاده نشدهار دیکارگزار خر : 69مادة 
  .نماید واریزشرکت حساب را به شده  يداریخر

 حق تقدم، مشابه ضوابط حاکم بر معامالت ۀنامیر ضوابط مربوط به دادوستد گواهیسا : 70مادة 
  .باشد میسهام 

  
 فرابورس سوم بازار در معامله کلی ضوابط :چهاردهم فصل 

  :شود شرح ذیل انجام میبه  عرضهدر بازار سوم فرابورس سه نوع  : 71مادة 
  بهادارۀ یکجاي اوراق عرض .1
  ۀ خرد اوراق بهادارعرض .2
  نویسی اوراق بهادار پذیره .3

مورد بررسی قرار فرابورس  "کمیتۀ عرضه"هاي تکمیل شدة عرضه در  درخواست : 72مادة 
روز  7کمیتۀ عرضه مراتب موافقت یا عدم موافقت با عرضه را ظرف مدت حداکثر . گیرد می

به کارگزار متقاضی عرضه ابالغ  هاي تکمیل شده به فرابورس،  از ارائه درخواست پس کاري
  .نماید می

از طرف عرضه رعایت ضوابط و مقررات مدارك و تکمیل بودن مسئولیت کنترل  : 73مادة 
  .است عرضه کننده کننده به عهده کارگزار

، مدارك و مستنداتی اتترکیب اعضاي کمیتۀ عرضه، ضوابط و نحوة برگزاري جلس : 74مادة 
به تصویب هیأت مدیرة  هعرض ۀاتخاذ تصمیم در کمیتنحوة و  که باید متقاضی عرضه ارائه نماید

  .رسد فرابورس می
عرضه، فرابورس اقدام به درج نام اوراق بهادار در فهرست کمیتۀ در صورت موافقت  : 75مادة 

  .می نماید "بیانیه عرضه"عرضه و انتشار همزمان 
  

   سوم بازار در یکجا عرضۀ : پانزدهم فصل 

  .شود اعمال نمیدر خصوص عرضۀ یکجا دامنۀ نوسان قیمت و محدودیت حجمی  : 76مادة 
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بـوده و یـا طبـق    به صورت یکجا و از یـک کـد معـامالتی     یکجاي اوراق بهادارعرضۀ  : 77مادة 
  .رسد مقرراتی است که به تصویب هیئت مدیره سازمان می

ط اعالم شده توسط کارگزار فروشـنده پـس از انتشـار اطالعیـۀ عرضـه توسـط       شرای : 78مادة 
در صورت تغییر در شرایط اطالعیۀ عرضـه یـا انصـراف فروشـنده از     . فرابورس قابل تغییر نیست

فروش اوراق بهادار معاملۀ عمده انجام نخواهد شد و انجام معامله منـوط بـه درخواسـت مجـدد     
رت موضوع به مرجع رسیدگی بـه تخلفـات کـارگزاران ارجـاع و     در این صو. فروشنده خواهد بود

 .براساس اعالم فرابورس، اوراق بهادار تا زمان صدور رأي قطعی، غیرقابل معامله خواهد شد

در صورت تمایل فروشنده به انتشار آگهی فروش در جراید، اطالعـات منـدرج در آن    : 79مادة 
در صورت مغایرت، اطالعات منتشر . غایرت داشته باشدنباید با اطالعات ارایه شده به فرابورس م

 .باشد شده در سایت رسمی فرابورس قابل استناد می

  .باشد عرضۀ یکجا، یک ریال میحداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در  : 80مادة  
تواند براساس وضعیت بازار، حداقل تغییر قیمـت مجـاز    بورس میفرامدیرعامل  :تبصره 

راي جلسۀ معامالتی بعد تغییر دهد، لیکن باید قبـل از شـروع   هر سفارش را ب
  .جلسۀ معامالتی بعد، مراتب را به اطالع عموم برساند

بیانیۀ اعالم شده در  اوراق بهادارهر سفارش خرید باید برابر تعداد  اوراق بهادارتعداد  : 81مادة 
  .متر از قیمت پایه باشدهاي خرید نباید ک همچنین قیمت تعیین شده در سفارش. عرضه باشد

کاهش قیمت سفارش خرید ثبت شده در سامانۀ معامالتی یا ورود سفارش با قیمتی  : 82مادة 
باشد و حذف سـفارش   کمتر از باالترین سفارش خرید ثبت شده در سامانۀ معامالتی، مجاز نمی

  .است در صورت ثبت سفارش خرید با قیمت باالتر در سامانۀ معامالتی مجازفقط خرید 
کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خرید در سـامانۀ معـامالتی بـا     : 83مادة 

عرضـه  . دقیقۀ پایانی جلسۀ معامالتی، اقدام به عرضه نمایـد  5قیمت پایه یا بیشتر از آن قبل از 
 خریـد  سفارشپذیر است که از زمان ثبت بهترین  توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی امکان

  .دقیقه گذشته باشد 3در سامانۀ معامالتی حداقل 
دقیقۀ پایانی بازار، ادامۀ رقابت به جلسۀ  5در صورت ثبت سفارش خرید در   :1 تبصرة

خریـد موظـف    سـفارش  بهتـرین معامالتی بعد موکول شده و کارگزار داراي 
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خود را با همان قیمت در ابتـداي جلسـۀ معـامالتی بعـد وارد      سفارشاست 
  .مایدسامانه ن

فروشـنده  کـارگزار  عدم رعایت ضوابط این ماده از سوي کارگزار خریـدار یـا     :2 تبصرة
بورس مکلف است موضوع را جهـت رسـیدگی بـه    فراتخلف محسوب شده و 

  .ارجاع نمایدمرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران 
معاملـه شـود،    در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجـام  : 84مادة 

بـه طـرف   بـه عنـوان خسـارت    متخلف مکلف به پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه 
توانـد وثـایق و تضـامین الزم را حسـب مـورد از       در این خصوص کارگزار مـی . مقابل خواهد بود

 ،مـاده همچنین در صـورت عـدم انجـام معاملـه مطـابق ایـن       . خریدار یا فروشنده دریافت نماید
ر متخلف مکلف است کارمزدهاي انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه بـه  کارگزا

 .گذاري مرکزي پرداخت نماید سازمان، فرابورس و شرکت سپرده

ت بـه  تواند شرایطی را جهت تسویۀ معـامال  کننده می ر معامالت عرضۀ یکجا، عرضهد : 85مادة 
در این صـورت معاملـۀ مـذکور عرضـۀ     . اعالم نمایدتعیین و در بیانیۀ عرضه  صورت نقد و اقساط

  .یکجاي شرایطی محسوب شده و مشمول مقررات مربوطه خواهد بود
شرایطی، کارگزار خریـدار در صـورتی مجـاز بـه ورود سـفارش بـه       عرضۀ یکجاي در  : 86مادة 

پایـه  موضوع معامله براساس قیمت  اوراق بهاداردرصد ارزش  3سامانۀ معامالتی است که معادل 
نامۀ بانکی بدون قید و شرط از مشـتري دریافـت و حسـب مـورد بـه       را به صورت نقد یا ضمانت

گذاري مرکزي واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیۀ شرکت مزبـور   حساب شرکت سپرده
  .بورس ارایه کندفرارا مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به 

از سـوي کـارگزار خریـدار، سـپردة     در صورت عـدم ایفـاي تعهـدات تسـویه       :1 تبصرة
هـاي معاملـه بـه کـارگزار      موضوع این ماده پس از کسـر کارمزدهـا و هزینـه   

  .شود فروشنده پرداخت می
در صورتی که کارگزار خریدار پس از ارایۀ درخواست خرید و قبـل از انجـام     :2 تبصرة

کـارگزار  معامله، انصراف کتبی خود را از ادامۀ رقابت اعالم نماید یا چنانچـه  
خریدار  موفق بـه انجـام معاملـه نگـردد، سـپردة وي بـا تاییـد مـدیرعامل         
فرابورس مبنی بر عدم مغایرت اقدامات کارگزار با مقررات در جریان معاملـه  
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مذکور، حداکثر تا دو روز کاري پس از زمان انصراف یا انجام معامله مسـترد  
  .شود می

روز کـاري پـس از انجـام معاملـه، نسـبت بـه        9ر کارگزار خریدار مکلف است حداکث : 87مادة 
گذاري مرکزي اقدام نماید و مستندات  تسویۀ حصۀ نقدي معامله از طریق پایاپاي شرکت سپرده

روز کـاري بعـد از    8الزم جهت تنظیم سند تسویۀ خارج از پایاپاي حصۀ غیرنقـدي را حـداکثر   
مکلف است پس از دریافت مسـتندات الزم  کارگزار فروشنده . انجام معامله به فروشنده ارایه کند

روز کاري پس از انجام معامله، نسبت بـه   9جهت تنظیم سند تسویۀ خارج از پایاپاي و حداکثر 
در . گـذاري مرکـزي اقـدام نمایـد     ارایۀ سند تسویۀ خارج از پایاپاي به فرابورس و شرکت سپرده

گـذاري مرکـزي    به شـرکت سـپرده   صورت واریز حصۀ نقدي و ارایۀ سند تسویۀ خارج از پایاپاي
روز کاري بعد از انجام معامله ثبت معامله در سیستم معامالتی حداکثر تـا پایـان روز    9حداکثر 

 .کاري بعد انجام خواهد شد

در صورت خودداري کارگزار فروشنده یا فروشنده از دریافت مستندات موضوع   : 1ةتبصر
سناد فوق را جهت ثبت در سوابق به تواند ا این ماده، خریدار یا کارگزار وي می

  .گذاري مرکزي ارایه و رسید دریافت نماید شرکت سپرده
در صورت عرضه سهام جهت انجام معاملۀ عمده از سـوي سـازمان خصوصـی     : 2ةتبصر

افزایش مهلت تسویۀ حصه نقدي و ارائه سند تسویه خارج از پایاپاي تـا    سازي
  زي امکان پذیر استسا  روزکاري با اعالم سازمان خصوصی 30

ی کـه در ایـن   در صورتی که کارگزار فروشـنده زمـانی را طـوالنی تـر از مهلتـ     : 3ةتبصر
تادیـه   ارائه سند تسویه خارج از پایاپاي مقرر گردیده، جهت برايدستورالعمل 

حصه نقدي معامله تعیین کند، از نظر این دستورالعمل حصۀ مزبـور نیـز غیـر    
  .گردد نقدي تلقی می

شرایطی، کارگزار خریـدار بایـد حـداکثر تـا پایـان      عرضۀ یکجاي در خصوص معاملۀ  : 88مادة 
 قابل تخصیص بـه وقت اداري روز کاري بعد از معامله، اسامی خریداران به همراه تعداد و درصد 

 اوراق بهـادار تخصـیص  . بـورس ارایـه نمایـد   فراآنان و همچنین دستور خرید دریافت شده را به 
  .گیرد صورت میتوسط کارگزار خریدار م شده براساس اسامی اعال
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بـه صـورت مسـدود در کـد     اوراق از زمان انجام معامله تـا زمـان قطعـی شـدن آن،      : 89مادة 
  .ماند فروشنده باقی می

توسط کارگزار فروشـنده یـا عـدم    تسویه خارج از پایاپاي در صورت عدم تسلیم سند  : 90مادة 
توسـط فرابـورس   ر خریدار در مهلت مقرر، انجام معاملـه  تسویۀ حصۀ نقدي معامله توسط کارگزا

  .شود قطعی نمی
طـی مهلـت مقـرر توسـط کـارگزار      تسویه خارج از پایاپـاي  در صورت عدم ارایۀ سند  : 91مادة 

در صـورتی کـه   . شـود  ارجـاع مـی  کـارگزاران  رسیدگی بـه تخلفـات    مرجعفروشنده، موضوع به 
متخلف شناخته شود وي موظف است معـادل یـک    براساس رأي صادرة قطعی کارگزار فروشنده

درصد ارزش معامله بر حسب قیمت پایه را به کارگزار خریدار و کارمزدهاي انجام معاملـه را بـر   
کارگزار . گذاري مرکزي پرداخت نماید بورس و شرکت سپردهفراحسب ارزش معامله به سازمان، 

عنـوان خسـارت بـه    مبلـغ مـذکور بـه    خریدار پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی 
  .خریدار خواهد بود

در صورت عدم واریز حصۀ نقدي یا عدم ایفـاي تعهـدات خریـدار در خصـوص سـند       : 92مادة 
مرجـع رسـیدگی بـه    طی مهلت مقرر توسط کارگزار خریدار، موضوع بـه  تسویه خارج از پایاپاي 

صـادرة قطعـی کـارگزار خریـدار      در صورتی که براسـاس رأي . شود ارجاع می تخلفات کارگزاران
گذاري مرکـزي   بورس و شرکت سپردهفرامتخلف شناخته شود، کارمزد کارگزار خریدار، سازمان، 

کسر و مابقی به حساب کارگزار فروشنده واریز خواهـد  این ماده  86ماده از محل سپردة موضوع 
عنـوان  بلغ مذکور بـه  کارگزار فروشنده پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی م. شد

  .فروشنده خواهد بودخسارت به 
هـا و قواعـد معـامالتی     تابع سایر رویهضوابط عرضۀ یکجا، بینی نشده در  موارد پیش  : 93مادة 

  .تصریح شده در این دستورالعمل است
  

  سوم بازار در خرد عرضۀ : شانزدهم فصل 

از اوراق بهـادار   معینیار حجم شخصی است که خرید خریددر عرضۀ خرد، متقاضی  : 94مادة 
  .مشخص از سوي مالکان آن است
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مهلتی را براي  کمیته عرضهدر صورت درج اوراق بهادار متعاقب درخواست متقاضی،  : 95مادة 
در  خریدبه همراه سایر شرایط اعالمی از سوي متقاضی  که این مهلتخرید نامبرده تعیین 

  .می شودبیانیۀ عرضه منتشر 
باید  خریدالکان اوراق بهادار در صورت تمایل جهت فروش اوراق خود به متقاضی م : 96مادة 

نموده و سپس سپرده گذاري مرکزي  نزد شرکت سپرده خوداز طریق کارگزار را اوراق مذکور 
  .سفارش فروش خود را از طریق کارگزار در سامانۀ معامالتی ثبت نمایند

اقدام به ورود سفارش با ، کارگزاران خریدار ریدمهلت تعیین شده جهت خ در پایان : 97مادة 
  .د نمود و معامالت با اجراي یک حراج تک قیمتی انجام خواهد شدنحجم اعالمی خواه

تسویه معامالت در بازار عرضۀ خرد، تابع مقررات مربوط به تسویۀ معامالت عادي  : 98مادة 
  .خواهد بود

  

  سوم بازار در نویسی  پذیره : همهفد فصل 

هاي سهامی عام، اوراق مشارکت و  نویسی اوراق بهادار از جمله سهام شرکت پذیره : 99ادة م
  .گواهی سپرده براساس مجوز صادره از سازمان و مفاد بیانیۀ ثبت انجام خواهد شد

 قبل از زمان عرضۀ پیشنهادي کاري روز 7کننده مکلف است حداقل  کارگزار عرضه : 100مادة 
  :ات زیر را به فرابورس ارایه نماید، مدارك و اطالعخود

شـدن کـل اوراق مـورد      گذاري مرکزي مبنی بر سـپرده  تاییدیۀ شرکت سپرده .1
 پذیره نویسی

 بیانیۀ ثبت .2

  نویسی اطالعیۀ پذیره .3
  نحوة پایاپاي و تسویۀ وجوه اوراق .4
 اعالم شرایط در نظر گرفته شده براي کارگزاران خریدار در خصـوص امکانـات   .5

  وزیع اوراق در شبکۀ داخلی کارگزارانو یا زمان ت آنها
نویسـی بایــد از   اطالعـات و مـدارکی کــه کـارگزاران خریــدار در زمـان پــذیره     .6

از قبیـل مشخصـات هـویتی خریـداران و      ،خریداران اخذ و به ناشر ارایه نمایند
  شماره حساب بانکی
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ز کاري قبل از رو 3حداقل فرابورس در صورت کفایت مدارك و مستندات ارایه شده،  : 101مادة 
  .اقدام خواهد کرد و بیانیۀ ثبتنویسی  نسبت به انتشار اطالعیۀ پذیرهنویسی  شروع پذیره

گردد که  گشایش میبه نحوي نویسی نماد اوراق توسط فرابورس  در روز اول پذیره : 102مادة 
 ویسیدر پذیره ن .سفارشات با قیمت ثابت مندرج در بیانیه عرضه قابل ورود به سیستم باشد

االمکان منطبق با  گردد که حتی واحد پایه سفارشات و محدودیت حجمی به نحوي تعیین می
تنظیمات سامانۀ معامالتی از جمله دامنۀ نوسان قیمت، . شرایط مندرج در اطالعیه عرضه باشد

نویسی توسط  واحد پایۀ سفارش و محدودیت حجمی براساس شرایط مندرج در اطالعیۀ پذیره
  .تعیین و اعالم خواهد شد کمیتۀ عرضه

گشایش نماد، امکـان ورود سـفارش خریـد را طـی دورة مشـخص      کارگزاران پس از  : 103مادة 
هـاي خریـد بایـد بـا      سـفارش . خواهند داشـت  سامانه معامالتنویسی به  شده در اطالعیۀ پذیره

را کـه بـا   ی یهـا  تواند سـفارش  فرابورس می. دنشرایط مندرج در بیانیۀ عرضه مطابقت داشته باش
  .شرایط مزبور منطبق نیست حذف نماید

هاي خرید  نویسی، در پایان هر روز در صورتی که حجم سفارش دورة پذیره در طول : 104مادة 
، عرضۀ اوراق به صورت تسهیم به نویسی شود وراق بهادار مورد پذیرهمعادل یا بیشتر از کل ا

  .نسبت انجام خواهد شد
نویسی تعداد تقاضاي ثبت شده در سامانۀ  در پایان دورة پذیرهدر صورتی که  : 105مادة 

نویس مکلف به ورود سفارش  نویسی باشد، متعهد پذیره معامالتی کمتر از کل اوراق مورد پذیره
پس از . نویسی خواهد بود هاي ثبت شده و کل اوراق مورد پذیره التفاوت سفارش به میزان مابه

  .عرضه انجام خواهد شد نویسی، ورود سفارش متعهد پذیره
در صورتی که طبق بیانیۀ ثبت مقرر شود که بخشی از عرضۀ اوراق از طریـق شـبکۀ    : 106مادة 

نویسی از طریق  تواند طی دورة پذیره ، این اوراق می  دیگر انجام شود هاي کارگزاري بانکی یا شبکه
بـه   واریـزي وجوه بر اساس سی نوی دورة پذیرههر روز از در پایان . هاي مذکور فروخته شود شبکه

به کد واسـط منتقـل   پذیره نویسی شده را اوراق  و اعالم کارگزار، فرابورسحساب بانکی مربوطه 
 فهرسـت نویسـی،   روز پـس از پایـان دورة پـذیره    10 کثرطی مـدت حـدا   بایدکارگزار . نماید می

. کد مشتریان تخصیص یابدخریداران اوراق را به فرابورس ارایه نماید تا اوراق خریداري شده به 
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، اوراق باقیمانـده بـه حسـاب کـارگزار      در صورت عدم ارایۀ تمام یا قسمتی از کـدهاي معـامالتی  
  .شود منتقل می

  

  مشارکت اوراق بازار دوم دست معامالت شرایط : هجدهم فصل 

شده در اوراق بهادار پذیرفته  در صورت وجود اطالعات با اهمیت تأثیرگذار بر قیمت : 107مادة 
متوقـف و پـس از    طبق مقرراترا مربوطه تواند نماد معامالتی  ، فرابورس میبازار اوراق مشارکت

دامنۀ نوسان قیمت در روز بازگشایی نمـاد  . انتشار اطالعات نسبت به بازگشایی نماد اقدام نماید
  .اعمال نخواهد شد

هاي معامالتی، سود  و هزینه خریدار ملزم است عالوه بر قیمت خرید اوراق مشارکت : 108مادة 
را نیـز  ) نامۀ اوراق قیـد شـده اسـت    سررسید که در امیدموعد سود بین دو (انباشته اوراق مزبور 

  .پرداخت نماید
مکلف است در راستاي ایفاي تعهدات خـود مبنـی بـر     ، بازارگردان یا بازار سازضامن : 109مادة 

هاي خریـد   شده است نسبت به ورود سفارشخرید اوراق، به ترتیبی که در بیانیۀ ثبت مشخص 
 ،در صـورتی کـه کـل سـفارش واردة ضـامن     . الزم و حفظ آن طی دورة معـامالتی اقـدام نمایـد   

دقیقـه   5معامله گردد نامبرده موظف به ورود سفارش جدید تـا حـداکثر   بازارگردان یا بازار ساز 
  .باشد پس از آن می

بصـورت   ،درصد از کل اوراق منتشـره باشـد   5از در صورتی که شخصی دارندة بیش  : 110مادة 
  .تواند اوراق خود را بصورت عمده و با شرایط و ضوابط معامالت عمده عرضه نماید اختیاري می

سایر مقررات مربوط به نحوه دریافت سفارش خرید و فروش اوراق و سـایر مقـررات    :111مادة 
و غیـره مشـابه ضـوابط حـاکم بـر       مربوط از جمله احراز هویت مشتري دریافت کد معـامالتی 

  .باشد میدر این دستورالعمل سهام معامالت 
گـذاري مرکـزي    شرکت سپرده نزدفرابورس قابل معامله هستند که  درفقط اوراقی   : 112مادة 

  .صادر شده باشدبراي آن گواهی نقل و انتقال و شده سپرده 
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    بازارگردان و کارگزاران تیفعال طیشرا : نوزدهم فصل 
در فرابـورس  ایشـان  منوط به عضویت  ،در فرابورستوسط کارگزاران انجام معامالت  : 113مادة 

هیئـت  پیشـنهاد  عضویت کارگزاران در فرابورس براساس دسـتورالعملی اسـت کـه بـه     . باشد می
  .سازمان خواهد رسیدهیئت مدیره تصویب فرابورس به مدیره 
ر یا غی یکیالکترون يها ان از فرمیمشتررخواست دافت یدر يکارگزار موظف است برا : 114مادة 

  .فرابورس استفاده کندابالغ شده توسط ، طبق فرمت یکیالکترون
 ، مقـررات مطـابق   بایدکارگزار . مسئولیت احراز هویت مشتري بر عهدة کارگزار است : 115مادة 

  .هویت مشتري را احراز نماید
هاي مشتریان و اجراي آن طبق مقررات می  کارگزاران مکلف به دریافت درخواست : 116مادة 
عدم دریافت درخواست مشتریان، ثبت و یا اجراي آن برخالف مقررات، تخلف محسوب . باشند

ارجاع  کارگزارانرسیدگی به تخلفات  مرجعشده و موضوع توسط فرابورس جهت رسیدگی به 
  .خواهد شد

هاي گروهی  الت گروهی و ثبت سفارشاستفاده از کد معاممجاز به  یقط کارگزارانف : 117مادة 
 بایدن دفتر یدر ا. ندیاستفاده نما سازماند ییباشند که از دفتر ثبت سفارش مورد تا می

 انیمشترهاي  درخواست ياجراثبت و در خصوص سازمان وضع شده توسط  ياستانداردها
  .ت شودیرعا

نی بر حراج و بازارگردانی مبتنی بازارگردانی در فرابورس به دو روش بازارگردانی مبت : 118مادة 
بازارگردانی مبتنـی بـر مـذاکره صـرفاً در بـازار دوم و بـازار اوراق       . باشد پذیر می بر مذاکره امکان

   .رسد و مقررات آن به تصویب هیئت مدیرة فرابورس می پذیر است مشارکت امکان
تورالعمل فعالیـت  مطـابق دسـ  در فرابـورس  مبتنـی بـر حـراج    فعالیـت بـازارگردانی    : 119مادة 

  .انجام خواهد شد سازمانهیئت مدیره مصوب بازارگردانی 
 3/10/84مصوب دستورالعمل اجرایی بازارسازي سهام بازارسازي در فرابورس براساس  : 120مادة  

کلیۀ  ه و جهت اجرا در فرابورسپذیر بود تهران امکاناوراق بهادار کارگزاران بورس  هیئت مدیره سازمان
 دستورالعمل مذکور بر عهدة فرابورس در کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران سازمان اختیاراتوظایف و 
ناشري که اوراق آن در "به  "بورسی  شرکت"عبارت در دستورالعمل مذکور همچنین . خواهد بود

ییر تغ "کارگزار پذیرفته شده در فرابورس"به  "کارگزار بورسی" عبارت و "فرابورس پذیرفته شده است
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 ،رسد فرابورس میهیئت مدیرة درخواست بازارسازي و تعهدات بازارساز طی فرمی که به تصویب . یابد می
  .شود از طریق کارگزاران به فرابورس اعالم می

   
    مقررات ریسا :بیستم فصل 

هاي  هاي خدمات و کارمزدهاي فرابورس و نحوة وصول آن در چارچوب سقف نرخ : 121مادة 
  .گردد سازمان ، توسط هیئت مدیرة فرابورس تصویب و اعمال می یرةمصوب هیئت مد

، محدودیت سهام آندر خصوص مالکیت که هایی  شرکتدر صورت پذیرش سهام  : 122مادة
هاي مذکور را بر اساس  موظف است محدودیتفرابورس  ،وجود دارداي  مقرراتی یا اساسنامه

  .رل نمایدکنت و در چارچوب امکانات عملیاتی خود مقررات
 ۀتوسط فرابورس اعالم شود و کلی باید دستورالعملکلیه مواردي که مطابق این  : 123مادة 

باشد از طریق سایت رسمی  الزامی می دستورالعملرسانی که مطابق این  اطالعموارد 
  .فرابورس انجام خواهد گرفت

  
  
  
  


