
دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران
ة

این دستورالعمل در اجراي ماده 5 آئین  نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، بنابر پیشنهاد مورخ 1388/1/17 شرکت فرابورس ایران، 

در 20 فصل، 123 ماده و 27 تبصره در تاریخ 1388/6/7 به تصویب هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

فصل اول: تعاریف و اصطالحات

بسمه    تعالى

1

1) اطالعیه عرضه: اطالعیه اي است که قبل از معامله عمده توسط فرابورس، طبق فرمت مصوب هیئت مدیره 

فرابورس و بر اساس ضوابط این دستورالعمل منتشر می شود.

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

براساس  بهادار  اوراق  بازار هاي سامانۀ معامالت است که در آن معامالت عادي  از جمله  بازار عادى:   (3

مقررات این دستورالعمل، انجام می شود.

4) توقف نماد: جلوگیري از انجام معامالت هریک از انواع اوراق بهادار براساس مقررات است.

5) حراج: سازوکاري براي دادوستد اوراق بهادار بر پایۀ انطباق بهینه سفارش  هاي خرید و فروش مشتریان 

با در نظرگرفتن اولویت قیمت، منشاء و زمان است.

6) حراج پیوسته: حراجی است که به صورت پیوسته انجام می شود و در طی آن امکان ورود، تغییر و حذف 

سفارش وجود دارد. در حراج پیوسته سفارش  هاي خرید و فروش به محض تطبیق قیمت  ها منجر به معامله 

می شود.

7) حراج ناپیوسته (Auction):  حراجی است که پس از ثبت سفارش ها در مرحلۀ سفارش گیري انجام شده 

و معامله براساس قیمت نظري گشایش، از طریق سامانۀ معامالتی انجام می شود.

مادة 1: اصطالحات و واژه هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب آذرماه 1384مجلس شوراي 

اسالمی و دستورالعمل پذیرش و عرضۀ اوراق بهادار در فرابورس ایران تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار 

رفته اند. واژه  هاي دیگر داراي معانی زیر می  باشند:
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8) جلسۀ رسمی معامالتی: دورة زمانی مشخصی در هر روز کاري است که انجام معامله در آن دوره 

طبق مقررات مقدور می باشد. فرابورس می تواند در یک روز معامالتی بیش از یک جلسۀ رسمی معامالتی 

داشته باشد.

9) خرید گروهی: خرید اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معامالت گروهی است که پس از معامله توسط 

کارگزار به کد مالکیت مشتریان تخصیص می یابد.

10) دامنۀ نوسان روزانۀ قیمت: دامنۀ نوسان قیمت اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس است که نسبت 

به قیمت مرجع تعیین می شود و ورود سفارش ها در هر روز صرفاً در این دامنۀ قیمت، مجاز است.

11) درخواست خرید/فروش: درخواست مشتري به همراه شرایط آن مبنی بر خرید یا فروش اوراق 

بهادار است که در قالب فرم الکترونیک یا غیرالکترونیک به کارگزار ارایه می گردد. درخواست مذکور

می تواند با قیمت معین، قیمت محدود یا قیمتی که اختیار آن به کارگزار واگذار می شود، ارایه گردد.

12) دوره سفارش گیرى: دورة زمانی قبول سفارش قبل از حراج ناپیوسته است که طی آن کارگزاران 

امکان ورود، تغییر و حذف سفارش در سامانه معامالت را دارند.

13) روز معامالتی: روزهاي کاري است که طبق مقررات، معامالت فرابورس در آن انجام می شود.

14) رویۀ تسهیم به نسبت: طبق رویۀ تسهیم به نسبت، اوراق بهادار تخصیص یافته به هر سفارش 

معادل حجم سفارش ثبت شده تقسیم بر کل سفارش هاي ثبت شده، ضربدر کل اوراق بهادار قابل عرضه 

است.

جمله  از  فرابورس  معامالت  به  مربوط  عملیات  که  الکترونیکی  است  سامانه اي  معامالت:  سامانۀ   (15

دریافت سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می شود.

16) سرمایۀ پایه: عبارت از مجموع سهام، سهام جایزه و حق  تقدم هاي شرکت است که در مرحله

پذیره نویسی یا ثبت قانونی قرار دارد.

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

مى شود.
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18) سفارش متوقف (Stop Order): سفارشی است که براساس قیمت آخرین معاملۀ بازار فعال می شود. 

در خصوص سفارش هاي خرید، زمانی این سفارش فعال می شود که قیمت آخرین معامله بازار با قیمت 

تعیین شده توسط مشتري مساوي یا از آن بیشتر شود و در خصوص سفارش هاي فروش، زمانی این 

سفارش فعال می شود که قیمت آخرین معامله بازار با قیمت تعیین شده توسط مشتري مساوي یا از آن 

کمتر شود.

19) شرکت سپرده گذارى مرکزى: سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه (شرکت سهامی 

عام) است.

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

21) عرضۀ اولیه به روش حراج: عرضه اي است که در یک جلسۀ معامالتی بر مبناي رقابت خریداران 

انجام می شود.

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

23) قیمت پایانی: قیمت هر ورقۀ بهادار است که در پایان هر جلسۀ رسمی معامالتی محاسبه و توسط 

"فرابورس" اعالم می شود.

24) قیمت پایه: حداقل قیمت براي عرضۀ سهام در معامالت عمده است که توسط فروشنده تعیین و از 

طریق کارگزار فروشنده در درخواست وي براي معاملۀ عمده به فرابورس اعالم می شود.

25) قیمت پیشنهادى: نرخی است که براي هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانۀ معامالت 

می شود. 

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

27) قیمت نظرى: قیمتی است که پس از اعمال اثر تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدي در قیمت 

پایانی محاسبه می شود.

با  براساس سفارش هاي ثبت شده  28) قیمت نظرى گشایش: قیمتی است که در مرحلۀ گشایش، 

استفاده از ساز و کار حراج، توسط سامانۀ معامالتی محاسبه و معامالت مرحلۀ گشایش با آن قیمت انجام 

می شود.

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

سامانۀ معامالت تعریف شده است.
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30) محدودیت حجمی: حداکثر تعداد اوراق بهاداري که طی هر سفارش در سامانۀ معامالت وارد

می شود.

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

غیرالکترونیک است.

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

33) معاملۀ بلوکی: معامله اي است که تعداد سهام و حق تقدم قابل معامله در آن براي شرکت هایی که 

سرمایۀ پایۀ آنها بیش از یک میلیارد عدد است بزرگتر یا مساوي نیم و کمتر از یک درصد سرمایۀ پایه و 

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

از پنج درصد سرمایۀ پایۀ شرکت باشد.

34) معاملۀ عمده: معامله اي است که تعداد سهام یا حق تقدم قابل معامله در آن در شرکت هایی که 

سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوي 1 درصد سرمایه پایه و در شرکت هایی 

که سرمایه پایه آنها کمتر یا مساوي یک میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوي 5 درصد باشد.

35) معامالت عمده شرایطی: معاملۀ عمده اي است که تسویۀ وجوه آن با شرایط اعالمی در اطالعیۀ 

عرضه بر اساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل انجام می شود.

36) مقررات: الزاماتى است که توسط مراجع ذیصالح در چارچوب اختیارات آنها وضع شده و فرابورس، 

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

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

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

سامانۀ  به  وارده  سفارش  که  است  بهادار  اوراق  از  مشخصی  تعداد   :(LOT) سفارش  پایۀ  واحد   (38

معامالتی باید ضریبی از آن باشد و براي هر ورقۀ بهادار مقدار آن توسط "هیئت مدیره فرابورس" تعیین 

می شود.
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فصل دوم: ضوابط کلی انجام معامالت اوراق بهادار

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

تبصره: انجام معامالت در خارج از جلسۀ معامالتی با تصویب هیئت  مدیرة سازمان و طبق شرایط تعیین شده توسط آن،

امکان  پذیر خواهد بود.

مادة 3 :جلسات رسمی معامله انواع اوراق بهادار در فرابورس، به استثناى روز هاى تعطیل رسمی در روز هاي شنبه لغایت 

چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 آغاز و در ساعت 12 همان روز خاتمه می یابد.

مادة 4 : تغییرات ساعت و روز هاي انجام معامله و جلسات رسمی معامله با تصویب هیأت مدیرة فرابورس امکان پذیر خواهد 

بود. این تغییرات باید حداقل سه روز کاري قبل از اعمال، توسط فرابورس به اطالع عموم برسد.

مادة 5: فرابورس می تواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسه معامالتی را در صورت بروز اشکاالت فنی در سامانه معامالتی 

تغییر دهد. این تغییرات باید بالفاصله و به نحو مقتضی به اطالع عموم برسد. فرابورس مکلف است مستندات مربوط به اشکاالت 

فنی سامانه معامالتی را در سوابق خود نگهداري نماید.

فصل سوم: مراحل انجام معامله

مادة 6: معامالت اوراق بهادار در فرابورس به ترتیب در بازار اول، بازار دوم، بازار سوم و بازار اوراق مشارکت انجام خواهد شد. 

مراحل انجام معامالت در بازار اول و دوم و بازار اوراق مشارکت به شرح زیر است:

1. پیش گشایش: این مرحله به مدت 30 دقیقه قبل از شروع معامالت انجام می شود. در این مرحله امکان 

ورود، تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد لیکن در این مرحله معامله اي انجام نمی شود.

سامانه  در  موجود  هاي  سفارش  اجراي  با  پیش گشایش،  مرحلۀ  از  پس  بالفاصله  مرحلۀ گشایش:   .2

معامالت و براساس سازوکار حراج ناپیوسته انجام می شود.

3. مرحلۀ حراج پیوسته: مرحله اي است پس از انجام مرحلۀ گشایش که طی آن معامالت براساس 

سازوکار حراج پیوسته انجام می شود.

4. مرحلۀ حراج ناپیوسته پایانی: این مرحله بالفاصله پس از خاتمۀ مرحلۀ حراج پیوسته به مدت 15 

دقیقه انجام می شود. در طی این مرحله امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد 

با اجراي سفارش  هاي موجود در  لیکن معامله اي در این مرحله انجام نمی شود و در پایان این مرحله 

سامانه معامالت و براساس سازوکار حراج ناپیوسته، معامالت انجام می شود.
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5. مرحلۀ معامالت پایانی: این مرحله طی پانزده دقیقه پایانی جلسۀ معامالتی انجام می شود و طی آن 

ورود سفارش و انجام معامله صرفاً با قیمت پایانی امکان پذیر است.

تبصره: در معامالت فرابورس حسب مورد از تمام یا تعدادي از مراحل فوق جهت انجام معامله استفاده 

می گردد. هیأت مدیرة فرابورس باید مراحل انجام معامله در هر بازار را مشخص و حداقل سه روز کاري 

قبل از اعمال، به اطالع عموم برساند.

فصل چهارم: انواع سفارشات

مادة 7: انواع سفارش ها در سامانه معامالت به شرح زیر است:

1. سفارش محدود(Limit order): سفارش خرید یا فروشی است که در قیمت تعیین شده توسط 

مشتري، یا بهتر از آن انجام می شود.

2. سفارش با قیمت باز (Market order): سفارشی است که بدون قیمت وارد سامانه معامالتی 

شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، 

باقیمانده به صورت یک سفارش با قیمت باز در سامانه باقی خواهد ماند.

3. سفارش باز- محدود (Market to limit order): سفارشی است که فقط در مرحله حراج 

پیوسته می تواند وارد سامانۀ معامالتی شود. این سفارش بدون قیمت وارد سامانۀ معامالتی شده و با 

قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به 

صورت یک سفارش محدود به قیمت آخرین معامله انجام شده در سیستم باقی می ماند.

4. سفارش به قیمت گشایش (Market on opening order): سفارشی است که فقط در 

مرحلۀ پیش گشایش می تواند وارد سامانۀ معامالت شود. این سفارش بدون قیمت وارد سامانۀ معامالتی 

شده و در مرحلۀ گشایش با قیمت گشایش معامله خواهد شد. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، 

باقیمانده به صورت یک سفارش محدود با قیمت گشایش در سیستم باقی می ماند.

به  فعال شدن،  از  است که پس  متوقفی  (Stop loss order): سفارش  باز  به  5. سفارش متوقف 

سفارش با قیمت باز تبدیل می شود.

6. سفارش متوقف به محدود (stop limit order): سفارش متوقفی است که پس از فعال شدن به 

سفارش محدود با قیمتی که از قبل در سفارش مشخص شده است، تبدیل می شود.
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مادة 8 :سفارش ها به لحاظ نحوة اجرا به شرح زیر می باشند:

1. سفارش دو طرفه (Cross order): سفارشی است که با استفاده از آن، کارگزار می تواند اقدام به ورود 

همزمان سفارش خرید و فروش با حجم و قیمت یکسان نموده و معامله نماید. قیمت سفارش مذکور باید 

بیشتر یا مساوي قیمت بهترین سفارش خرید ثبت شده در سامانۀ معامالتی و کمتر یا مساوي قیمت 

بهترین سفارش فروش ثبت شده در سامانۀ معامالتی باشد. این سفارش فقط در مرحله حراج پیوسته

می تواند وارد سامانۀ معامالت شود.

2. سفارش دو بخشی (Iceberg order): سفارش خرید یا فروشی است که داراي دو بخش پنهان و آشکار 

است. بخش آشکار سفارش در صف خرید یا فروش قرار گرفته و قابل رویت می باشد و بخش پنهان آن به 

صورت غیرفعال است. حجم قسمت آشکار و پنهان سفارش توسط کارگزار تعیین می شود. در صورتی که 

کل بخش آشکار سفارش معامله شود، به میزان حجم قسمت آشکار، سفارش پنهان فعال شده و در نوبت 

قرار می گیرد. حداقل کل سفارش و حداقل حجم قسمت آشکار در سفارش هاي دو بخشی، توسط هیئت 

مدیره فرابورس تعیین می شود.

3. سفارش انجام و ابطال (ll & kill�): سفارش محدودي است که بالفاصله پس از ورود باید اجرا شود 

و در صورت عدم اجراي تمام یا بخشی از آن، مقدار باقیمانده به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد 

شد. امکان ورود این سفارش در مرحله پیش از گشایش وجود ندارد.

معامله کل  به  منوط  آن  اجراي  که  است  محدودي  سفارش   :(All or Non) یا هیچ  4. سفارش همه 

سفارش است. در صورت عدم امکان معاملۀ کل سفارش بالفاصله بعد از ورود، سفارش به صورت خودکار 

از سامانه حذف می شود. امکان ورود این سفارش در مرحله پیش گشایش وجود ندارد.

مادة 9: اعتبار زمانی سفارش ها به شرح ذیل می باشد:
1. سفارش روز (Day): سفارشی است که اعتبار آن در پایان روز معامالتی به اتمام رسیده و بصورت 

خودکار از سامانه معامالت حذف می گردد.

2. سفارش جلسه (Session): سفارشی است که اعتبار آن در پایان جلسه معامالتی به اتمام رسیده و 

بصورت خودکار از سامانه معامالت حذف می گردد.

3. سفارش بدون محدودیت زمانی (Good Till Cancel): این سفارش تا زمانی که توسط کارگزار حذف 

نشود در سامانه معامالتی باقی مانده و معتبر می باشد.
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4. سفارش مدت دار (Good Till Date): سفارشی است که اعتبار آن در پایان تاریخی که در زمان ورود 

سفارش مشخص شده به اتمام می رسد و از سامانۀ معامالت حذف می شود.

را   (T) تعداد روزهاي مشخصی  (Sliding Validity): کارگزار در زمان ورود سفارش،  5. سفارش زمانی 

جهت اعتبار سفارش مشخص می کند. این سفارش تا تاریخی که معادل تاریخ ورود سفارش به عالوة تعداد 

روزهاي تعیین شده (T) است، معتبر بوده و پس از آن از سامانۀ معامالت حذف می شود.

الف) سفارش با قیمت باز و باز- محدود

ب) سفارش به قیمت گشایش

ج) سفارش محدود

مادة 10: اولویت سفارش ها در سامانۀ معامالت بر حسب نوع سفارش، به شرح زیر می باشد:

فصل پنجم: توقف و بازگشایی نماد معامالتی

مادة 11: فرابورس موظف است با اعالم سازمان، نماد معامالتی ورقه بهادار را متوقف نماید. از جمله مواردي که می تواند منجر 

به توقف نماد معامالتی گردد عبارتند از:

1. حداقل یک روز قبل از برگزاري مجامع عمومی صاحبان سهام و قبل از برگزاري جلسۀ هیأت مدیره اي 

تفویض شده توسط مجمع عمومی فوق العاده در خصوص  اختیارات  که طی آن مقرر است درخصوص 

افزایش سرمایه تصمیم گیري شود.

2. تغییر با اهمیت در اطالعاتی که قباًل توسط شرکت یا ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ارائه 

گردیده است ویا وجود اطالعات جدید با اهمیت.

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

4. حداقل یک روز قبل از مواعد پرداخت سود و سررسید نهایی انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده

مادة 12: نماد هاي معامالتی که با اعالم سازمان متوقف می شوند صرفاً با اعالم سازمان قابل بازگشایی هستند.

نماید.  اطالع رسانی  معامالتی  نماد  توقف  کاري  روز  پایان  تا  حداکثر  را  معامالتی  نماد  توقف  دلیل  باید  فرابورس   :13 مادة 

همچنین فرابورس مکلف است حداقل 15 دقیقه قبل از بازگشایی نماد معامالتی مراتب را به اطالع عموم برساند.



9

تبصره: تغییرات بعدي دامنۀ نوسان روزانۀ قیمت با پیشنهاد هیأت مدیرة فرابورس به تأیید هیئت مدیرة 

سازمان خواهد رسید. تغییر دامنۀ نوسان قیمت باید یک روز کاري قبل از اعمال توسط فرابورس

اطالع رسانی شود.

فصل ششم: دامنۀ نوسان قیمت و محدودیت حجمی

مادة 14: دامنۀ نوسان روزانه قیمت در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت فرابورس 5 درصد براي اوراق فاقد بازارگردان می باشد. 

در صورت وجود بازارگردان، دامنۀ مذکور، طبق قرارداد بازارگردانی تعیین می شود. نمادهاي معامالتی در بازار سوم مشمول 

دامنۀ نوسان روزانه قیمت نمی باشند.

مادة 15: در زمان بازگشایی نماد هایی که به دلیل افشاي اطالعات با اهمیت متوقف شده اند، حسب مورد و با اعالم سازمان 

دامنه نوسان روزانۀ قیمت تا سقف 50 درصد اعمال خواهد شد. این وضعیت تا پایان روزي که حجم معامالت سهام شرکت به 

صورت انباشته از روز بازگشایی نماد، حداقل به میزان 0/0004 سرمایه پایه شرکت شود، ادامه خواهد یافت و دامنه نوسان 

باز است، قیمت روزانه  اعمال خواهد شد. مادامی که دامنۀ نوسان قیمت سهم  از آن  بعد  از جلسۀ رسمی معامالتی  قیمت 

متناسب با حجم معامالت انجام شده در آن روز نسبت به 0/0004 سرمایه شرکت تعدیل و به عنوان قیمت پایانی آن روز در 

نظر گرفته می شود.

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

دهد.

مادة 16: قیمت پایانی نماد هاي معامالتی در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت فرابورس برابر با قیمت میانگین موزون معامالت 

انجام شدة نماد طی جلسۀ معامالتی در بازار عادي خواهد بود.

مادة 17: قیمت مرجع براي نماد هاي فاقد بازارگردان، قیمت پایانی سهم در روز قبل می باشد. قیمت مرجع براي نماد هاي 

داراي بازارگردان، در صورت اعالم قیمت توسط بازارگردان، قیمت اعالمی و در صورت عدم اعالم، قیمت پایانی سهم در روز 

قبل خواهد بود.

مادة 18: واحد پایه سفارش معادل یک می باشد. تغییر واحد پایۀ سفارش با تصویب هیأت مدیره فرابورس و اعالم آن حداقل 

یک روز کاري قبل از اعمال، امکان پذیر است

مادة 19: محدودیت حجمی براي نماد شرکت هایی که سرمایه پایه آنها معادل یا بیش از یکصد میلیون عدد است، معادل 50 

هزار سهم و براي نماد سایر شرکت ها 10 هزار سهم خواهد بود. تغییر محدودیت حجمی با تصویب هیأت مدیرة فرابورس و 

اطالع رسانی آن حداقل یک روز کاري قبل از اعمال امکان پذیر می باشد.
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تبصره: محدودیت حجمی براي سایر اوراق بهادار توسط هیأت مدیرة فرابورس تعیین می شود و تغییرات 

آن باید حداقل یک روز کاري قبل از اعمال اطالع رسانی گردد.

1- اعالم کارگزار مبنى بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل فرابورس

2- خطاى معامالتى متأثر از اشکال سامانه معامالت

3- معاملۀ سهام بزرگتر یا مساوى 5 درصد براى شرکت هایى که سرمایۀ پایه آنها کمتر یا مساوى یک 

میلیارد عدد سهم یا حق تقدم است و بزرگتر یا مساوى یک درصد براى شرکت هایى که سرمایه پایه آنها 

بیش از یک میلیارد عدد است در یک جساة معامالتى و توسط یک کد معامالتى بدون رعایت ضوابط 

معامالت عمده

4- عدم رعایت سهمیه اعالم شده براى خرید یا فروش اوراق بهادار براساس مقرات که موجب عدم تأیید 

کل خرید یا فروش کارگزار مى شود. در موارد خاص با تشخیص مدیرعامل فرابورس فقط خرید ها یا فروش 

هاى بیش از سهیمه تأیید نمى شود.

5- در صورتى که ظن دستکارى قیمت یا استفاده از اطالعات نهانى وجود داشته باشد، در این صورت 

مدیرعامل فرابورس مى تواند معامالتى را که با نوسان غیرعادى قیمت یا حجم غیرعادى انجام شود تأیید 

ننماید.

فصل هفتم: عدم تایید معامالت1

مادة 20: مدیرعامل فرابورس در شرایط زیر از تأیید معامله یا معامالت اوراق بهادار، حداکثر تا پایان ساعت ادارى روز کارى 

برگزارى جلسه معامالتى خوددارى مى نماید، 

تبصرة 1: عرضه هاى اولیه و عرضه هاى سهام شرکت هاى دولتى در راستاى خصوصى سازى و معاملۀ 

آخرین روز حق تقدم استفاده نشده مشمول بند (3) فوق نمى باشد.

تبصرة 2: کلیه مدارك و سوابق معامالت تأیید نشده باید توسط فرابورس ایران نگهدارى شده و حسب 

درخواست به سازمان ارائه گردد.

1 اصالحیه مورخ 1390/02/10 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
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تبصره: براي انجام معامالت عمده، نماد سهم در بازار عادي باید باز باشد.

1. تعداد سهام یا حق تقدم سهام قابل عرضه 

2. قیمت پایه عرضه 

3. تاریخ عرضه 

4. نام عرضه کننده به همراه تصویر سفارش فروش 

5. شرایط فروش از جمله نقدي یا اقساطی بدون ثمن معامله و در صورت اقساطی بودن نحوة تقسیط و 

وثایق مورد نیاز

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

7. مدارکی دال بر نمایندگی عرضه کننده در انتقال حقوق مالی و غیرمالی سهام

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

9. سایر اطالعات به درخواست فرابورس

فصل هشتم: ضوابط کلی معامالت عمده

این  انجام می شوند. در  ایجاد شده است  بازاري مجزا که به همین منظور در سامانۀ معامالتی  مادة 21: معامالت عمده در 

معامالت دامنۀ نوسان قیمت و محدودیت حجمی اعمال نمی شود.

مادة 22: عرضۀ در معامالت عمده به صورت یکجا و از یک کد معامالتی بوده و یا طبق مقرراتی است که به تصویب هیئت مدیره 

سازمان می رسد.

مادة 23: براي انجام معاملۀ عمده، کارگزار فروشنده باید درخواست کتبی خود مبنی بر فروش سهام یا حق تقدم سهام را به 

همراه اطالعات و مستندات زیر، به فرابورس ارایه نماید:

مادة 24: درخواست عرضۀ سهام یا حق تقدم سهام کمتر از پنج درصد سرمایه پایه، حداقل تا ساعت 10 صبح روز کاري قبل 

از عرضه باید در دبیرخانۀ فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطالعیۀ عرضه با مقررات به تشخیص مدیرعامل فرابورس، باید 

حداکثر تا ساعت 12 ظهر همان روز اطالع رسانی شود.

مادة 25: درخواست عرضۀ سهام یا حق تقدم سهام به میزان پنج درصد سرمایه پایه یا بیشدتر از آن، حداقل تا ساعت 12 ظهر 

چهار روز کاري قبل از عرضه و درخواست عرضۀ سهام یا حدق تقدم سهام 50 درصد یا بیشتر از آن نیز حداقل باید 7 روز کاري 

قبل از عرضه در دبیرخانۀ فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطالعیۀ عرضه با مقررات به تشخیص مدیرعامل فرابورس، تا پایان 

همان روز کاري از طریق سایت رسمی فرابورس به اطالع عموم برسد.
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تبصره: مدیر عامل فرابورس می تواند براساس وضعیت بازار، حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش را براي 

جلسۀ معامالتی بعد تغییر دهد، لیکن باید قبل از شروع جلسۀ معامالتی بعد، مراتب را به اطالع عموم 

برساند.

مادة 26: شرایط اعالم شده توسط کارگزار فروشنده پس از انتشار اطالعیۀ عرضه توسط فرابورس قابل تغییر نیست. در صورت 

تغییر در شرایط اطالعیۀ عرضه یا انصراف فروشنده از فروش سهام یا حق تقدم سهام، معاملۀ عمده انجام نخواهد شد و انجام 

معامله منوط به درخواست مجدد فروشنده خواهد بود. در این صورت موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع و 

براساس اعالم فرابورس، سهام یا حق تقدم سهام تا زمان صدور رأي قطعی، غیرقابل معامله خواهد شد.

مادة 27: در صورت تمایل فروشنده به انتشار آگهی فروش در جراید، اطالعات مندرج در آن نباید با اطالعات ارایه شده به 

فرابورس مغایرت داشته باشد. در صورت مغایرت، اطالعات منتشر شده در سایت رسمی فرابورس قابل استناد می باشد.

مادة 28: فرابورس مکلف است نماد معاملۀ عمده را حداکثر تا یک ساعت پس از شروع جلسۀ معامالتی گشایش نماید.

مادة 29: حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در معامالت عمده مانند بازار عادي است.

مادة 30: هر کارگزار تنها می تواند از یک خریدار، سفارش خرید دریافت نماید و در رقابت شرکت کند.

مادة 31: یک کارگزار در یک معاملۀ عمده نمی تواند همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعالیت نماید.

مادة 32: در معامالت عمده، تعداد سهام یا حق تقدم سهام هر سفارش خرید باید برابر تعداد سهام یا حق تقدم سهام اعالم 

شده در اطالعیۀ عرضه باشد. همچنین قیمت تعیین شده در سفارش هاي خرید نباید کمتر از قیمت پایه باشد.

مادة 33: کاهش قیمت سفارش خرید ثبت شده در سامانۀ معامالتی یا ورود سفارش با قیمتی کمتر از باالترین سفارش خرید 

ثبت شده در سامانۀ معامالتی، مجاز نمی باشد و حذف سفارش خرید، صرفاً در صورت ثبت سفارش خرید با قیمت باالتر در 

سامانۀ معامالتی مجاز است.

مادة 34: کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خرید در سامانۀ معامالتی با قیمت پایه یا بیشتر از آن قبل از 

5 دقیقۀ پایانی جلسۀ معامالتی، اقدام به عرضه نماید. عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی امکان پذیر است که از 

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

موکول شده و کارگزار داراي بهترین سفارش خرید موظف است سفارش خود را با همان قیمت در ابتداي 

جلسۀ معامالتی بعد وارد سامانه نماید.

و  شده  محسوب  تخلف  فروشنده  یا  خریدار  کارگزار  سوي  از  ماده  این  ضوابط  رعایت  عدم   :2 تبصرة 

فرابورس مکلف است موضوع را جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع نماید.
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مادة 35: در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به پرداخت یک 

درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در این خصوص کارگزار می تواند وثایق و تضامین 

الزم را حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام معامله مطابق این ماده،کارگزار متخلف 

مکلف است کارمزد هاي انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده گذاري 

مرکزي پرداخت نماید.

تبصرة 1: در صورت عدم ایفاي تعهدات تسویه از سوي کارگزار خریدار، سپردة موضوع این ماده پس از 

کسر کارمزد ها و هزینه هاي معامله به عنوان خسارت به کارگزار فروشنده پرداخت می شود.

تبصرة 2: در صورتی که کارگزار خریدار پس از ارایۀ درخواست خرید و قبل از انجام معامله، انصراف کتبی 

خود را از ادامۀ رقابت اعالم نماید یا چنانچه کارگزار خریدار موفق به انجام معامله نگردد، سپردة وي با 

مذکور،  معامله  جریان  در  مقررات  با  کارگزار  اقدامات  مغایرت  عدم  بر  مبنی  فرابورس  مدیرعامل  تایید 

حداکثر تا دو روز کاري پس از زمان انصراف یا انجام معامله مسترد می شود.

فصل نهم: معامالت عمده شرایطی

مادة 36: در معامالت عمدة شرایطی، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانۀ معامالتی است که معادل 3 

درصد ارزش سهام یا حق تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت نامۀ بانکی بدون قید و شرط 

از مشتري دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاري مرکزي واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیۀ شرکت 

مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرابورس ارایه کند.

مادة 37: کارگزار خریدار مکلف است حداکثر 9 روز کاري پس از انجام معامله، نسبت به تسویۀ حصۀ نقدي معامله از طریق 

پایاپاي شرکت سپرده گذاري مرکزي اقدام نماید و مستندات الزم جهت تنظیم سند تسویۀ خارج از پایاپاي حصۀ غیرنقدي را 

حداکثر 8 روز کاري بعد از انجام معامله به فروشنده ارایه کند. کارگزار فروشنده مکلف است پس از دریافت مستندات الزم 

جهت تنظیم سند تسویۀ خارج از پایاپاي و حداکثر 9 روز کاري پس از انجام معامله، نسبت به ارایۀ سند تسویۀ خارج از پایاپاي 

به فرابورس و شرکت سپرده گذاري مرکزي اقدام نماید. در صورت واریز حصۀ نقدي و ارایۀ سند تسویۀ خارج از پایاپاي به 

شرکت سپرده گذاري مرکزي حداکثر 9 روز کاري بعد از انجام معامله، ثبت معامله در سیستم معامالتی حداکثر تا پایان روز 

کاري بعد انجام خواهد شد.
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تبصرة 1: در صورت خودداري کارگزار فروشنده یا فروشنده از دریافت مستندات موضوع این ماده، خریدار 

یا کارگزار خریدار میتواند اسناد فوق را جهت ثبت در سوابق به شرکت سپرده گذاري مرکزي ارایه و رسید 

دریافت نماید.

تبصرة 2: در صورت عرضه سهام جهت انجام معاملۀ عمده از سوي سازمان خصوصی سازي افزایش مهلت 

تسویۀ حصه نقدي و ارائه سند تسویه خارج از پایاپاي تا 30  روزکاري با اعالم سازمان خصوصی سازي 

امکان پذیر است.

تبصرة 3: در صورتی که کارگزار فروشنده زمانی را طوالنی تر از مهلتی که در این دستورالعمل براي ارائه 

این  نظر  از  کند،  تعیین  معامله  نقدي  حصه  تادیه  جهت  گردیده،  مقرر  پایاپاي  از  خارج  تسویه  سند 

دستورالعمل حصۀ مزبور نیز غیر نقدي تلقی می گردد.

مادة 38: در خصوص معاملۀ عمدة شرایطی، کارگزار خریدار باید حداکثر تا پایان وقت اداري روز کاري بعد از معامله، اسامی 

نماید.  ارایه  به فرابورس  را  آنان و همچنین دستور خرید دریافت شده  به  قابل تخصیص  خریداران به همراه تعداد و درصد 

تخصیص سهام براساس اسامی اعالم شده صورت می گیرد.

مادة 39: از زمان انجام معامله تا زمان قطعی شدن آن، سهام به صورت مسدود در کد معامالتی فروشنده باقی می ماند.

مادة 40: در صورت عدم تسلیم سند تسویه خارج از پایاپاي توسط کارگزار فروشنده یا عدم تسویۀ حصۀ نقدي معامله توسط 

کارگزار خریدار در مهلت مقرر، انجام معامله توسط بورس قطعی نمی شود.

مادة 41: در صورت عدم ارایۀ سند تسویه خارج از پایاپاي طی مهلت مقدر توسط کارگزار فروشنده، موضوع به مرجع رسیدگی 

به تخلفات کارگزاران ارجاع می شود. در صورتی که کارگزار فروشنده براساس رأي صادرة قطعی متخلف شناخته شود، موظف 

است معادل یک درصد ارزش معامله بر حسب قیمت پایه را به کارگزار خریدار و کارمزد هاي انجام معامله را بر حسب ارزش 

معامله به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده گذاري مرکزي پرداخت نماید. کارگزار خریدار پس از کسر کارمزد خود مکلف به 

پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به خریدار خواهد بود.

مادة 42: در صورت عدم واریز حصۀ نقدي یا عدم ایفاي تعهدات خریدار در خصوص سند تسویه خارج از پایاپاي طی مهلت 

مقرر توسط کارگزار خریدار، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می شود. در صورتی که کارگزار خریدار 

براساس رأي صادرة قطعی متخلف شناخته شود، کارمزد کارگزار خریدار، سازمان، فرابورس و شرکت سپرده گذاري مرکزي از 

محل سپردة موضوع ماده 36 کسر و مابقی به حساب کارگزار فروشنده واریز خواهد شد.کارگزار فروشنده پس از کسر کارمزد 

خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به فروشنده خواهد بود.
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مادة 43: در خصوص معامالت عمده، موارد پیش بینی نشده در مواد 21 الی 42 تابع سایر رویه ها و قواعد معامالتی تصریح 

شده در این دستورالعمل است.

فصل دهم: معامالت بلوك

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

مادة 45: معامالت بلوك به روش حراج ناپیوسته و هر 5 دقیقه یک بار برگزار می شود.

مادة46: قیمت مرجع روزانه براي بازار معامالت بلوك، معادل قیمت مرجع همان روز بازار عادي است.

مادة 47: سایر شرایط معامالت بلوك، مشابه معامله در نماد اصلی است.

فصل یازدهم: ضوابط کلی عرضه اولیه

مادة 48: عرضه اولیه منوط به پذیرش و درج اوراق بهادار براساس دستورالعمل پذیرش و افشاي کامل اطالعات مطابق با 

دستورالعمل افشاي اطالعات ناشران و سایر مقررات مربوط به فرابورس است.

مادة 49: هیأت پذیرش روش عرضه اولیه اوراق بهادار را براساس پیشنهاد فرابورس تعیین می نماید.

مادة 50: عرضۀ اولیه در فرابورس به روش ثبت سفارش مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیرة فرابورس 

به تصویب هیئت مدیرة سازمان می رسد.

مادة 51: در صورتی که به تشخیص هیأت پذیرش، سهام شناور آزاد شرکت به میزان کافی باشد، عرضه اولیه سهم به صورت 

زیر انجام می شود:
1. حداقل 3 روز کاري قبل از عرضه، مراتب توسط فرابورس اطالع رسانی می شود.

2. نماد معامالتی در بازار عادي گشایش می یابد و در روز گشایش دامنۀ نوسان قیمت اعمال نخواهد شد. 

قیمت پایانی سهم میانگین موزون معامالت روزانه سهم در روز گشایش خواهد بود.

سهام  از  مشخصی  معاملۀ حجم  به  منوط  را  سهم  قیمت گذاري  می تواند  فرابورس  عامل  مدیر  تبصره: 

شرکت نماید و در صورت عدم انجام معامله در حجم مشخص شده، اقدام به ابطال معامالت و موکول 

نمودن عرضه به جلسات بعدي نماید. این موضوع باید در اطالعیۀ منتشره در خصوص عرضه اولیه تصریح 

شود.
3. در عرضۀ اولیه به روش فوق، باید سهام شرکت نزد شرکت سپرده گذاري مرکزي ثبت شده و بخش 

معینی از آن به تشخیص مدیرعامل فرابورس قابل معامله باشد.
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فصل دوازدهم: عرضه اولیه به روش حراج

مادة 52: قبل از عرضۀ اولیه به روش حراج، هیأت مدیرة فرابورس اقدام به تعیین موارد زیر می نماید:

مادة 53: کارگزاران پس از اعالم اطالعات عرضه عمومی سهام توسط فرابورس نسبت به اخذ درخواست خرید از متقاضیان 

اقدام خواهند کرد. کلیۀ درخواست هاي اخذ شده جهت عرضه اولیه، باید به قیمت محدود باشند.

مادة 54: کارگزار فروشنده موظف است حداقل پس از 10 دقیقه از زمان گشایش نماد اقدام به عرضۀ سهام نماید. به هر ترتیب 

وي باید عرضۀ سهام را به گونه اي انجام دهد که تا پایان جلسۀ رسمی معامالتی عرضه انجام شود.

مادة 55: در صورتی که کمتر از 50 درصد از سهام آگهی شده براي عرضه در روز عرضۀ اولیه به فروش برسد، فرابورس مکلف 

است کلیۀ معامالت روز اول را ابطال نموده و عرضۀ اولیه را به روز دیگري موکول نماید.

مادة 56: کارگزاران خریدار نباید بیش از سهمیه مجاز خود اقدام به خرید سهام نمایند. در صورت خرید بیش از سهمیۀ مجاز 

توسط کارگزاران در عرضۀ اولیه، مدیر عامل فرابورس می تواند خرید هاي بیش از سهمیه یا کل خرید هاي کارگزاري در عرضه 

اولیه را ابطال نماید. هرگونه تخلف کارگزار در فرایند عرضۀ اولیه توسط فرابورس به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع 

و براساس مقررات به آن رسیدگی خواهد شد.

مادة 57: کارگزاران براي خرید می توانند از کد خرید گروهی استفاده نمایند و پس از آن با توجه به قیمت درخواست خریدها، 

اولویت زمانی درخواست خرید ها و منطقه جغرافیایی که درخواست خرید در آن از متقاضی اخذ شده است نسبت به تخصیص 

سهام اقدام نمایند و حتی االمکان به همه متقاضیانی که درخواست خرید کتبی ارائه داده اند اعم از حقیقی و حقوقی، سهمیه

 اي را تخصیص دهند. در هر صورت مسئولیت تخصیص عادالنه سهام بین مشتریان هر کارگزار در عرضه اولیه به عهده وي 

خواهد بود.

1. حداقل تعداد سهام جهت عرضه در روز عرضه اولیه

2. حداقل تعداد سهام که عرضه کننده باید به صورت تدریجی پس از عرضۀ اولیه، عرضه نماید و مهلت 

زمانی آن 

3. محدودیت خرید هر ایستگاه کاري و یا هر کد مالکیت

تبصره 1: سهمیه هر ایستگاه کاري باید به نحوي تعیین شود که حداقل 60 درصد و حداکثر 95 درصد 

از ایستگاه هاي فعال کارگزاران عضو فرابورس امکان خرید سهام را داشته باشند.

تبصره 2: مصوبات هیئت مدیره فرابورس در خصوص موارد موضوع این ماده، باید حداقل 2 روز کاري 

قبل از عرضه توسط فرابورس اطالع رسانی شود.
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مادة 58: سهامی که در روز عرضه اولیه به فروش نمی رسد و یا معاملۀ آن ابطال می شود باید طبق نظر مدیرعامل فرابورس 

در روز هاي آتی عرضه شود.

مادة 59: در روز عرضۀ اولیه، صرفاً سهامدارانی میتوانند سهام خود را عرضه نمایند که در زمرة سهامداران متعهد عرضه قرار 

داشته باشند.

مادة 60: پس از فروش کل سهام در نظر گرفته شده براي عرضه اولیه در روز اول، محدودیت نوسان قیمت براي سهام منظور 

خواهد شد.

فصل سیزدهم: معامالت حق تقدم خرید سهام

مادة 61: دارندة گواهینامۀ حق تقدم خرید سهام که مایل به فروش حق تقدم خود می باشد، در دورة پذیره نویسی به شرکت 

هاي کارگزاري مراجعه و نسبت به تکمیل درخواست فروش و تحویل گواهینامۀ حق تقدم خرید سهام به کارگزاري، اقدام

می نماید.

مادة62: براي خریدار حق تقدم خرید سهام در فرابورس، " گواهینامۀ نقل و انتقال حق تقدم " صادر خواهد شد و معامالت 

دست دوم بر مبناي گواهینامۀ مذکور انجام می شود.

مادة 63: گواهینامۀ نقل و انتقال صادره براي خریدار حق تقدم سهام در فرابورس در صورتی که خریدار رأساً نیز داراي حق 

تقدم خرید سهام جداگانه باشد، نشان دهندة کل حق تقدم هاي خریدار خواهد بود. در این حالت، کارگزار پس از دریافت 

گواهینامۀ حق تقدم صادره از طرف شرکت، اقدام به تحویل گواهینامۀ نقل و انتقال به خریدار می نماید.

مادة 64: خریدار حق تقدم سهام در صورتی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشد، با تأدیه مبلغ پذیره نویسی و طی کردن 

فرآیند آن جهت تبدیل حق تقدم به سهم اقدام می نماید و کارگزار مربوطه و فرابورس در این خصوص مسئولیتی نخواهند 

داشت.

مادة 65: دارندگان گواهینامۀ حق تقدم، در صورتی که وجه پذیره نویسی را در مهلت تعیین شده به حساب بانکی که در 

اعالمیۀ پذیره نویسی شرکت قید شده است، تأدیه ننمایند، حق تقدم آنها در حکم "حق تقدم استفاده نشده" تلقی خواهد شد.

مادة 66: ناشر موظف است حداکثر ظرف 5 روز کاري پس از پایان مهلت پذیره نویسی دارندگان حق تقدم، ضمن جمع آوري 

اطالعات و مبالغ واریزي دارندگان حق تقدم، تعداد و مشخصات حق تقدم استفاده نشده را به شرکت سپرده گذاري مرکزي 

اعالم نماید. در هر صورت مسئولیت اعالم مشخصات افرادي که از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و تعیین تعداد آن به عهدة 

ناشر است.
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مادة 67: شرکت سپرده گذاري مرکزي تمام حق تقدم هاي موضوع ماده 66 فوق را به یک کد معامالتی منتقل می نماید و 

تعداد و کد معامالتی حق تقدم استفاده نشده را به ناشر، سازمان و فرابورس اعالم می کند.

مادة 68: ناشر باید حداکثر تالش خود را در خصوص فروش حق تقدم استفاده نشده به بهترین قیمت انجام دهد.

مادة 69: کارگزار خریدار حق تقدم استفاده نشده، موظف است وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداري شده را به حساب شرکت 

واریز نماید.

مادة 70: سایر ضوابط مربوط به دادوستد گواهینامۀ حق تقدم، مشابه ضوابط حاکم بر معامالت سهام می باشد.

فصل چهاردهم: ضوابط کلی معامله در بازار سوم فرابورس

مادة 71: در بازار سوم فرابورس سه نوع عرضه به شرح ذیل انجام می شود:

"کمیتۀ عرضه" فرابورس مورد بررسی قرار می گیرد. کمیتۀ عرضه مراتب  مادة 72: درخواست هاي تکمیل شدة عرضه در 

موافقت یا عدم موافقت با عرضه را ظرف مدت حداکثر 7 روز کاري پس از ارائه درخواست هاي تکمیل شده به فرابورس، به 

کارگزار متقاضی عرضه ابالغ می نماید.

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

است.

مادة 74: ترکیب اعضاي کمیتۀ عرضه، ضوابط و نحوة برگزاري جلسات، مدارك و مستنداتی که باید متقاضی عرضه ارائه نماید 

و نحوة اتخاذ تصمیم در کمیتۀ عرضه به تصویب هیأت مدیرة فرابورس می رسد.

مادة 75: در صورت موافقت کمیتۀ عرضه، فرابورس اقدام به درج نام اوراق بهادار در فهرست عرضه و انتشار همزمان "بیانیه 

عرضه" می نماید.

تبصره: در صورتی که به تشخیص مدیرعامل فرابورس، مفاد این ماده رعایت نشود، وي می تواند نسبت 

به ابطال تمام یا قسمتی از معامالت مذکور اقدام نماید.

1. عرضۀ یکجاي اوراق بهادار 

2. عرضۀ خرد اوراق بهادار 

3. پذیره نویسی اوراق بهادار
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مادة 81: تعداد اوراق بهادار هر سفارش خرید باید برابر تعداد اوراق بهادار اعالم شده در بیانیۀ عرضه باشد. همچنین قیمت 

تعیین شده در سفارش هاي خرید نباید کمتر از قیمت پایه باشد.

مادة 82: کاهش قیمت سفارش خرید ثبت شده در سامانۀ معامالتی یا ورود سفارش با قیمتی کمتر از باالترین سفارش خرید 

ثبت شده در سامانۀ معامالتی، مجاز نمی باشد و حذف سفارش خرید فقط در صورت ثبت سفارش خرید با قیمت باالتر در 

سامانۀ معامالتی مجاز است.

مادة 83: کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خرید در سامانۀ معامالتی با قیمت پایه یا بیشتر از آن قبل از 

5 دقیقۀ پایانی جلسۀ معامالتی، اقدام به عرضه نماید. عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی امکان پذیر است که از 

زمان ثبت بهترین سفارش خرید در سامانۀ معامالتی حداقل 3 دقیقه گذشته باشد.

فصل پانزدهم: عرضۀ یکجا در بازار سوم

مادة 76: دامنۀ نوسان قیمت و محدودیت حجمی در خصوص عرضۀ یکجا اعمال نمی شود.

مادة 77: عرضۀ یکجاي اوراق بهادار به صورت یکجا و از یک کد معامالتی بوده و یا طبدق مقرراتی است که به تصویب هیئت 

مدیره سازمان می رسد.

مادة 78: شرایط اعالم شده توسط کارگزار فروشنده پس از انتشار اطالعیۀ عرضه توسط فرابورس قابل تغییر نیست. در صورت 

تغییر در شرایط اطالعیۀ عرضه یا انصراف فروشنده از فروش اوراق بهادار معاملۀ عمده انجام نخواهد شد و انجام معامله منوط 

به درخواست مجدد فروشنده خواهد بود. در این صورت موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع و براساس اعالم 

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

مادة 79: در صورت تمایل فروشنده به انتشار آگهی فروش در جراید، اطالعات مندرج در آن نباید با اطالعات ارایه شده به 

فرابورس مغایرت داشته باشد. در صورت مغایرت، اطالعات منتشر شده در سایت رسمی فرابورس قابل استناد می باشد.

مادة 80: حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در عرضۀ یکجا، یک ریال می باشد.

تبصره: مدیرعامل فرابورس می تواند براساس وضعیت بازار، حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش را براي 

جلسۀ معامالتی بعد تغییر دهد، لیکن باید قبل از شروع جلسۀ معامالتی بعد، مراتب را به اطالع عموم 

برساند.

بعد  ادامۀ رقابت به جلسۀ معامالتی  بازار،  پایانی  تبصرة 1: در صورت ثبت سفارش خرید در 5 دقیقۀ 

موکول شده و کارگزار داراي بهترین سفارش خرید موظف است سفارش خود را با همان قیمت در ابتداي 

جلسۀ معامالتی بعد وارد سامانه نماید.
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مادة 84: در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به پرداخت یک 

درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در این خصوص کارگزار مى تواند وثایق و تضامین 

الزم را حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام معامله مطابق این ماده ، کارگزار متخلف 

مکلف است کارمزد هاي انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده گذاري 

مرکزي پرداخت نماید.

مادة 85: در معامالت عرضۀ یکجا، عرضه کننده می تواند شرایطی را جهت تسویۀ معامالت به صورت نقد و اقساط تعیین و در 

بیانیۀ عرضه اعالم نماید. در این صورت معاملۀ مذکور عرضۀ یکجاي شرایطی محسوب شده و مشمول مقررات مربوطه خواهد 

بود.

مادة 86: در عرضۀ یکجاي شرایطی، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانۀ معامالتی است که معادل 3 

درصد ارزش اوراق بهادار موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت نامۀ بانکی بدون قید و شرط از مشتري 

دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاري مرکزي واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیۀ شرکت مزبور را 

مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرابورس ارایه کند.

تبصرة 2: عدم رعایت ضوابط این ماده از سوي کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده تخلف محسوب شده 

و فرابورس مکلف است موضوع را جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع نماید.

تبصرة 1: در صورت عدم ایفاي تعهدات تسویه از سوي کارگزار خریدار، سپردة موضوع این ماده پس از 

کسر کارمزدها و هزینه هاي معامله به کارگزار فروشنده پرداخت می شود.

تبصرة 2: در صورتی که کارگزار خریدار پس از ارایۀ درخواست خرید و قبل از انجام معامله، انصراف کتبی 

خود را از ادامۀ رقابت اعالم نماید یا چنانچه کارگزار خریدار موفق به انجام معامله نگردد، سپردة وي با 

مذکور،  معامله  جریان  در  مقررات  با  کارگزار  اقدامات  مغایرت  عدم  بر  مبنی  فرابورس  مدیرعامل  تایید 

حداکثر تا دو روز کاري پس از زمان انصراف یا انجام معامله مسترد می شود.
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مادة 87: کارگزار خریدار مکلف است حداکثر 9 روز کاري پس از انجام معامله، نسبت به تسویۀ حصۀ نقدي معامله از طریق 

پایاپاي شرکت سپرده گذاري مرکزي اقدام نماید و مستندات الزم جهت تنظیم سند تسویۀ خارج از پایاپاي حصۀ غیرنقدي را 

حداکثر 8 روز کاري بعد از انجام معامله به فروشنده ارایه کند. کارگزار فروشنده مکلف است پس از دریافت مستندات الزم 

جهت تنظیم سند تسویۀ خارج از پایاپاي و حداکثر 9 روز کاري پس از انجام معامله، نسبت به ارایۀ سند تسویۀ خارج از پایاپاي 

به فرابورس و شرکت سپرده گذاري مرکزي اقدام نماید. در صورت واریز حصۀ نقدي و ارایۀ سند تسویۀ خارج از پایاپاي به 

شرکت سپرده گذاري مرکزي حداکثر 9 روز کاري بعد از انجام معامله ثبت معامله در سیستم معامالتی حداکثر تا پایان روز 

کاري بعد انجام خواهد شد.

مادة 88: در خصوص معاملۀ عرضۀ یکجاي شرایطی، کارگزار خریدار باید حداکثر تا پایدان وقت اداري روز کاري بعد از معامله، 

اسامی خریداران به همراه تعداد و درصد قابل تخصیص به آنان و همچنین دستور خرید دریافت شده را به فرابورس ارایه نماید. 

تخصیص اوراق بهادار براساس اسامی اعالم شده توسط کارگزار خریدار صورت می گیرد.

مادة 89: از زمان انجام معامله تا زمان قطعی شدن آن، اوراق به صورت مسدود در کد فروشنده باقی می ماند.

مادة 90: در صورت عدم تسلیم سند تسویه خارج از پایاپاي توسط کارگزار فروشنده یا عدم تسویۀ حصۀ نقدي معامله توسط 

کارگزار خریدار در مهلت مقرر، انجام معامله توسط فرابورس قطعی نمی شود.

تبصرة 1: در صورت خودداري کارگزار فروشنده یا فروشنده از دریافت مستندات موضوع این ماده، خریدار 

یا کارگزار وي می تواند اسناد فوق را جهت ثبت در سوابق به شرکت سپرده گذاري مرکزي ارایه و رسید 

دریافت نماید.

تبصرة 2: در صورت عرضه سهام جهت انجام معاملۀ عمده از سوي سازمان خصوصی سازي افزایش مهلت 

تسویۀ حصه نقدي و ارائه سند تسویه خارج از پایاپاي تا 30 روزکاري با اعالم سازمان خصوصی سازي 

امکان پذیر است.

تبصرة 3: در صورتی که کارگزار فروشنده زمانی را طوالنی تر از مهلتی که در این دستورالعمل براي ارائه 

این  نظر  از  کند،  تعیین  معامله  نقدي  حصه  تادیه  جهت  گردیده،  مقرر  پایاپاي  از  خارج  تسویه  سند 

دستورالعمل حصۀ مزبور نیز غیرنقدي تلقی می گردد.
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مادة 91: در صورت عدم ارایۀ سند تسویه خارج از پایاپاي طی مهلت مقرر توسط کارگزار فروشنده، موضوع به مرجع رسیدگی 

به تخلفات کارگزاران ارجاع مى شود. در صورتی که براساس رأي صادرة قطعی کارگزار فروشنده متخلف شناخته شود وي 

موظف است معادل یک درصد ارزش معامله بر حسب قیمت پایه را به کارگزار خریدار و کارمزد هاي انجام معامله را بر حسب 

ارزش معامله به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده گذاري مرکزي پرداخت نماید. کارگزار خریدار پس از کسر کارمزد خود 

مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به خریدار خواهد بود.

مادة 92: در صورت عدم واریز حصۀ نقدي یا عدم ایفاي تعهدات خریدار در خصوص سند تسویه خارج از پایاپاي طی مهلت 

مقرر توسط کارگزار خریدار، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می شود. در صورتی که براساس رأي صادرة 

قطعی کارگزار خریدار متخلف شناخته شود، کارمزد کارگزار خریدار، سازمان، فرابورس و شرکت سپرده گذاري مرکزي از محل 

سپردة موضوع ماده 86 این ماده کسر و مابقی به حساب کارگزار فروشنده واریز خواهد شد. کارگزار فروشنده پس از کسر 

کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به فروشنده خواهد بود.

مادة93: موارد پیش بینی نشده در ضوابط عرضۀ یکجا، تابع سایر رویه ها و قواعد معامالتی تصریح شده در این دستورالعمل 

است.

فصل شانزدهم: عرضۀ خرد در بازار سوم

مادة 94: در عرضۀ خرد، متقاضی خرید شخصی است که خریدار حجم معینی از اوراق بهادار مشخص از سوي مالکان آن است.

مادة 95: در صورت درج اوراق بهادار متعاقب درخواست متقاضی، کمیته عرضه مهلتی را براي خرید نامبرده تعیین که این 

مهلت به همراه سایر شرایط اعالمی از سوي متقاضی خرید در بیانیۀ عرضه منتشر می شود.

مادة 96: مالکان اوراق بهادار در صورت تمایل جهت فروش اوراق خود به متقاضی خرید باید اوراق مذکور را از طریق کارگزار 

خود نزد شرکت سپرده گذاري مرکزي سپرده نموده و سپس سفارش فروش خود را از طریق کارگزار در سامانۀ معامالتی ثبت 

نمایند.

مادة 97: در پایان مهلت تعیین شده جهت خرید، کارگزاران خریدار اقدام به ورود سفارش با حجم اعالمی خواهند نمود و 

معامالت با اجراي یک حراج تک قیمتی انجام خواهد شد.

مادة 98: تسویه معامالت در بازار عرضۀ خرد، تابع مقررات مربوط به تسویۀ معامالت عادي خواهد بود.
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فصل هفدهم: پذیره نویسی در بازار سوم

مادة 99: پذیره نویسی اوراق بهادار از جمله سهام شرکت هاي سهامی عام، اوراق مشارکت و گواهی سپرده براساس مجوز 

صادره از سازمان و مفاد بیانیۀ ثبت انجام خواهد شد.

مادة 100: کارگزار عرضه کننده مکلف است حداقل 7 روز کاري قبل از زمان عرضۀ پیشنهادي خود، مدارك و اطالعات زیر را 

به فرابورس ارایه نماید:

مادة 101: فرابورس در صورت کفایت مدارك و مستندات ارایه شده، حداقل 3 روز کاري قبل از شروع پذیره نویسی نسبت به 

انتشار اطالعیۀ پذیره نویسی و بیانیۀ ثبت اقدام خواهد کرد.

مادة 102: در روز اول پذیره نویسی نماد اوراق توسط فرابورس به نحوي گشایش میگردد که سفارشات با قیمت ثابت مندرج 

در بیانیه عرضه قابل ورود به سیستم باشد. در پذیره نویسی واحد پایه سفارشات و محدودیت حجمی به نحوي تعیین می گردد 

که حتی االمکان منطبق با شرایط مندرج در اطالعیه عرضه باشد. تنظیمات سامانۀ معامالتی از جمله دامنۀ نوسان قیمت، واحد 

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

شد.

مادة 103: کارگزاران پس از گشایش نماد، امکان ورود سفارش خرید را طی دورة مشخص شده در اطالعیۀ پذیره نویسی به 

سامانه معامالت خواهند داشت. سفارش هاي خرید باید با شرایط مندرج در بیانیۀ عرضه مطابقت داشته باشند. فرابورس

می تواند سفارش هایی را که با شرایط مزبور منطبق نیست حذف نماید.

1. تاییدیۀ شرکت سپرده گذاري مرکزي مبنی بر سپرده شدن کل اوراق مورد پذیره نویسی 

2. بیانیۀ ثبت 

3. اطالعیۀ پذیره نویسی 

4. نحوة پایاپاي و تسویۀ وجوه اوراق 

5. اعالم شرایط در نظر گرفته شده براي کارگزاران خریدار در خصوص امکانات آنها و یا زمان توزیع اوراق 

در شبکۀ داخلی کارگزاران 

6. اطالعات و مدارکی که کارگزاران خریدار در زمان پذیره نویسی باید از خریداران اخذ و به ناشر ارایه 

نمایند، از قبیل مشخصات هویتی خریداران و شماره حساب بانکی
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مادة 104: در طول دورة پذیره نویسی، در پایان هر روز در صورتی که حجم سفارش هاي خرید معادل یا بیشتر از کل اوراق 

بهادار مورد پذیره نویسی شود، عرضۀ اوراق به صورت تسهیم به نسبت انجام خواهد شد.

مادة 105: در صورتی که در پایان دورة پذیره نویسی تعداد تقاضاي ثبت شده در سامانۀ معامالتی کمتر از کل اوراق مورد

پذیره نویسی باشد، متعهد پذیره نویس مکلف به ورود سفارش به میزان مابه التفاوت سفارش هاي ثبت شده و کل اوراق مورد 

پذیره نویسی خواهد بود. پس از ورود سفارش متعهد پذیره نویسی، عرضه انجام خواهد شد.

مادة 106: در صورتی که طبق بیانیۀ ثبت مقرر شود که بخشی از عرضۀ اوراق از طریق شبکۀ بانکی یا شبکه کارگزاري هاي 

دیگر انجام شود، این اوراق می تواند طی دورة پذیره نویسی از طریق شبکه هاي مذکور فروخته شود. در پایان هر روز از دورة 

پذیره نویسی بر اساس وجوه واریزي به حساب بانکی مربوطه و اعالم کارگزار، فرابورس اوراق پذیره نویسی شده را به کد واسط 

منتقل می نماید. کارگزار باید طی مدت حداکثر 10 روز پس از پایان دورة پذیره نویسی، فهرست خریداران اوراق را به فرابورس 

ارایه نماید تا اوراق خریداري شده به کد مشتریان تخصیص یابد. در صورت عدم ارایۀ تمام یا قسمتی از کدهاي معامالتی، اوراق 

باقیمانده به حساب کارگزار منتقل می شود.

فصل هجدهم : شرایط معامالت دست دوم بازار اوراق مشارکت

مادة 107: در صورت وجود اطالعات با اهمیت تأثیرگذار بر قیمت اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار اوراق مشارکت، فرابورس 

می تواند نماد معامالتی مربوطه را طبق مقررات متوقف و پس از انتشار اطالعات نسبت به بازگشایی نماد اقدام نماید. دامنۀ 

نوسان قیمت در روز بازگشایی نماد اعمال نخواهد شد.

مادة 108: خریدار ملزم است عالوه بر قیمت خرید اوراق مشارکت و هزینه هاي معامالتی، سود انباشته اوراق مزبور (سود بین 

دو موعد سررسید که در امیدنامۀ اوراق قید شده است) را نیز پرداخت نماید.

مادة 109: ضامن، بازارگردان یا بازار ساز مکلف است در راستاي ایفاي تعهدات خود مبنی بر خرید اوراق، به ترتیبی که در 

بیانیۀ ثبت مشخص شده است نسبت به ورود سفارش هاي خرید الزم و حفظ آن طی دورة معامالتی اقدام نماید. در صورتی 

که کل سفارش واردة ضامن ، بازارگردان یا بازار ساز معامله گردد نامبرده موظف به ورود سفارش جدید تا حداکثر 5 دقیقه 

پس از آن می باشد.
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مادة 110: در صورتی که شخصی دارندة بیش از 5 درصد از کل اوراق منتشره باشد ، بصورت اختیاري می تواند اوراق خود را 

بصورت عمده و با شرایط و ضوابط معامالت عمده عرضه نماید.

مادة 111: سایر مقررات مربوط به نحوه دریافت سفارش خرید و فروش اوراق و سایر مقررات مربوط از جمله احراز هویت 

مشتري دریافت کد معامالتی و غیره مشابه ضوابط حاکم بر معامالت سهام در این دستورالعمل می باشد.

مادة 112: فقط اوراقی در فرابورس قابل معامله هستند که نزد شرکت سپرده گذاري مرکزي سپرده شده و گواهی نقل و انتقال 

براي آن صادر شده باشد.

فصل نوزدهم: شرایط فعالیت کارگزاران و بازارگردان

مادة 113: انجام معامالت توسط کارگزاران در فرابورس، منوط به عضویت ایشان در فرابورس می باشد. عضویت کارگزاران در 

فرابورس براساس دستورالعملی است که به پیشنهاد هیئت مدیره فرابورس به تصویب هیئت مدیره سازمان خواهد رسید.

مادة 114: کارگزار موظف است براي دریافت درخواست مشتریان از فرم هاي الکترونیکی یا غیر الکترونیکی، طبق فرمت ابالغ 

شده توسط فرابورس استفاده کند.

مادة 115: مسئولیت احراز هویت مشتري بر عهدة کارگزار است. کارگزار باید مطابق مقررات ، هویت مشتري را احراز نماید.

مادة 116: کارگزاران مکلف به دریافت درخواست هاي مشتریان و اجراي آن طبق مقررات می باشند. عدم دریافت درخواست 

مرجع  به  فرابورس جهت رسیدگی  توسط  موضوع  و  تخلف محسوب شده  مقررات،  برخالف  آن  اجراي  یا  و  ثبت  مشتریان، 

رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع خواهد شد.

مادة 117: فقط کارگزارانی مجاز به استفاده از کد معامالت گروهی و ثبت سفارش هاي گروهی می باشند که از دفتر ثبت 

سفارش مورد تایید سازمان استفاده نمایند. در این دفتر باید استاندارد هاي وضع شده توسط سازمان در خصوص ثبت و اجراي 

درخواست هاي مشتریان رعایت شود.

مادة 118: بازارگردانی در فرابورس به دو روش بازارگردانی مبتنی بر حراج و بازارگردانی مبتنی بر مذاکره امکان پذیر می باشد. 

بازارگردانی مبتنی بر مذاکره صرفاً در بازار دوم و بازار اوراق مشارکت امکان پذیر است و مقررات آن به تصویب هیئت مدیرة 

فرابورس می رسد.

مادة 119: فعالیت بازارگردانی مبتنی بر حراج در فرابورس مطابق دستورالعمل فعالیت بازارگردانی مصوب هیئت مدیره سازمان 

انجام خواهد شد.
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سازمان  مدیره  هیئت   84/10/3 مصوب  سهام  بازارسازى  اجرایى  دستورالعمل  براساس  فرابورس  در  بازارسازى   :120 مادة 

کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران امکان پذیر بوده و جهت اجرا در فرابورس کلیۀ وظایف و اختیارات سازمان کارگزاران بورس 

اوراق بهادار تهران در دستورالعمل مذکور بر عهدة فرابورس خواهد بود. همچنین در دستورالعمل مذکور عبارت "شرکت بورسى" 

به "ناشرى که اوراق آن در فرابورس پذیرفته شده است" و عبارت "کارگزار بورسى" به "کارگزار پذیرفته شده در فرابورس" تغییر 

مى یابد. درخواست بازارسازى و تعهدات بازارساز طى فرمى که به تصویب هیئت مدیرة فرابورس مى رسد، از طریق کارگزاران 

به فرابورس اعالم مى شود.

فصل بیستم: سایر مقررات

مادة 121: نرخ هاي خدمات و کارمزد هاي فرابورس و نحوة وصول آن در چارچوب سقف هاي مصوب هیئت مدیرة سازمان ، 

توسط هیئت مدیرة فرابورس تصویب و اعمال می گردد.

مادة 122: در صورت پذیرش سهام شرکت هایی که در خصوص مالکیت سهام آن، محدودیت مقرراتی یا اساسنامه اي وجود 

دارد، فرابورس موظف است محدودیت هاي مذکور را بر اساس مقررات و در چارچوب امکانات عملیاتی خود کنترل نماید.

مادة 123: کلیه مواردي که مطابق این دستورالعمل باید توسط فرابورس اعالم شود و کلیۀ موارد اطالع رسانی که مطابق این 

دستورالعمل الزامی می باشد از طریق سایت رسمی فرابورس انجام خواهد گرفت.


