دستورالعمل پذيزش ،عزضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فزابورس ايزان (شزكت سهامي عام(
مصوة  0811/10/52هیئت مدیره سبزمبن بورس و اوراق بهبدار

اٗي زؾتَضالؼول ٍ انالحِ٘ ّبٕ ثؼسٕ آى ،زض اخطإ ثٌس  2هبزٓ  7هبًَى ثبظاض اٍضام ثْبزاض ههَة هدلؽ
قَضإ اؾالهٖ ٍ هلبز زؾتَضالؼول كؼبل٘ت ثبظاضّبٕ ذبضج اظ ثَضؼ ههَة قَضإ ػبلٖ ثَضؼ ٍ اٍضام ثْبزاض ،ثِ
پ٘كٌْبز ّ٘ئت هسٗطٓ كطاثَضؼ اٗطاى زض  65هبزُ (ثب لحبِ هَاز هٌطض) ٍ  40تجهطُ زض تبضٗد ّبٕ ،1388/01/25
1396/09/14 ٍ 1396/06/22 ، 1396/04/28 ، 1395/02/28 ، 1394/12/11 ،1393/11/28 ،1390/02/24
ثِ تهَٗت ّ٘ئت هسٗطٓ ؾبظهبى ثَضؼ ٍ اٍضام ثْبزاض ضؾ٘س.


فصل يه  -وليبت :

o

بخش يه  -تعبريف :



مبده : 1
انُالحبت ٍ ٍاغُّبٕ تؼطٗق قسُ زض هبزٓ ٗي هبًَى ثبظاض اٍضام ثْبزاض ،اؾبؾٌبهٔ كطاثَضؼ اٗطاى ٍ
زؾتَضالؼول كؼبل٘ت ثبظاضّبٕ ذبضج اظ ثَضؼ ههَة قَضإ ػبلٖ ثَضؼ ٍ اٍضام ثْبزاض ثب ّوبى تؼبضٗق زض اٗي
زؾتَضالؼول ثًِبض ضكتِاًس .ؾبٗط انُالحبت ثِ قطح ظٗط تؼطٗق هٖقًَس:



بنذ : 1
پصٗطـ :تُج٘ن ٍيؼ٘ت اٍضام ثْبزاض ٍ ًبقط آى ثب قطاٍٗ هٌسضج زض اٗي زؾتَضالؼول خْت كطاّنقسى اهٌبى
هؼبهلٔ اٗي اٍضام زض كطاثَضؼ،



بنذ : 2
هتوبيٖ پصٗطـ :قرم حوَهٖ اؾت ًِ توبيبٕ پصٗطـ اٍضام ثْبزاض ضا ثِ كطاثَضؼ اضائِ هًٖوبٗس،



بنذ : 3
هتوبيٖ ػطيِ :قرم حوَهٖ ٗب حو٘وٖ اؾت ًِ توبيبٕ ػطئ اٍضام ثْبزاض ضا ثِ كطاثَضؼ اضائِ هًٖوبٗس،



بنذ : 4
كْطؾت ًطخّبٕ كطاثَضؼ :ؾٌسٕ اؾت ًِ ثِ هٌظَض هكرم ًوَزى اٍضام ثْبزاض هبثل هؼبهلِ زض ثبظاضّبٕ
اٍل ،زٍم ٍ ثبظاض اثعاضّبٕ ًَٗي هبلٖ ،هؼبهالت اًدبم قسُ اٍضام ثْبزاض پصٗطكتِ قسُ ٍ ه٘وت آًْب ثِ تلٌ٘ي ّط
ثبظاض ،تَؾٍ كطاثَضؼ تٌظ٘ن ٍ ثِ اَالع ػوَم هٖضؾس،



بنذ : 5
كْطؾت اٍضام ثْبزاض ثبظاض پبِٗ :ؾٌسٕ اؾت ًِ ثِ هٌظَض اػالم اٍضام ثْبزاض هبثل ًول ٍ اًتوبل زض ثبظاض پبِٗ،
تَؾٍ كطاثَضؼ تٌظ٘ن ٍ اَالع ػوَم هٖضؾس،



بنذ : 6
كْطؾت ػطئ اٍضام ثْبزاض :ؾٌسٕ اؾت ًِ ثِ هٌظَض هكرم ًوَزى اٍضام ثْبزاض هبثل ػطيِ زض ثبظاض ؾَم،
هؼبهالت اًدبم قسُ ضٍٕ اٗي اٍضام ٍ ه٘وت آًْب ،تَؾٍ كطاثَضؼ تٌظ٘ن ٍ ثِ اَالع ػوَم هٖضؾس،



بنذ : 7
تؼل٘ن :خلَگ٘طٕ اظ اًدبم هؼبهلٔ ٗي ٍضهٔ ثْبزاض ثِ هست ث٘ف اظ  5ضٍظ ًبضٕ



بنذ : 8
لـَ پصٗطـ :حصف هُؼٖ اٍضام ثْبزاض پصٗطكتِ قسُ اظ كْطؾت ًطخّبٕ كطاثَضؼ،



بنذ : 9
تؼل٘ن ػطيِ :تَهق هَهت ػطئ اٍضام ثْبزاض زض كطاثَضؼ،



بنذ : 11
لـَ ػطيِ :حصف اٍضام ثْبزاض هبثل ػطيِ اظ كْطؾت ػطئ اٍضام ثْبزاض،



بنذ : 11
ّ٘ئت پصٗطـّ٘ :ئتٖ اؾت ًِ ثِ قطح هبزٓ  2اٗي زؾتَضالؼول تكٌ٘ل هٖگطزز،



بنذ  11مىزر :
ّ٘ئت پصٗطـ قطًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍّ٘ :ئتٖ اؾت ًِ ثِ قطح هبزٓ  3هٌطض اٗي زؾتَضالؼول تكٌ٘ل
هٖ گطزز .



بنذ  11مىزر : 1
ًو٘تٔ زضجً :و٘تِ إ اؾت ًِ ثِ قطح هبزٓ  3هٌطض  1اٗي زؾتَضالؼول تكٌ٘ل هٖ گطزز.



بنذ : 12
هكبٍض پصٗطـ :قرم حوَهٖ اؾت ًِ ثطاؾبؼ يَاثٍ ههَة ؾبظهبى ثِ ػٌَاى ضاثٍ انلٖ هتوبيٖ پصٗطـ
ٍ كطاثَضؼ ،توبم ٗب ثركٖ اظ ٍظبٗق هتوبيٖ پصٗطـ ضا زض كطآٌٗس پصٗطـ ثِ ًوبٌٗسگٖ اظ َطف ٍٕ اًدبم
هٖزّس،



بنذ : 13
اه٘سًبهِ :هدوَػٔ اَالػبتٖ اؾت ًِ هتوبيٖ پصٗطـ هلعم اؾت زض اذت٘بض كطاثَضؼ هطاض زّس تب زض ظهبى
زضج ًبم اٍضام ثْبزاض زض كْطؾت ًطخّبٕ كطاثَضؼ ،خْت اَالع ػوَم اظ َطٗن ؾبٗت ضؾوٖ كطاثَضؼ هٌتكط
گطزز .كطم ًؤًَ اه٘سًبهِ ثِ تهَٗت ّ٘ئت هسٗطٓ كطاثَضؼ هٖضؾس،



بنذ : 14
ث٘بً٘ٔ ػطيِ :هدوَػِ اَالػبتٖ اؾت ًِ هتوبيٖ ػطيِ هلعم اؾت زض اذت٘بض كطاثَضؼ هطاض زّس تب زض ظهبى
ػطئ اٍضام ثْبزاض زض ثبظاض ؾَم ،خْت اَالع ػوَم اظ َطٗن ؾبٗت ضؾوٖ كطاثَضؼ هٌتكط گطزز .كطم ًؤًَ
ث٘بً٘ٔ ػطيِ ثِ تهَٗت ّ٘ئت هسٗطٓ كطاثَضؼ هٖضؾس.



بنذ : 15
هبًَى ثطًبهٔ پٌدن :هٌظَض هبًَى ثطًبهٔ پٌح ؾبلٔ پٌدن تَؾؼٔ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ،ههَة زٕهبُ 1389
هدلؽ قَضإ اؾالهٖ هٖثبقس .



بنذ : 16
ث٘بً٘ٔ ًول ٍ اًتوبل :هدوَػِ اَالػبت ًبقطاًٖ اؾت ًِ ثِ هَخت هبزٓ  99هبًَى ثطًبهٔ پٌدن ،هلعم ثِ ًول ٍ
اًتوبل اٍضام ثْبزاض ذَز اظ َطٗن كطاثَضؼ هٖثبقٌس .اٗي ًبقطاى هلعم ثِ اضائٔ اَلالػبت هعثَض ثطاؾبؼ كطمّبٕ
ًؤًَ ههَة ّ٘ئت هسٗطٓ كطاثَضؼ هٖثبقٌس.



بنذ : 17
يطٗت ًوسقًَسگٖ :ػجبضت اؾت اظ حبنل توؿ٘ن تؼساز ضٍظّبٖٗ اظ زٍضُ هبلٖ ًبقط ًِ َٖ آى هؼبهالت ؾْن
زض ثبظاض ػبزٕ ث٘ف اظ  0/0001تؼساز ؾْبم ًبقط هٖثبقس ثط تؼساز ضٍظّبٖٗ زض آى زٍضُ ًِ ًوبز هؼبهالتٖ
هطثََِ هبثل هؼبهلِ ثَزُ اؾت.



بنذ : 18
اهت٘بظ قلبك٘ت اَالػبتٖ :اهت٘بظ ًبقط ثط اؾبؼ يَاثٍ اهت٘بظ قلبك٘ت اَالػبتٖ

o

بخش دو  -هيئت پذيزش :



مبده : 2
ّ٘ئت پصٗطـّ٘ ،ئتٖ اؾت ًِ ثِ هٌظَض اذص تهو٘ن ًؿجت ثِ پصٗطـ اٍضام ثْبزاض زض ثبظاضّبٕ اٍل ٍ زٍم ٍ
ثبظاض اثعاضّبٕ ًَٗي هبلٖ كطاثَضؼ ٍ ّوچٌ٘ي تؼل٘ن ٗب حصف آًْب اظ اٗي ثبظاضّب ،تكٌ٘ل هٖقَز .اٗي ّ٘ئت
زاضإ پٌح ػًَ ٍ ٗي زث٘ط ثِ قطح ظٗط هٖثبقس:



بنذ : 1
ضٗ٘ؽ ّ٘ئت هسٗطٓ ؾبظهبى ٗب ٗي ًلط اظ اػًبٕ ّ٘ئت هسٗطٓ ؾبظهبى ثِ ًوبٌٗسگٖ ٍٕ،



بنذ : 2
ضٗ٘ؽ ّ٘ئت هسٗطٓ كطاثَضؼ ٗب ٗي ًلط اظ اػًبٕ ّ٘ئت هسٗطٓ كطاثَضؼ ثِ ًوبٌٗسگٖ ٍٕ،



بنذ : 3
ٗي ًلط هترهم حؿبثساضٕ ،حؿبثطؾٖ ٗب هبلٖ آقٌب ثِ نٌؼت ثِ پ٘كٌْبز ّ٘ئت هسٗطٓ ًبًَى ًبضگعاضاى
ثَضؼ ٍ اٍضام ثْبزاض ٍ تأٗ٘س ّ٘ئت هسٗطٓ ؾبظهبى،



بنذ : 4
ٗي ًلط هترهم حؿبثساضٕ ،حؿبثطؾٖ ٗب هبلٖ آقٌب ثِ نٌؼت ثِ اًتربة ّ٘ئت هسٗطٓ ؾبظهبى،



بنذ : 5
ٗي ًلط هترهم حؿبثساضٕ ،حؿبثطؾٖ ٗب هبلٖ آقٌب ثِ نٌؼت ثِ اًتربة ّ٘ئت هسٗطٓ كطاثَضؼ،



بنذ : 6
هسٗطػبهل كطاثَضؼٗ ،ب ٌٖٗ اظ هسٗطاى كطاثَضؼ ثِ ًوبٌٗسگٖ ٍٕ ثِ ػٌَاى زث٘ط ّ٘ئت پصٗطـ ٍ ثسٍى حن
ضإٔ.



تبصزه : 1
ضٗ٘ؽ ّ٘ئت هسٗطٓ ؾبظهبى ٗب ًوبٌٗسٓ ٍٕ ،ضٗ٘ؽ ّ٘ئت پصٗطـ ذَاّس ثَز .



تبصزه : 2
هست ػًَٗت اقربل ثٌسّبٕ  3تب  5اٗي هبزُ زض ّط زٍضُ  2ؾبل هٖثبقس .اًتربة اٗي اقربل تب حساًثط 3
زٍضٓ هتَالٖ ثالهبًغ اؾت.



تبصزه : 3
اقربل هَيَع ثٌسّبٕ  5 ٍ 4اٗي هبزُ ،پ٘ف اظ پبٗبى زٍضٓ تهسٕ ثِ تكر٘م هوبم اًتربة ًٌٌسُ ٍ قرم
هَيَع ثٌس  3اٗي هبزُ پ٘ف اظ پبٗبى زٍضٓ تهسٕ ،ثٌب ثِ تكر٘م هوبم پ٘كٌْبز ًٌٌسُ ٗب ؾبظهبى ،ثب ضػبٗت
تكطٗلبت هوطض زض ثٌس  3اٗي هبزُ هبثل تـ٘٘ط ذَاٌّس ثَز.



تبصزه : 4
زث٘ط ّ٘ئت پصٗطـ هٖتَاًس زض نَضت لعٍم اظ ؾبٗط ًبضقٌبؾبى ٍ ّوچٌ٘ي ًوبٌٗسگبى هتوبي٘بى ثطإ حًَض
زض خلؿبت ذَز زػَت ًٌس .اٗي اقربل زض خلؿبت هعثَض حن ضإٔ ًرَاٌّس زاقت.



مبده : 3
خلؿبت ّ٘ئت پصٗطـ ثب حًَض حساهل ؾِ ػًَ ًِ ،ضٗ٘ؽ ّ٘ئت هسٗطُ ؾبظهبى ٗب ًوبٌٗسٓ ٍٕ ٌٖٗ اظ
آًْبؾت ضؾو٘ت هٖٗبثس .تهو٘وبت ّ٘ئت ثب ضإٔ هَاكن حساهل ؾِ ػًَ ًِ ٌٖٗ اظ آًْب ثبٗس ضٗ٘ؽ ّ٘ئت
هسٗطُ ؾبظهبى ٗب ًوبٌٗسٓ ٍٕ ثبقس ،هؼتجط ذَاّس ثَز.



مبده  3مىزر :
ّ٘ئتٖ ثب ػٌَاى «ّ٘ئت پصٗطـ قطًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ» ثِ هٌظَض ثطضؾٖ قطاٍٗ هَيَع هبزُ ٍ 12
اذص تهو٘ن ًؿجت ثِ پصٗطـ اٍضام ثْبزاض زض ثبظاض قطًتّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ ٍ ّوچٌ٘ي لـَ پصٗطـ آىّب
تكٌ٘ل هٖقَز .اٗي ّ٘ئت هتكٌل اظ ؾِ ػًَ قبهل ًوبٌٗسٓ ؾبظهبىً ،وبٌٗسٓ ّ٘ئتهسٗطٓ كطاثَضؼ ٍ ٗي
ًلط ًبضقٌبؼ ذجطُ ثِ پ٘كٌْبز كطاثَضؼ ٍ تأٗ٘س ؾبظهبى هٖثبقس.



تبصزه : 1
ّ٘ئت هَيَع اٗي هبزُ هٖتَاًس زض نَضت لعٍم اظ ًبضقٌبؾبى آقٌب ثِ نٌؼت ٍ ّوچٌ٘ي ًوبٌٗسگبى
هتوبي٘بى خْت حًَض زض خلؿبت زػَت ًوبٗس .اٗي اقربل زض خلؿبت هعثَض حن ضإٔ ًرَاٌّس زاقت.



تبصزه : 2
ّ٘ئت هَيَع اٗي هبزُ ثب حًَض اًثطٗت اػًب ًِ ًوبٌٗسٓ ؾبظهبى ٌٖٗ اظ آىّبؾت ضؾو٘ت هٖٗبثس.
تهو٘وبت ّ٘ئت ثب ضإٔ هَاكن اًثطٗت اػًبٕ حبيط هؼتجط ذَاّس ثَز.



مبده  3مىزر : 1
زضج اٍضام ثْبزاض زض ثبظاض پبِٗ ٍ ؾَم ٍ ّوچٌ٘ي لـَ زضج آى ّب ثب تأٗ٘س "ًو٘تٔ زضج زض كطاثَضؼ اٗطاى" ًِ
زض اٗي زؾتَضالؼول ثِ اذتهبض "ًو٘تٔ زضج" ًبه٘سُ هٖ قَز نَضت هٖ پصٗطز .اٗي ًو٘تِ هتكٌل اظ ؾِ
ػًَ قبهل ًوبٌٗسٓ ؾبظهبىً ،وبٌٗسٓ ّ٘ئتهسٗطٓ كطاثَضؼ ٍ ٗي ًلط ًبضقٌبؼ ذجطُ ثِ پ٘كٌْبز كطاثَضؼ ٍ
تأٗ٘س ؾبظهبى هٖثبقس .



تبصزه :
ًو٘تٔ هَيَع اٗي هبزُ ثب حًَض اًثطٗت اػًب ًِ ًوبٌٗسٓ ؾبظهبى ٌٖٗ اظ آىّبؾت ضؾو٘ت هٖٗبثس.
تهو٘وبت ًو٘تِ ثب ضإٔ هَاكن اًثطٗت اػًبٕ حبيط هؼتجط ذَاّس ثَز.



فصل دو  -شزايط پذيزش و عزضه اوراق بهبدار :

o

بخش يه  -ببسارهب :



مبده : 4
كطاثَضؼ اٗطاى زاضإ قف ثبظاض ثِ قطح ظٗط اؾت:
 .1ثبظاض اٍل
 .2ثبظاض زٍم
 .3ثبظاض ؾَم
 .4ثبظاض قطًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ
 .5ثبظاض اثعاضّبٕ ًَٗي هبلٖ
 .6ثبظاض پبِٗ



تبصزه : 1
پصٗطـ ؾْبم قطًتّبٕ ؾْبهٖ ػبم نطكبً زض ثبظاضّبٕ اٍل ٍ زٍم ٍ ثبظاض قطًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ ٍ
پصٗطـ ؾبٗط اٍضام ثْبزاض نطكبً زض ثبظاض اثعاضّبٕ ًَٗي هبلٖ نَضت هٖپصٗطز .هتوبيٖ پصٗطـ زض نَضت زاضا
ثَزى قطاٍٗ پصٗطـ ،ثبٗس توبيبٕ پصٗطـ ذَز ضا زض ٌٖٗ اظ اٗي ثبظاضّب ثِ كطاثَضؼ اضائِ ًوبٗس.



تبصزه : 2
تكٌ٘ل تبثلَّبٕ هرتلق زض ثبظاض قطًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ ،اظ خولِ تبثلَٕ قطًت ّبٕ زاًف ثٌ٘بى ثب
تهَٗت ّ٘ئت هسٗطٓ كطاثَضؼ اهٌبى پصٗط اؾت.

o

بخش دو  -شزايط پذيزش سهبم در ببسار اول :



مبده : 5
ؾْبم قطًتّبٕ ؾْبهٖ ػبم ثب ٍٗػگّٖبٕ ظٗط زض ثبظاض اٍل هبثل پصٗطـ هٖثبقس:



بنذ الف :
ٍٗػگّٖبٕ ؾْبم
ً .1عز ؾبظهبى ثجت قسُ ثبقس.
 .2ثب ًبم ثبقس،
 .3ػبزٕ ثبقس (كبهس اهت٘بظ ثبقس)،
 .4هحسٍزٗت هبًًَٖ هؤثط ثطإ ًول ٍ اًتوبل آى ٍخَز ًساقتِ ثبقس،
 .5ثْبٕ اؾوٖ آى توبهبً پطزاذت قسُ ثبقس.



بنذ ة :
ً .1عز ؾبظهبى ثجت قسُ ثبقس.
 .2حساهل  10زضنس اظ ؾْبم ثجتقسُ آى قٌبٍض ثَزُ ٍ تؼساز ؾْبهساضاى آى حساهل ً 200لط ثبقس.
 .3حساهل زٍ ؾبل اظ ظهبى ثْطُثطزاضٕ ػول٘بت ٗب اضائٔ ذسهبت آى گصقتِ ثبقس،
.4آذطٗي ؾطهبٗٔ ثجت قسٓ آى حساهل زُ ه٘ل٘بضز ضٗبل ثبقس،
 .5ظٗبى اًجبقتِ ًساقتِ ثبقس،

 .6گعاضـ حؿبثطؼ ثطإ آذطٗي زٍضُ /ؾبل هبلٖ هٌتْٖ ثِ پصٗطـ زضذهَل نَضتّبٕ هبلٖ آى ،ػسم
اظْبض ًظط ٗب اظْبض ًظط هطزٍز ًجبقس،
 .7هُبثن اظْبض ًظط حؿبثطؼ ،اظ ؾ٘ؿتن اَالػبت حؿبثساضٕ (اظ خولِ حؿبثساضٕ هبلٖ ٍ حؿبثساضٕ ثْبٕ
توبم قسُ) هُلَة ٍ هتٌبؾت ثب كؼبل٘ت ذَز ٍ قطاٍٗ پصٗطـ زض كطاثَضؼ خْت اككبء هٌبؾت اَالػبت
ثطذَضزاض ثبقس،
 .8زض زٍضُ /ؾبل هبلٖ هٌتْٖ ثِ پصٗطـ ؾَزآٍض ثَزُ ٍ ّوچٌ٘ي چكناًساظ ضٍقٌٖ اظ تساٍم ؾَزآٍضٕ ٍ
كؼبل٘ت قطًت ٍ نٌؼت هطثََِ ٍخَز زاقتِ ثبقس،
 .9ثطاؾبؼ آذطٗي نَضتّبٕ هبلٖ ؾبالًٔ حؿبثطؾٖ قسًُ ،ؿجت حوَم نبحجبى ؾْبم ثِ ًل زاضاّٖٗبٕ آى
حساهل  15زضنس ثبقس،
 .10زػبٍٕ زاضإ اثط ثب اّو٘ت ثط نَضتّبٕ هبلٖ ،لِ ٗب ػلِ٘ قطًت ٍخَز ًساقتِ ثبقس،
 .11آذطٗي نَضتّبٕ هبلٖ آى ثبٗس هُبثن هوطضات هبًًَٖ ،اؾتبًساضزّبٕ حؿبثساضٕ ٍ گعاضقگطٕ هبلٖ ٍ
آٗ٘يًبهِّب ٍ زؾتَضالؼولّبٕ اخطاٖٗ اثالؽ قسُ تَؾٍ ؾبظهبى تِْ٘ قسُ ثبقسّ .وچٌ٘ي زض ظهبى اضائٔ
زضذَاؾت پصٗطـ ٍ آذطٗي زٍضُ /ؾبل هبلٖ هجل اظ اضائٔ زضذَاؾت ،حؿبثطؼ قطًت ثبٗس اظ ه٘بى حؿبثطؾبى
هؼتوس ؾبظهبى اًتربة قسُ ثبقس،
 .12اػًبٕ ّ٘ئت هسٗطُ ٍ هسٗطػبهل آى زاضإ ؾبثوِ هحٌَه٘ت هُؼٖ ً٘لطٕ ٗب ترللبتٖ هؤثط َجن هَاً٘ي
ٍ هوطضات حبًن ثط ثبظاض اٍضام ثْبزاض ٗب ؾَء قْطت حطكِإ ًجبقٌس .


تبصزه :
ّ٘ئت پصٗطـ حؿت هَضز هٖتَاًس پصٗطـ ؾْبم ضا هٌٌَ ثِ اًؼوبز هطاضزاز ثبظاضگطزاًٖ ،هُبثن زؾتَضالؼول
كؼبل٘ت ثبظاضگطزاًٖ ههَة ّ٘ئت هسٗطٓ ؾبظهبىً ،وبٗس .

o

بخش سه  -شزايط پذيزش سهبم در ببسار دوم :



مبده : 6
ؾْبم قطًتّبٕ ؾْبهٖ ػبم ثب ٍٗػگّٖبٕ ظٗط زض ثبظاض زٍم كطاثَضؼ هبثل پصٗطـ هٖثبقس:



بنذ الف :
ٍٗػگّٖبٕ ؾْبم

ً .1عز ؾبظهبى ثجت قسُ ثبقس،
 .2ثب ًبم ثبقس،
 .3هحسٍزٗت هبًًَٖ هؤثط ثطإ ًول ٍ اًتوبل آى ٍخَز ًساقتِ ثبقس.
 .4ثْبٕ اؾوٖ آى توبهبً پطزاذت قسُ ثبقس.


بنذ ة :
ٍٗػگّٖبٕ ًبقط
ً .1عز ؾبظهبى ثجت قسُ ثبقس،
 .2حساهل ٗيؾبل اظ تأؾ٘ؽ آى گصقتِ ثبقس،
 .3حساهل  5زضنس اظ ؾْبم ثجتقسُ آى قٌبٍض ثبقس،
 .4آذطٗي ؾطهبٗٔ ثجت قسٓ آى حساهل ٗي ه٘ل٘بضز ضٗبل ثبقس،
 .5زض نَضتٖ ًِ قطًت هكوَل هبزٓ  141الٗحٔ هبًًَٖ انالح هؿوتٖ اظ هبًَى تدبضت ثبقس ،ثِ تكر٘م
ّ٘ئت پصٗطـ اظ ثطًبهٔ ػول٘بتٖ هٌبؾجٖ ثطإ ذطٍج اظ قوَل هبزٓ ٗبزقسُ ثطذَضزاض ثبقس.
 .6زػبٍٕ زاضإ اثط ثب اّو٘ت ثط نَضتّبٕ هبلٖ ،لِ ٗب ػلِ٘ قطًت ٍخَز ًساقتِ ثبقس،
 .7آذطٗي نَضتّبٕ هبلٖ آى ثبٗس هُبثن هوطضات هبًًَٖ ،اؾتبًساضزّبٕ حؿبثساضٕ ٍ گعاضقگطٕ هبلٖ ٍ
آٗ٘يًبهِّب ٍ زؾتَضالؼولّبٕ اخطاٖٗ اثالؽ قسُ تَؾٍ ؾبظهبى تِْ٘ قسُ ثبقس .
 .8زض نَضتٖ ًِ حؿبثطؼ قطًت اظ ث٘ي هؤؾؿبت حؿبثطؾٖ هؼتوس ؾبظهبى اًتربة ًكسُ ثبقس ،ثبٗس زض
اٍل٘ي هدوغ ػوَهٖ ثؼس اظ ثجت ًعز ؾبظهبى ،حؿبثطؼ ذَز ضا اظ ه٘بى هؤؾؿبت حؿبثطؾٖ هؼتوس ؾبظهبى
اًتربة ًوبٗس.
 .9اظْبض ًظط حؿبثطؼ زض ذهَل آذطٗي نَضتّبٕ هبلٖ حؿبثطؾٖ قسُ« ،هطزٍز» ٗب «ػسم اظْبض ًظط»
ًجبقس .
 .10اػًبٕ ّ٘ئت هسٗطُ ٍ هسٗطػبهل قطًت زاضإ ؾبثوِ هحٌَه٘ت هُؼٖ ً٘لطٕ ٗب ترللبتٖ هؤثط َجن
هَاً٘ي ٍ هوطضات حبًن ثط ثبظاض اٍضام ثْبزاض ٗب ؾَء قْطت حطكِإ ًجبقٌس.
 .11هُبثن اظْبضًظط حؿبثطؼ ،اظ ؾ٘ؿتن اَالػبت حؿبثساضٕ (اظ خولِ حؿبثساضٕ هبلٖ ٍ حؿبثساضٕ ثْبٕ
توبم قسُ) هُلَة ٍ هتٌبؾت ثب كؼبل٘ت ذَز ٍ قطاٍٗ پصٗطـ زض كطاثَضؼ خْت اككبء هٌبؾت اَالػبت
ثطذَضزاض ثبقس.



مبده : 7
زض نَضت تكر٘م ّ٘ئت پصٗطـ ،پصٗطـ ؾْبم قطًتّب زض ثبظاض زٍم هٌٌَ ثِ ٍخَز حساهل ٗي
ثبظاضگطزاى ثطإ آى هٖثبقس.



مبده : 8
قطًتّبٕ ؾْبهٖ ذبل ًِ ثب ضػبٗت هَاً٘ي ٍ هوطضاتّ ،وعهبى ثب پصٗطـ اظ َطٗن اكعاٗف ؾطهبِٗ زض حبل
تجسٗل ثِ ؾْبهٖ ػبم هٖثبقٌس ،ثِ قطٌ ػطئ ؾْبم ًبقٖ اظ اٗي اكعاٗف ؾطهبِٗ زض كطاثَضؼ ٍ ّوچٌ٘ي
زاضاثَزى قطاٍٗ هٌسضج زض هبزُ ( )6اٗي زؾتَضالؼول ،هٖتَاًٌس زض ثبظاض زٍم كطاثَضؼ پصٗطـ قًَس .



مبده : 9
حنتوسم ذطٗس ؾْبم خسٗس ،زض ّوبى ثبظاضٕ ًِ ؾْبم قطًت پصٗطكتِ قسُ هؼبهلِ ذَاّس قس .

o

بخش چهبر  -شزايط پذيزش در ببسار شزوت هبي ووچه و متوسط :



مبده  9مىزر :
ؾْبم قطًتّبٕ ؾْبهٖ ػبم ثب ٍٗػگّٖبٕ ظٗط زض ثبظاض قطًتّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ هبثل پصٗطـ هٖثبقٌس:



بنذ الف :
ٍٗػگّٖبٕ ؾْبم
ً .1عز ؾبظهبى ثجت قسُ ثبقس.
 .2ثبًبم ثبقس ٗب زض نَضت ثًٖبم ثَزى ؾْبم ،ثط اؾبؼ ضٍٗٔ اخطاٖٗ ههَة ّ٘ئتهسٗطٓ كطاثَضؼ ،اهٌبى ثبًبم
قسى خْت ًول ٍ اًتوبل آىّب زض ؾبهبًِ هؼبهالتٖ ٍخَز زاقتِ ثبقس .
 .3هحسٍزٗت هبًًَٖ هؤثط ثطإ ًول ٍ اًتوبل آى ٍخَز ًساقتِ ثبقس.
 .4اضظـ اؾوٖ ّط ؾْن ػبزٕ ثطاثط ّعاض ( )1000ضٗبل ثبقس .زض هَضز ؾْبم هوتبظ اضظـ اؾوٖ ثِ هجبلؾ ثبالتط
ً٘ع ثالهبًغ اؾت.



بنذ ة :
ٍٗػگّٖبٕ ًبقط
 .1قطًت ؾْبهٖ ػبم ثبقس.
 .2خوغ حوَم نبحجبى ؾْبم آى حساهل  1ه٘ل٘بضز ضٗبل ٍ حساًثط  500ه٘ل٘بضز ضٗبل ثبقس.
 .3قطًت زاضإ َطح تَخْٖ٘ تأٗ٘س قسُ تَؾٍ ّ٘ئت هسٗطُ ،هجٌٖ ثط ٍخَز چكناًساظ ضٍقٌٖ اظ ؾَزآٍضٕ
كؼبل٘تّبٕ ذَز ثبقس .
 .4آذطٗي نَضتّبٕ هبلٖ آى ثبٗس هُبثن هوطضات هبًًَٖ ،اؾتبًساضزّبٕ حؿبثساضٕ ٍ گعاضقگطٕ هبلٖ تِْ٘
قسُ ثبقس .
 .5گعاضـ حؿبثطؾٖ ًِ ػًَ خبهؼٔ حؿبثساضاى ضؾوٖ ثبقس ،ثطإ آذطٗي زٍضُ/ؾبل هبلٖ هٌتْٖ ثِ پصٗطـ
زض ذهَل نَضتّبٕ هبلٖ آى ،ػسم اظْبضًظط ٗب اظْبضًظط هطزٍز ًجبقس .
 .6حؿبثطؾٖ ًِ ػًَ خبهؼِ حؿبثساضاى ضؾوٖ ثبقس ،زض اظْبضًظط ذَز هطثٌَ ثِ آذطٗي زٍضُ /ؾبل هبلٖ
هٌتْٖ ثِ پصٗطـ ،هَاضزٕ حبًٖ اظ يؼق ثب اّو٘ت زض ؾ٘ؿتن اَالػبت حؿبثساضٕ (اظ خولِ حؿبثساضٕ
هبلٖ ٍ حؿبثساضٕ ثْبٕ توبم قسُ )ثبقس،گعاضـ ًٌطزُ ثبقس .
 .7حؿبثطؼ قطًت اظ ه٘بى هؤؾؿبت حؿبثطؾٖ هؼتوس ؾبظهبى اًتربة قسُ ثبقس .
 .8زػبٍٕ زاضإ اثط ثب اّو٘ت  ،لِ ٗب ػلِ٘ قطًت زض نَضت ٍخَز اككب قسُ ثبقس .
 .9اػًبٕ ّ٘ئتهسٗطُ ٍ هسٗطػبهل آى ؾبثوِ هحٌَه٘ت هُؼٖ ً٘لطٕ هبلٖ ٗب هحٌَه٘ت ترللبتٖ هُؼٖ
هَيَع هوطضات ثبظاض اٍضام ثْبزاضً ،ساقتِ ثبقٌس .



تبصزه :
زض هَضز قطًتّبٖٗ ًِ ٍاخس ثطذٖ قطاٍٗ هَيَع اٗي هبزُ ًجبقٌس ثِ قطٌ آى ًِ اهٌبى احطاظ آى قطاٍٗ
تب هجل اظ زضج ًبم قطًت زض كْطؾت ًطخ ّبٕ كطاثَضؼ ه٘ؿط ثبقسّ٘ ،ئت پصٗطـ قطًت ّبٕ ًَچي ٍ
هتَؾٍ هٖ تَاًس آًْب ضا ثِ نَضت هكطٌٍ ثپصٗطز زض نَضت ػسم احطاظ ثٌس  7اٗي هبزُ ،تؼْس قطًت هجٌٖ
ثط اٌٌِٗ زض اٍل٘ي هدوغ ػوَهٖ پؽ اظ زضج ،حؿبثطؼ قطًت اظ ه٘بى هؤؾؿبت حؿبثطؾٖ هؼتوس ؾبظهبى
اًتربة هٖقَزً ،بكٖ اؾت .زض ّط حبل قطاُٖٗ ًِ قطًت ثبٗس احطاظ ًوبٗس تب پصٗطـ آى هُؼٖ گطزز ٍ
هْلت قطًت ثطإ احطاظ ّط ٗي اظ قطاٍٗ ثبٗس زض ههَثٔ ّ٘ئت پصٗطـ قطًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ زضج ٍ
ثِ هتوبيٖ اػالم گطزز.

o

بخش پنج  -شزايط عزضه در ببسار سوم :



مبده : 11
اٍضام ثْبزاض ثطإ ػطيِ زض ثبظاض ؾَم كطاثَضؼ ثبٗس حبئع قطاٍٗ ظٗط ثبقٌس:



بنذ : 1
تَؾٍ قَضا ،هبثل هؼبهلِ اػالم قسُ ثبقٌس،



بنذ : 2
زض نَضت قوَل هوطضات ًعز ؾبظهبى ثجت قسُ ثبقٌس،



بنذ : 3
هحسٍزٗت هبًًَٖ ثطإ ًول ٍ اًتوبل آًْب ٍخَز ًساقتِ ثبقس،



بنذ : 4
زض ثَضؼ ٗب ثبظاض ذبضج اظ ثَضؼ زاضإ هدَظ ،پصٗطكتِ ًكسُ ثبقٌس.



مبده : 11
اٍضام ثْبزاض هَيَع هبزُ  10اٗي زؾتَضالؼول ،اظ خولِ اٍضام ثْبزاض ظٗط هٖثبقٌس :
 .1ؾْبم قطًتّبٕ ؾْبهٖ،
 .2حنتوسم ذطٗس ؾْبم قطًتّبٕ ؾْبهٖ ػبم،
 .3ؾْبم ثًٖبم قطًتّبٕ ؾْبهٖ ػبم،
 .4ؾْبم ًبقٖ اظ اكعاٗف ؾطهبٗٔ قطًتّبٕ ؾْبهٖ ػبم،
 .5گَاّّٖبٕ ؾپطزٓ ؾطهبِٗگصاضٕ،
 .6اٍضام هكبضًت،
 .7اٍضام هكبضًت ضٌّٖ،
 .8اًَاع نٌَى،
 -9گَاّّٖبٕ ؾطهبِٗگصاضٕ آى زؾتِ اظ نٌسٍمّبٕ ؾطهبِٗگصاضٕ هبثل هؼبهلِ ٍ نٌسٍمّبٕ ظه٘ي ٍ
ؾبذتوبى ًِ زض ؾبٗط ثبظاضّبٕ كطاثَضؼ پصٗطكتِ ًكسُاًس،



تبصزه :
پصٗطًَُٗؿٖ قطًتّبٕ ؾْبهٖ ػبم زض قطف تأؾ٘ؽ هٖتَاًس زض ثبظاض ؾَم كطاثَضؼ اًدبم قَز.



مبده : 12
اٍضام ثْبزاض ػطيِ قسُ زض ثبظاض ؾَم تب ٗي هبُ ثؼس اظ هؼبهلِ زض ثبظاض ؾَم كطاثَضؼ ،هبثل ػطيِ هدسز زض اٗي
ثبظاض ًوٖثبقس .ػطئ اٗي اٍضام پؽ اظ اٗي هست ،هٌٌَ ثِ احطاظ هدسز قطاٍٗ ٗبز قسُ زض اٗي زؾتَضالؼول
هٖثبقس.

o

بخش شش  -شزايط پذيزش در ببسار ابشارهبي نوين مبلي :



مبده : 13
ًل٘ٔ اثعاضّبٕ هبلٖ ثِ اؾتثٌبٕ ؾْبم ٍ حن توسم ذطٗس ؾْبم ًِ ثِ تأٗ٘س قَضا ضؾ٘سُ ٍ ثٌب ثِ اػالم آى
هكوَل ثجت ٗب هؼبف اظ ثجت ًعز ؾبظهبى تكر٘م زازُ قسُ ،هبثل پصٗطـ زض ثبظاض اثعاضّبٕ ًَٗي هبلٖ
هٖثبقس.



تبصزه :
پصٗطـ آى زؾتِ اظ اثعاضّبٕ هبلٖ هٌتكط قسُ ثطإ تأه٘ي هبلٖ زٍلت ًِ كبهس ٗي ٗب چٌس قطٌ اظ قطاٍٗ
شًط قسُ زض اٗي ثرف هٖ ثبقٌس ٗب زاضإ قطاٍٗ ذبل زٗگطٕ ّؿتٌس ،ثِ قطٌ هتوبٗع ًوَزى آى ّب زض
ؾبهبًِ ّبٕ هؼبهالتٖ ٍ گعاضقگطٕ ،اهٌبى پصٗط هٖ ثبقس.



مبحث يه  -اوراق مشبروت :



مبده : 14
ثب ًبم ثبقس ٗب ثطاؾبؼ ضٍٗٔ اخطاٖٗ ههَة ّ٘ئت هسٗطٓ كطاثَضؼ ،اهٌبى هؼبهلٔ آًْب زض ؾبهبًٔ هؼبهالتٖ ٍخَز
زاقتِ ثبقس.



بنذ : 1
ثب ًبم ثبقس ٗب ثطاؾبؼ ضٍٗٔ اخطاٖٗ ههَة ّ٘ئت هسٗطٓ كطاثَضؼ ،اهٌبى هؼبهلٔ آًْب زض ؾبهبًٔ هؼبهالتٖ ٍخَز
زاقتِ ثبقس.



بنذ : 2
هجلؾ اٍضام نبزضُ حساهل  100ه٘ل٘بضز ضٗبل ثبقس،



بنذ : 3
زاضإ ؾطضؾ٘س ث٘ف اظ ٗيؾبل ثبقس،



بنذ : 4
حساهل ٗي ثبظاضگطزاى زاقتِ ثبقس،



مبده : 15
اٍضام هكبضًت هٌتكطُ تَؾٍ زٍلت ،قطًتّبٕ زٍلتٖ ٍ قْطزاضّٕب ًِ ثِ هَخت هبًَى ثَزخٔ ؾبالًٔ ًل
ًكَض ،ههَثٔ ّ٘ئت ٍظٗطاى ٍ ٗب هوطضات هطثََِ هٌتكط هٖگطزز ،ثب قطاٍٗ ظٗط هبثل پصٗطـ زض ثبظاض اثعاضّبٕ
ًَٗي هبلٖ هٖثبقس:



بنذ : 1
ثب ًبم ثبقس ٗب ثطاؾبؼ ضٍٗٔ اخطاٖٗ ههَة ّ٘ئت هسٗطٓ كطاثَضؼ ،اهٌبى هؼبهلٔ آًْب زض ؾبهبًٔ هؼبهالتٖ ٍخَز
زاقتِ ثبقس.



بنذ : 2
زض ظهبى پصٗطـ ،حساهل  6هبُ تب ؾطضؾ٘س آى ثبهٖ هبًسُ ثبقس.



بنذ سه :
ثؼس اظ پصٗطـ ،هؼبهالت زؾت زٍم آًْب هٌحهطاً اظ َطٗن كطاثَضؼ اًدبم قَز.



مبحث دو  -گواهي سزمبيه گذاري :



مبده : 16
گَاّّٖبٕ ؾطهبِٗگصاضٕ نٌسٍمّبٕ ؾطهبِٗگصاضٕ هبثل هؼبهلِ ٍ گَاّّٖبٕ ؾطهبِٗگصاضٕ نٌسٍمّبٕ
ظه٘ي ٍ ؾبذتوبى ،ثب قطاٍٗ ظٗط زض ثبظاض اٍل كطاثَضؼ هبثل پصٗطـ هٖثبقٌس:



بنذ الف :
گَاّّٖبٕ ؾطهبِٗگصاضٕ نٌسٍمّبٕ ؾطهبِٗگصاضٕ هبثل هؼبهلِ

 -1گَاّّٖبٕ ؾطهبِٗگصاضٕ ًعز ؾبظهبى ثجت قسُ ثبقٌس،
 -2حساهل ؾطهبٗٔ نٌسٍم  50ه٘ل٘بضز ضٗبل ثبقس،
 -3ثب ًبم ثبقس.


بنذ ة :
گَاّّٖبٕ ؾطهبِٗگصاضٕ ظه٘ي ٍ ؾبذتوبى
 -1گَاّّٖبٕ ؾطهبِٗگصاضٕ ًعز ؾبظهبى ثجت قسُ ثبقٌس،
 -2حساهل ؾطهبٗٔ نٌسٍم  100ه٘ل٘بضز ضٗبل ثبقس،
 -3ثب ًبم ثبقس.



مبحث سه  -گواهي هبي سپزده سزمبيه گذاري :



مبد : 17
گَاّّٖبٕ ؾپطزٓ ؾطهبِٗگصاضٕ ثب قطاٍٗ ظٗط هبثل پصٗطـ زض ثبظاض اثعاضّبٕ هبلٖ ًَٗي هٖثبقٌس:



بنذ : 1
ثب ًبم ثبقٌس ٗب ثطاؾبؼ ضٍٗٔ اخطاٖٗ ههَة ّ٘ئت هسٗطٓ كطاثَضؼ ،اهٌبى هؼبهلٔ آًْب زض ؾبهبًٔ هؼبهالتٖ
ٍخَز زاقتِ ثبقس.



بنذ : 2
هجلؾ اٍضام نبزضُ حساهل  100ه٘ل٘بضز ضٗبل ثبقس.



بنذ : 3
زض ظهبى پصٗطـ ،حساهل  6هبُ تب ؾطضؾ٘س گَاّّٖب ثبهٖ هبًسُ ثبقس.



بنذ : 4
پطزاذت انل ٍ ؾَز ػلٖالحؿبة گَاّّٖب تَؾٍ ثبًي ػبهل تؼْس ٍ تًو٘ي قسُ ثبقس



بنذ : 5
ثؼس اظ پصٗطـ ،هؼبهالت زؾت زٍم گَاّّٖب هٌحهطاً اظ َطٗن كطاثَضؼ اًدبم قَز.



بنذ : 6
گَاّّٖب ثب ضػبٗت هوطضات زؾتَضالؼول اخطاٖٗ اًتكبض گَاّٖ ؾپطزٓ ؾطهبِٗگصاضٕ ،تَؾٍ ثبًي ػبهل نبزض
قسُ ثبقس.



مبحث چهبر  -انواع صىون :



مبده : 18
اًَاع نًٌَٖ ًِ ثب هدَظ ؾبظهبى هٌتكط هٖگطزًس ،ثب قطاٍٗ ظٗط هبثل پصٗطـ زض ثبظاض اثعاضّبٕ هبلٖ ًَٗي
هٖثبقٌس:



بنذ : 1
ثب ًبم ثبقٌس ٗب ثطاؾبؼ ضٍٗٔ اخطاٖٗ ههَة ّ٘ئت هسٗطٓ كطاثَضؼ ،اهٌبى هؼبهلٔ آًْب زض ؾبهبًٔ هؼبهالتٖ
ٍخَز زاقتِ ثبقس.



بنذ : 2
هجلؾ اٍضام نبزضُ حساهل  100ه٘ل٘بضز ضٗبل ثبقس.



بنذ : 3
زض ظهبى پصٗطـ ،حساهل  6هبُ تب ؾطضؾ٘س اٗي اٍضام ثبهٖ هبًسُ ثبقس.



بنذ : 4
حساهل ٗي ثبظاضگطزاى زاقتِ ثبقٌس.



مبحث پنج  -سبيز ابشارهبي مبلي :



مبده : 19
ؾبٗط اثعاضّبٕ هبلٖ ًِ ثِ تكر٘م قَضا هبثل هؼبهلِ ثَزُ ٍ ثب هدَظ ؾبظهبى هٌتكط هٖگطزًس ،ثب قطاُٖٗ ًِ
ّ٘ئت پصٗطـ تؼ٘٘ي هًٖوبٗس ،هبثل پصٗطـ زض ثبظاض اثعاضّبٕ هبلٖ ًَٗي هٖثبقٌس.

o

بخش هفت  -شزايط درج در ببسار پبيه :



مبحث يه  -سهبم :



مبده : 21
قطًتْبٕ ؾْبهٖ ػبهٖ ًِ زض ثَضؼ اٍضام ثْبزاض تْطاى ٗب كطاثَضؼ اٗطاى پصٗطكتِ ًكسُ اًس ٍ قطًتْبٕ
تؼبًٍٖ ؾْبهٖ ػبم ثب ضػبٗت قطاٍٗ ظٗط زض ثبظاض پبِٗ هبثل زضج هٖثبقٌس :



بنذ الف :
حصف قس.



بنذ : 1
ؾْبم آى ًعز ؾبظهبى ثجت قسُ ثبقس.



بنذ : 2
ؾْبم آى ثب ًبم ثبقس .زضنَضت ثًٖبم ثَزى ثطاؾبؼ ضٍٗٔ اخطاٖٗ ههَة ّ٘ئت هسٗطٓ كطاثَضؼ ،اهٌبى ثب ًبم
قسى خْت ًول ٍ اًتوبل آًْب زض ؾبهبًٔ هؼبهالتٖ ٍخَز زاقتِ ثبقس.



تبصزه :
حصف قس.



بنذ : 3
حصف قس.



بنذ : 4
ؾْبم آى ػبزٕ ثبقس .زضنَضت ٍخَز ؾْبم هوتبظ ،ثطاؾبؼ ضٍٗٔ اخطاٖٗ ههَة ّ٘ئت هسٗطُ كطاثَضؼ ،اهٌبى
ًول ٍ اًتوبل آًْب زض ؾبهبًٔ هؼبهالتٖ ٍخَز زاقتِ ثبقس.



بنذ ة :
حصف قس.



بنذ : 1
حصف قس.



بنذ : 2
حؿبثطؼ قطًت اظ ه٘بى هؤؾؿبت حؿبثطؾٖ هؼتوس ؾبظهبى اًتربة قسُ ثبقس.



تبصزه :
حصف قس.



مبده : 21
قطًتّبٕ زضج قسُ زض ثبظاض پبِٗ حؿت هَضز زض ٌٖٗ اظ تبثلَّبٕ ظٗط َجوِثٌسٕ هٖقًَس:



بنذ : 1
تبثلَٕ پبِٗ الق :تكٌل ّبٕ ذَزاًتظبم ٍ ًْبزّبٕ هبلٖ زاضإ هدَظ اظ ؾبظهبى اظ هج٘ل ثَضؼّب ٍ قطًت
ؾپطزُگصاضٕ هطًعٕ اٍضام ثْبزاض ٍ تؿَِٗ ٍخَُ



بنذ : 2
تبثلَٕ پبِٗ ة :قطًتّبٖٗ ًِ ّوعهبى هكوَل قطاٍٗ ظٗط ثبقٌس :
 )1زض ؾبل قوؿٖ هٌتْٖ ثِ زٍضُ ضؾ٘سگٖ اظ يطٗت ًوسقًَسگٖ ثبالٕ  10زضنس ثطذَضزاض ثبقٌس .
 )2زض زٍضُ هبلٖ هَضز ضؾ٘سگٖ ،هلبز "زؾتَضالؼول اخطاٖٗ اككبٕ اَالػبت قطًتّبٕ ثجت قسُ ًعز
ؾبظهبى" ضا ثِ تكر٘م ًو٘تٔ زضج ضػبٗت ًطزُ ثبقٌس.
 )3ؾبٗط قطاٍٗ ثِ تكر٘م ًو٘تِ ًِ حؿت هَضز زضذهَل ّط قطًت تؼ٘٘ي ٍ اػالم هٖقَز .



بنذ : 3
تبثلَٕ پبِٗ ج :قطًتّبٖٗ ًِ كبهس قطاٍٗ هٌسضج زض "تبثلَٕ پبِٗ الق" ٍ "تبثلَٕ پبِٗ ة" ّؿتٌس.



تبصزه : 1
ًحَٓ اًدبم هؼبهالت زض ّط ٗي اظ تبثلَّبٕ هصًَض هُبثن ثب "زؾتَضالؼول اخطاٖٗ ًحَٓ اًدبم هؼبهالت اٍضام
ثْبزاض زض ثبظاض پبِٗ كطاثَضؼ اٗطاى" ٍ انالحبت ثؼسٕ آى هٖثبقس.



تبصزه : 2
تهو٘نگ٘طٕ زض ذهَل پصٗطـ قطًتّبٕ "تبثلَٕ پبِٗ الق" زض ثبظاض پبِٗ ،ثط ػْسٓ ّ٘ئت پصٗطـ
هٖثبقس.



تبصزه : 3
تهو٘نگ٘طٕ زض ذهَل اًتوبل قطًتّب ث٘ي "تبثلَٕ پبِٗ ة" ٍ "تبثلَٕ پبِٗ ج" ٍ تؼ٘٘ي زٍضُّبٕ هَضز
ضؾ٘سگٖ ،ثط ػْسٓ ًو٘تٔ زضج هٖثبقس.



تبصزه : 4
قطًتّبٖٗ ًِ هُبثن ثب "زؾتَضالؼول اخطاٖٗ ًحَٓ اًدبم هؼبهالت اٍضام ثْبزاض زض ثبظاض پبِٗ كطاثَضؼ اٗطاى
ههَة هَضخ ّ٘ 1392/07/20أتهسٗطُ ؾبظهبى ثَضؼ ٍ اٍضام ثْبزاض" ٍ پ٘ف اظ تبضٗد تهَٗت انالحبت اٗي
زؾتَضالؼول زض ثبظاض پبِٗ ػبزٕ زضج قسُاًس ،زض "تبثلَٕ پبِٗ ة" زضج هٖقًَس ،هكطٌٍ ثط اٗي ًِ ظطف
هْلت ٌٗؿبل اظ تبضٗد تهَٗت اٗي زؾتَضالؼول قطاٍٗ زضج زض "تبثلَٕ پبِٗ ة" ضا احطاظ ًوبٌٗس.



مبحث دو  -سبيز ابشارهبي مبلي :



مبده : 22
ؾبٗط اثعاضّبٕ هبلٖ ًِ تَؾٍ قَضا هبثل ًول ٍ اًتوبل قٌبذتِ قسُاًس ،زض نَضتٖ ًِ زض ثَضؼ اٍضام ثْبزاض ٗب
كطاثَضؼ پصٗطكتِ ًكسُ ثبقٌس ،هبثل ًول ٍ اًتوبل زض ثبظاض پبِٗ هٖثبقٌس.



فصل سه  -فزآينذ پذيزش و عزضۀ اوراق بهبدار :

o

بخش يه  -رويه اجزايي ارائه درخواست پذيزش اوراق بهبدار :



مبده : 23
ًل٘ٔ زضذَاؾتّبٕ پصٗطـ اٍضام ثْبزاض ،ثِ ّوطاُ هساضى ٍ هؿتٌسات هَيَع هبزٓ  24اٗي زؾتَضالؼول ثبٗس
تَؾٍ هكبٍض پصٗطـ ثِ كطاثَضؼ اضائِ گطزز.



تبصزه :
زض ذهَل اٍضام ثْبزاض زٍلتٖ ًِ ثب هحَضٗت هطًع هسٗطٗت ثسّٖ ّب ٍ زاضاٖٗ ّبٕ هبلٖ ػوَهٖ ٍظاضت اهَض
اهتهبزٕ ٍ زاضاٖٗ هٌتكط هٖ قًَس ،اؾتلبزُ اظ ذسهبت هكبٍض پصٗطـ اذت٘بضٕ اؾت .



مبده : 24
هتوبيٖ پصٗطـ ثبٗس كطم زضذَاؾت پصٗطـ ذَز ضا حؿت هَضز ثِ اًًوبم هساضى ظٗط زض هبلت كطمّبٕ
كطاثَضؼ ،ثطإ پصٗطـ زض ثبظاض اٍل ،ثبظاض زٍم ،ثبظاض قطًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ ٗب ثبظاض اثعاضّبٕ ًَٗي هبلٖ،
اظ َطٗن هكبٍض پصٗطـ ثِ كطاثَضؼ تؿل٘ن ًوبٗس:



بنذ : 1
پطؾكٌبهٔ پصٗطـ،



بنذ : 2
اه٘سًبهِ،



بنذ : 3
ضؾ٘س پطزاذت حن پصٗطـ،



بنذ : 4
نَضتّبٕ هبلٖ هطثٌَ ثِ حساهل ٗي ؾبل /زٍضٓ هبلٖ هٌتْٖ ثِ تبضٗد پصٗطـ ثِ ّوطاُ گعاضـ حؿبثطؼ ٍ
ثبظضؼ هبًًَٖ،



بنذ : 5
آذطٗي نَضتّبٕ هبلٖ ه٘بى زٍضُإ قف هبّٔ حؿبثطؾٖ قسُ ٍ نَضتّبٕ هبلٖ ؾِ هبِّ،



بنذ : 6
آذطٗي گعاضـ ّ٘ئت هسٗطُ ثِ هدبهغ ػوَهٖ ػبزٕ ٍ كَمالؼبزُ ٗب ضًي هكبثِ،



بنذ : 7
نَضتدلؿبت هدبهغ ػوَهٖ ؾبل اذ٘ط ٍ ضٍظًبهٔ ضؾوٖ هطثٌَ ثِ آگْٖ تهو٘وبت آًْب زض نَضت ٍخَز العام
هبًًَٖ،



بنذ : 8
آذطٗي اؾبؾٌبهٔ ثجت قسُ هٌُجن ثب اؾبؾٌبهٔ ًؤًَ ،ههَة ّ٘ئت هسٗطٓ ؾبظهبى،



بنذ : 9
كْطؾت ٍ هكرهبت زاضًسگبى اَالػبت ًْبًٖ ،هَيَع تجهطٓ ٗي هبزٓ  46هبًَى ثبظاض اٍضام ثْبزاض ثطاؾبؼ
كطمّبٕ ؾبظهبى،



بنذ : 11
ٗي ًؿرِ اظ آذطٗي هلبنب حؿبة هبل٘بتٖ ٍ ثطگِّبٕ تكر٘م هبل٘بت ػولٌطز ثؼس اظ ؾبل تؿَِٗ قسُ،



بنذ : 11
ههَثٔ هدوغ ػوَهٖ ػبزٕ نبحجبى ؾْبم ٗب ضًي هكبثِ هجٌٖ ثط هَاكوت ثب پصٗطـ اٍضام ثْبزاض زض ثَضؼ،



بنذ : 12
آذطٗي ًوَزاض ؾبظهبًٖ ههَة،



بنذ : 13
ؾبٗط اَالػبت هْن ثِ تكر٘م هتوبيٖ پصٗطـ ٗب زضذَاؾت ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قعًت ّبٕ
ًَچي ٍ هتَؾٍ،



بنذ : 14
َطح تَخْٖ٘ قطًت الاهل قبهل هكرهبت قطًت ،قطحٖ اظ ًؿت ٍ ًبض ٍ كؼبل٘ت انلٖ قطًت ،ػولٌطز
ؾبلْبٕ گصقتِ (پٌح ؾبل گصقتِ ٗب اظ اثتسإ كؼبل٘ت قطًت ّطًسام ًوتط ثبقس) ،هؼطكٖ َطح ّبٕ زض
زؾت اخطا ،هؼطكٖ َطح ّبٖٗ ًِ قطًت ههس اخطإ آى ّب ضا زاضز ،تحل٘ل ثبظاض هَاز اٍلِ٘ كؼبل٘ت ّبٕ خبضٕ
ٍ َطح ّبٕ زض زؾت اخطا ٍ آتٖ قطًت ،تحل٘ل ثبظاض هحهَالت خبضٕ ٍ َطح ّبٕ زض زؾت اخطا ٍ آتٖ
قطًت ،پ٘ف ثٌٖ٘ خطٗبًبت ًوسٕ ٍضٍزٕ ٍ ذطٍخٖ قطًت ٍ َطح ّبٕ زض زؾت اخطا ٍ آتٖ ،تَخْ٘بت
اهتهبزٕ ،كٌٖ ٍ هبلٖ كؼبل٘ت ّبٕ خبضٕ ٍ َطح ّبٕ زض زؾت اخطا ٍ آتٖ قطًت ،تحل٘ل ضٗؿي ّبٕ
كطاضٍٕ قطًت ٍ َطح ّبٕ زض زؾت اخطا ٍ آتٖ ٍ ؾبٗط اَالػبتٖ ًِ تَؾٍ كطاثَضؼ تؼ٘٘ي هٖ قًَس.



تبصزه : 1
زض كطم زضذَاؾت پصٗطـ ،ثبٗس ه٘س گطزز ًِ هتوبيٖ ثب آگبّٖ اظ العاهبت پصٗطـ ٍ هجَل تؼْس ثِ آى،
زضذَاؾت ذَز ضا ثِ كطاثَضؼ تؿل٘ن ًوَزُاؾت.



تبصزه : 2
هسٗطاى قطًت ثبٗس هؿئَل٘ت َطح تَخْٖ٘ هَيَع اٗي هبزُ ٍ نحت هساضى ٍ اَالػبت اضائِ قسُ ثِ
كطاثَضؼ َجن اٗي هبزُ ضا نطٗحبً ثپصٗطًس.



تبصزه : 3
كطم ّبٕ الظم ثطإ اضائٔ توبيبٕ پصٗطـ ٍ اَالػبت هَيَع اٗي هبزُ ٍ هحتَٗبت َطح تَخْٖ٘ قطًت ٍ
ّوچٌ٘ي چگًَگٖ تُج٘ن تهَٗط هساضى ثب انل آى ّب تَؾٍ كطاثَضؼ تؼ٘٘ي هٖ قَز.



مبده : 25
هتوبيٖ پصٗطـ هَظق اؾت تـ٘٘طات ثب اّو٘ت زض اَالػبت اضائِقسُ اظ خولِ تـ٘٘طات زض اؾبؾٌبهِ،
حؿبثطؼ ،هسٗطاى ،زاضًسگبى اَالػبت ًْبًٖ ،ؾبل هبلٖ ٍ تـ٘٘طات ؾْبهساضاى ػوسُ زض زٍضٓ ثطضؾٖ
زضذَاؾت پصٗطـ ضا ثِ اَالع كطاثَضؼ ثطؾبًس .زض ؿ٘ط اٗي نَضت ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قعًت
ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ هٖتَاًس ثطاؾبؼ گعاضـ كطاثَضؼ ،پصٗطـ اٍضام ثْبزاض هتوبيٖ پصٗطـ ضا زض ّط
هطحلِإ هتَهق ًوبٗس.

o

بخش دو  -رويه اجزايي ارائه درخواست عزضه اوراق بهبدار :



مبده : 26
هتوبيٖ ػطيِ ثبٗس اظ َطٗن ًبضگعاض ػًَ كطاثَضؼ ،كطم زضذَاؾت ػطئ اٍضام ثْبزاض ذَز ضا حؿت هَضز ثِ
اًًوبم هساضى ظٗط زض هبلت كطمّبٕ كطاثَضؼ ،ثطإ ػطيِ زض ثبظاض ؾَم ،ثِ كطاثَضؼ تؿل٘ن ًوبٗس:
 -1پطؾكٌبهٔ ػطيِ هُبثن كطم ههَة،
 -2ث٘بً٘ٔ ػطيِ،
 -3ضؾ٘س پطزاذت ًبضهعز ػطئ اٍضام ثْبزاض،



تبصزه :
زض كطم زضذَاؾت ػطيِ ،ثبٗس ه٘س گطزز ًِ هتوبيٖ ثب آگبّٖ اظ العاهبت ػطيِ ٍ هجَل تؼْس ثِ آى ،زضذَاؾت
ذَز ضا ثِ كطاثَضؼ تؿل٘ن ًوَزُاؾت.



مبده : 27
هتوبيٖ ػطيِ هَظق اؾت تـ٘٘طات ثب اّو٘ت زض اَالػبت اضائِ قسُ زض زٍضٓ ثطضؾٖ زضذَاؾت ػطيِ ضا ثِ
اَالع كطاثَضؼ ثطؾبًس .زض ؿ٘ط اٗي نَضت كطاثَضؼ هٖتَاًس ثطضؾٖ زضذَاؾت هتوبيٖ ػطيِ ضا زض ّط
هطحلِإ هتَهق ًوبٗس .

o

بخش سه  -رويۀ اجزايي ارائه درخواست نمل و انتمبل اوراق بهبدار :



مبده : 28
ًبقطاًٖ ًِ ثِ هَخت هبزٓ  99هبًَى ثطًبهٔ پٌدن ًول ٍ اًتوبل اٍضام ثْبزاض آًْب اظ َطٗن كطاثَضؼ اًدبم
هٖقَز ،ثبٗس اظ َطٗن ًبضگعاض ػًَ كطاثَضؼ زاضإ هدَظ اظ ؾبظهبى كطم زضذَاؾت اٗدبز هبثل٘ت ًول ٍ اًتوبل
اٍضام ثْبزاض ذَز ضا حؿت هَضز ثِ اًًوبم هساضى ظٗط زض هبلت كطمّبٕ تؼ٘٘ي قسُ كطاثَضؼ اضائِ ًوبٌٗس:
 .1پطؾكٌبهٔ ًول ٍ اًتوبل اٍضام ثْبزاض،
 .2ث٘بً٘ٔ ًول ٍ اًتوبل،
 .3ضؾ٘س ًبضهعز اٗدبز هبثل٘ت ًول ٍ اًتوبل،

o

بخش چهبر  -رويۀ اجزايي بزرسي درخواست هبي پذيزش ،عزضه يب نمل و انتمبل اوراق بهبدار :



مبده : 29
كطاثَضؼ گعاضـ ًبضقٌبؾٖ ذَز حبٍٕ اظْبضًظط زضذهَل احطاظ ٗب ػسم احطاظ قطاٍٗ پصٗطـ ضا حساًثط
ظطف هست  45ضٍظ پؽ اظ تبضٗد تٌو٘ل هساضى ثِاًًوبم هؿتٌسات هطثََِ ثِ ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت
پصٗطـ قعًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ اضؾبل هًٖوبٗس .چبضچَة گعاضـ ًبضقٌبؾٖ هعثَض ،ثِ پ٘كٌْبز
كطاثَضؼ ٍ ثب تهَٗت ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قعًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ تؼ٘٘ي هٖقَز.



مبده : 31
پؽ اظ اضؾبل گعاضـ ٍ هؿتٌسات هطثََِّ٘ ،ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قعًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ ًظط
ًتجٖ ذَز ضا ثب شًط زالٗل هجٌٖ ثط تأٗ٘س ٗب ضز پصٗطـ حساًثط ظطف هست  45ضٍظ اظ َطٗن كطاثَضؼ ثِ
هتوبيٖ اػالم هًٌٖس .زض نَضت ضز زضذَاؾت پصٗطـ اٍضام ثْبزاض ،هتوبيٖ هٖتَاًس هطاتت اػتطاو ذَز ضا
ًتجبً حساًثط ظطف هست  10ضٍظ پؽ اظ اثالؽ تهو٘ن ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قعًت ّبٕ ًَچي ٍ
هتَؾٍ ثِ زث٘طذبًٔ ّ٘ئت هسٗطٓ ؾبظهبى اػالم ًٌس .ضإٔ ّ٘ئت هسٗطٓ ؾبظهبى زض ذهَل ثطضؾٖ هدسز
هَيَع ٗب تأٗ٘س ًظط ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قعًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ  ،ثطإ هتوبيّٖ٘ ،ئت
پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قعًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ ٍ كطاثَضؼ الظماالخطاؾت .



تبصزه :
زض نَضت ضإٔ ّ٘ئت هسٗطٓ ؾبظهبى هجٌٖ ثط ثطضؾٖ هدسز هَيَع ،زضذَاؾت هتوبيٖ ثبٗس زض اٍل٘ي خلؿِ
ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قعًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ هدسزاً َطح گطزز .



مبده : 31
زض نَضتٖ ًِ زضذَاؾت هتوبيٖ پصٗطـ اٍضام ثْبزاض ثطإ ثبض اٍل ٗب پؽ اظ اخطإ ضإٔ تدسٗسًظط ّ٘ئت
هسٗطٓ ؾبظهبى زض ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قعًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ ضز گطززَ ،طح هدسز
زضذَاؾت هتوبيٖ زض ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قعًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ حساهل پؽ اظ ؾِ هبُ ٍ
ثب اًدبم ًل٘ٔ هطاحل ،اهٌبىپصٗط ذَاّس ثَز .



مبده : 32
ضٍِٗ اخطاٖٗ ثطضؾٖ زضذَاؾتّبٕ ػطيِ اٍضام ثْبزاض زض ثبظاض ؾَم كطاثَضؼ ثطاؾبؼ يَاثُٖ اؾت ًِ ثِ
تهَٗت ّ٘ئت هسٗطُ كطاثَضؼ هٖضؾس .



تبصزه :
زض نَضت ضز زضذَاؾت ػطيِ اٍضام ثْبزاض تَؾٍ كطاثَضؼ ،هتوبيٖ هٖتَاًس هطاتت اػتطاو ذَز ضا ًتجبً
حساًثط ظطف  10ضٍظ پؽ اظ اثالؽ تهو٘ن كطاثَضؼ ثِ زث٘طذبًِ ّ٘ئت هسٗطُ ؾبظهبى اػالم ًٌس .ضإٔ ّ٘ئت
هسٗطُ ؾبظهبى زضذهَل ثطضؾٖ هدسز هَيَع ٗب تأٗ٘س ًظط كطاثَضؼ ،الظماالخطاؾت .



مبده : 33
قطٍع ًول ٍ اًتوبل اٍضام ثْبزاض زض ثبظاض پبِٗ ثب تأٗ٘س هسٗطػبهل كطاثَضؼ اهٌبىپصٗط هٖثبقس .

o

بخش پنج  -درج اوراق بهبدار پذيزفته شذه ،لببل عزضه يب لببل نمل و انتمبل :



مبده سي و چهبر :
زضج ًبم اٍضام ثْبزاض پصٗطكتِ قسُ زض كْطؾت ًطخّبٕ كطاثَضؼ ،هٌٌَ ثِ احطاظ توبهٖ هَاضز تؼ٘٘ي قسُ
تَؾٍ ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قعًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ هٖثبقس .زض نَضت ػسم احطاظ اٗي
هَاضز ظطف هست  6هبُ اظ ظهبى پصٗطـ ،پصٗطـ اٍضام ثْبزاض زض كطاثَضؼ لـَ هٖگطزز.



تبصزه :
زض نَضت لـَ پصٗطـ اٍضام ثْبزاض زض كطاثَضؼ زض هطحلٔ زضج ،هتوبيٖ پصٗطـ هٖتَاًس هدسزاً توبيبٕ
پصٗطـ ضا ثِ كطاثَضؼ اضائِ زّس .



مبده : 35
ػطئ اٍضام ثْبزاض پصٗطكتِ قسُ زض كطاثَضؼ هٖثبٗؿت حساهل  5ضٍظ ٍ حساًثط  4هبُ پؽ اظ تبضٗد زضج زض
كْطؾت ًطخّبٕ كطاثَضؼ ،نَضت پصٗطز .زض نَضت ػسم ػطئ اٍضام ثْبزاض پصٗطكتِقسُ ظطف هست هصًَض،
پصٗطـ آى زض كطاثَضؼ لـَ گطزٗسُ ٍ پصٗطـ هدسز آى هٌٌَ ثِ َٖ كطآٌٗس پصٗطـ ذَاّسثَز .



تبصزه :
زض نَضت لـَ پصٗطـ اٍضام ثْبزاض زض كطاثَضؼ پؽ اظ زضج ًبم آى زض كْطؾت ًطخّبٕ كطاثَضؼ ،هتوبيٖ
پصٗطـ هٖتَاًس پؽ اظ گصقت ٗي ؾبل هدسزاً توبيبٕ پصٗطـ ضا ثِ كطاثَضؼ اضائِ زّس .



مبده : 36
زضج ًبم اٍضام ثْبزاض زض كْطؾت ػطئ اٍضام ثْبزاض ،هٌٌَ ثِ احطاظ توبهٖ هَاضز تؼ٘٘ي قسُ تَؾٍ كطاثَضؼ
هٖثبقس .زض نَضت ػسم احطاظ اٗي هَاضز ظطف هست تؼ٘٘ي قسُ تَؾٍ كطاثَضؼ ،هدَظ ػطئ اٍضام ثْبزاض زض
ثبظاض ؾَم لـَ هٖقَز.



تبصزه :
زض نَضت لـَ هدَظ ػطئ اٍضام زض كطاثَضؼ زض هطحلٔ زضج ،هتوبيٖ ػطيِ هٖتَاًس هدسزاً توبيبٕ ػطيِ ضا
ثب پطزاذت ًبضهعز ػطيِ اٍضام ثْبزاض ثِ كطاثَضؼ اضائِ زّس .



مبده : 37
ػطئ اٍضام ثْبزاض زض ثبظاض ؾَم هٖثبٗؿت حساهل  5ضٍظ ٍ حساًثط ٗي هبُ پؽ اظ تبضٗد زضج زض كْطؾت
ػطئ اٍضام ثْبزاض ،نَضت پصٗطز .زض نَضت ػسم ػطئ اٍضام ثْبزاض ظطف هست ٗبز قسُ ،هدَظ ػطئ آى زض
كطاثَضؼ لـَ گطزٗسُ ٍ هدَظ ػطئ هدسز آى هٌٌَ ثِ َٖ كطآٌٗس هطثََِ ذَاّس ثَز .



تبصزه :
زض نَضت لـَ هدَظ ػطئ اٍضام ثْبزاض زض كطاثَضؼ پؽ اظ زضج ًبم اٍضام زض كْطؾت ػطئ اٍضام ثْبزاض،
هتوبيٖ ػطيِ هٖتَاًس پؽ اظ گصقت  2هبُ هدسزاً توبيبٕ ػطيِ ضا ثِ كطاثَضؼ اضائِ زّس.



مبده : 38
زضج ًبم اٍضام ثْبزاض زض كْطؾت ًول ٍ اًتوبل هٌٌَ ثِ تأٗ٘س ًو٘تٔ ػطيِ هٖثبقس.



فصل چهبر  -تعليك و لغو پذيزش اوراق بهبدار در فزابورس :

o

بخش يه  -تعليك اوراق بهبدار :



مبده : 39
زض هَاضز ظٗط كطاثَضؼ هَظق اؾت هُبثن هبزُ  40هٌطض ٍضهِ ثْبزاض ضا ٍاضز كطآٌٗس تؼل٘ن ًوبٗس:
ً .1بقط العاهبت اٗي زؾتَضالؼول ضا ضػبٗت ًٌوبٗس .
ً .2بقط زض ظهبى هوطض ،اَالػبت هَيَع هَاز  7تب  12هٌطض زؾتَضالؼول اخطاٖٗ اككبٕ اَالػبت قطًتْبٕ
ثجت قسُ ًعز ؾبظهبى ضا اضائِ ًٌوبٗس.
 .3ػولٌطز قطًت زض زٍ ؾبل هبلٖ هتَالٖ حؿبثطؾٖ قسُ هٌدط ثِ ظٗبى قسُ ثبقس.



تبصزه :
قطًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ اظ قوَل ثٌس  3هؿتثٌٖ ّؿتٌس.



مبده : 41
حصف قس.



مبده  41مىزر :
كطآٌٗس تؼل٘ن ثِ نَضت شٗل اؾت:
 -1كطاثَضؼ هَظق اؾت زض نَضت هكبّسُ ّط ٗي اظ هَاضز ثٌسّبٕ  2 ٍ1هبزُ  39ثالكبنلِ ثِ ًبقط تصًط
ًتجٖ اضؾبل ٍ زضذَاؾت اضائِ اَالػِ٘ قلبف ؾبظٕ ًوبٗسً .بقط هَظق اؾت پؽ اظ زضٗبكت تصًطَٖ ،
اَالػِ٘ قلبف ؾبظٕ يوي اضائِ زالٗل ٍهَع ّط ٗي اظ هَاضز ،ظهبى انالح آى ضا اػالم ًوبٗس .زض نَضتٖ ًِ
ًبقط ظطف  5ضٍظًبضٕ پؽ اظ زضٗبكت تصًط ،اَالػِ٘ قلبف ؾبظٕ هٌتكط ًٌٌس ،كطاثَضؼ هلعم ثِ اككبٕ ػسم

پبؾرگَٖٗ ًبقط ٍ ًلِ٘ هٌبتجبت هطثََِ هُبثن كطم ف ة 1-اؾت .
 -2كطاثَضؼ هٖ تَاًس تب  9هبُ ثِ ًبقط كطنت زّس تب ًؿجت ثِ ضكغ هَاضز هَيَع هبزُ  39اهسام ًوبٗس (كطم
قوبضُ ف ة .)3-اٗي هْلتَ ،جن نالحسٗس كطاثَضؼ حساًثط تب  6هبُ زٗگط هبثل توسٗس اؾت (كطم قوبضُ ف
ة). 4-زض ؿ٘ط اٗي نَضت كطاثَضؼ ثالكبنلِ پؽ اظ اَالع ثِ ؾبظهبى ٍ ثب اًتكبض اَالػِ٘ قلبف ؾبظٕ قوبضُ
ف ةً ،5-ؿجت ثِ تؼل٘ن اهسام هٖ ًوبٗس.


تبصزه : 1
كطاثَضؼ هَظق اؾت كْطؾت ًبقطاًٖ ًِ هكوَل هَاضز هَيَع هبزُ ّ 39ؿتٌس ضا اظ َطٗن ؾبٗت ضؾوٖ
ذَز ثِ نَضت ضٍظاًِ ثِ ػوَم اػالم ًوبٗس .اٗي كْطؾت قبهل ًبم ٍ ًوبز هؼبهالتٖ ًبقط ،زل٘ل حًَض زض
كْطؾت ٍ اؾبهٖ اػًبٕ ّ٘ئت هسٗطُ ٍ هسٗطػبهل اؾت .كطاثَضؼ هَظق اؾت زض ؾبهبًِ ّبٕ هطثََِ
ًوبزّبٕ هؼبهالتٖ اٗي كْطؾت ضا ثِ نَضت ذبل ثطإ ػوَم هكرم ًٌس



تبصزه : 2
كطاثَضؼ هَظق اؾت حساًثط ٗي هبُ پؽ اظ اثالؽ اٗي زؾتَضالؼول ًؿجت ثِ تسٍٗي ضٍِٗ اخطاٖٗ هَاز ٍ 39
 40هٌطض اٗي زؾتَضالؼول اهسام ًوبٗس ٍ ثِ تهَٗت ؾبظهبى ثطؾبًس .



مبده : 41
حصف قس.



تبصزه : 1
زض هَاضز تساٍم تؼل٘ن پصٗطـ حؿت ًظط ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قعًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ،
هَيَع هبزٓ  42اٗي زؾتَضالؼول ،چٌبًچِ زالٗل اػالم قسُ تَؾٍ ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قعًت
ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ اظ َطف ًبقط هطتلغ گطزز ،كطاثَضؼ ضأؾبً ًؿجت ثِ ضكغ تؼل٘ن اهسام ًوَزُ ٍ هطاتت ضا
ثِ ّوطاُ گعاضـ ضكغ زالٗل تؼل٘ن ثِ ؾبظهبى ٍ ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قعًت ّبٕ ًَچي ٍ
هتَؾٍ اػالم هًٖوبٗس .



تبصزه : 2
زض هَاضز تساٍم تؼل٘ن پصٗطـ حؿت ًظط ؾبظهبى ،هَيَع هبزٓ  43اٗي زؾتَضالؼول ،ضكغ تؼل٘ن پصٗطـ
تَؾٍ ؾبظهبى ثِ كطاثَضؼ اػالم ذَاّسقس.

o

بخش دو  -لغو پذيزش :



مبده  41مىزر :
كطاثَضؼ هَظق اؾت زض هَضز لـَ پصٗطـ اٍضام ثْبزاضٕ ًِ زض هبزُ  40هٌطض تؼل٘ن ًوَزُ اؾت ٍ ٗب زض
نَضتٖ ًِ حؿبثطؼ ٍ ثبظضؼ هبًًَٖ ًؿجت ثِ نَضتّبٕ هبلٖ ٗب گعاضـ تلؿ٘طٕ هسٗطٗت ًبقط پصٗطكتِ
قسُ" ،اظْبضًظط هطزٍز" ٗب "ػسم اظْبضًظط" اضاِٗ ًوَزُ ثبقس ،ثط اؾبؼ كطآٌٗس شٗل تهو٘ن گ٘طٕ ًوبٗس.
 .1كطاثَضؼ هَظق اؾت ثالكبنلِ پؽ اظ تؼل٘ن ،ثِ ًبقط تصًط ًتجٖ اضؾبل ٍ زضذَاؾت اضائِ ثطًبهِ خْت ضكغ
زالٗل لـَ پصٗطـ ًوبٗس .
ً .2بقط هَظق اؾت حساًثط ظطف هست  25ضٍظ ًبضٕ ثطًبهِ ذَز ضا خْت ضكغ زالٗل لـَ پصٗطـ ثِ
كطاثَضؼ اضائِ زّس .
 .3كطاثَضؼ هَظق اؾت ثطًبهِ اضائِ قسُ ضا ظطف هست زُ ضٍظ ًبضٕ ثطضؾٖ ًوَزُ ٍ ثِ ّ٘ئت پصٗطـ ٗب
ّ٘ئت پصٗطـ قطًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ گعاضـ اضائِ زّس .
ّ٘ .4ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قطًت¬ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ هٖ تَاًس حساًثط هْلت  12هبِّ إ ضا
ثطإ ضكغ زالٗل لـَ پصٗطـ تَؾٍ ًبقط زض ًظط گ٘طز.
 .5پؽ اظ پبٗبى هْلت شًط قسُ زض ثٌس  ٍ 4ػسم ضكغ زالٗل لـَ پصٗطـ ،پصٗطـ اٍضام ثْبزاض ثب اػالم ّ٘ئت
پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قطًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ لـَ هٖ قَز.
 .6كطاثَضؼ ،لـَ پصٗطـ اٍضام ثْبزاض ضا حساًثط ظطف ٗيّلتِ اظ تبضٗد اػالم َٖ ،گعاضقٖ ثب شًط زالٗل
هطثٌَ َٖ ،گعاضقٖ (كطم قوبضُ ف ة) 6-ثِ ًبقط ،ػوَم ٍ ؾبظهبى اَالع هٖزّس.



تبصزه : 1
چٌبًچِ ًبقط ثتَاًس زض هْلت هوطض زالٗل لـَ پصٗطـ ضا ضكغ ًوبٗسٍ ،ضهِ ثْبزاض اظ تؼل٘ن ذبضج هٖ گطزز .



تبصزه : 2
كطاثَضؼ هَظق اؾت اخطإ ثطًبهِ پصٗطكتِ قسُ اظ ؾَٕ ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قطًت ّبٕ
ًَچي ٍ هتَؾٍ ضا پبٗف ًوبٗس .



تبصزه : 3
توبم اٍضام ثْبزاض لـَ پصٗطـ قسُ زض كطآٌٗس كَم ،ثِ ثبظاض پبِٗ ة كطاثَضؼ هٌتول هٖ قًَس.



مبده : 42
پصٗطـ اٍضام ثْبزاض ثِ هَخت ّط ٗي اظ هَاضز ظٗط لـَ هٖقَز:
 -1ؾطضؾ٘س اٍضام ثْبزاض حؿت هَضز؛
 -2زض نَضت اًحالل ٗب ٍضقٌؿتگٖ ًبقط؛
 -3زضذهَل قطًتّبٕ پصٗطكتِقسُ زض ثبظاض زٍم كطاثَضؼ ،زضنَضتٖ ًِ ًبقط هكوَل هبزُ  141الٗحِ
انالح هبًَى تدبضت قسُ ٍ ظطف هست زٍ ؾبل پؽ اظ آى اهسام ًبقط هٌدط ثِ ذطٍج قطًت اظ قوَل آى
هبزُ ًكَز؛



تبصزه : 1
زض نَضتٖ ًِ ًبقط خْت ضكغ زالٗل هبزُ  141الٗحِ هبًًَٖ انالح هؿوتٖ اظ هبًَى تدبضت ثطًبهِ ٍ
هؿتٌسات ًبكٖ اضائِ ًوبٗسّ٘ ،ئت پصٗطـ هٖ تَاًس حساًثط هْلت  12هبِّ إ ثِ ًبقط ثسّس .



تبصزه : 2
كطاثَضؼ هَظق اؾت اخطإ ثطًبهِ پصٗطكتِ قسُ اظ ؾَٕ ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قطًتْبٕ ًَچي ٍ
هتَؾٍ ضا پبٗف ًوبٗس .



تبصزه: 3
توبم اٍضام ثْبزاض لـَ پصٗطـ قسُ زض كطآٌٗس كَم ،ثِ ثبظاض پبِٗ ة كطاثَضؼ هٌتول هٖ قًَس.



مبده : 43
حصف قس.



مبده : 44
حصف قس.



مبده : 45
حصف قس.



مبده : 46
حصف قس.



مبده : 47
ضإٔ ّ٘ئت پصٗطـ ٍ ّ٘ئت پصٗطـ قطًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ هُؼٖ ٍ الظم االخطا ثَزُ ٍ كطاثَضؼ هٌلق
اؾت پؽ اظ لـَ پصٗطـ اٍضام ثْبزاض ،كْطؾت اٍضام ثْبزاض لـَ پصٗطـ قسُ ضا ثِ قطًت ؾپطزُگصاضٕ هطًعٕ
اٍضام ثْبزاض ٍ تؿَٗٔ ٍخَُ اػالم ًوبٗسً .ول ٍ اًتوبل ؾْبهٖ ًِ ثِ نَضت هُؼٖ لـَ پصٗطـ هٖقَز ،زض ثبظاض
پبٗٔ ة كطاثَضؼ اٗطاى اًدبم ذَاّس قس.



مبده : 48
پصٗطـ هدسز اٍضام ثْبزاضٕ ًِ پصٗطـ آًْب زض كطاثَضؼ لـَ قسُاؾت ،حساهل پؽ اظ گصقت زٍ ؾبل اظ
تبضٗد لـَ پصٗطـ ثب اضائٔ زضذَاؾت ٍ احطاظ قطاٍٗ پصٗطـ اهٌبىپصٗط ذَاّس ثَز.

o

بخش سه  -لغو پذيزش اوراق بهبدار به درخواست نبشز :



مبده : 49
ًبقط ثبٗس زضذَاؾت ذَز هجٌٖ ثط لـَ پصٗطـ اٍضام ثْبزاض ضا ًِ ثِ تأٗ٘س هدوغ ػوَهٖ ػبزٕ ؾْبهساضاى
ضؾ٘سُ ،ثِ ّوطاُ نَضتخلؿٔ اهًب قسٓ هدوغ هصًَض ثِ ؾبظهبى ٍ كطاثَضؼ اضؾبل ًوبٗس .



مبده : 51
ؾْبهساضاًٖ ًِ ث٘ف اظ ً٘وٖ اظ ؾْبم قطًت ضا زض اذت٘بض زاضًس پؽ اظ اًدبم تكطٗلبت هبزٓ  ٍ52اػالم ههس
ذَز هجٌٖ ثط خوغآٍضٕ ؾْبم قطًت ٍ ذطٍج آى اظ كطاثَضؼ ،ثِ ؾبظهبى ،كطاثَضؼ ٍ ػوَم ،هٖثبٗؿت:



بنذ : 1
حساًثط تب هست  3هبُ پؽ اظ تبضٗد اػالم هَيَع ،حساهل  80زضنس اظ اٍضام ثْبزاضپصٗطكتِ قسُ ضا تولي
ًوبٌٗس .



بنذ : 2
پؽ اظ گصقت هْلت كَمٗ َٖ ،ي زٍضٓ ٗيهبِّ ،حساهل  10زضنس اظ اٍضام ثْبزاض پصٗطكتِ قسُ ضا ،هبظاز ثط
 80زضنس ثٌس  1كَم ،حساهل ثب ه٘بًگ٘ي هَظٍى ه٘وت ذطٗس زٍضٓ  3هبّٔ كَم تولي ًوبٌٗس.



بنذ : 3
پؽ اظ ؾپطٕقسى هْلت هكرمقسُ زض ثٌسّبٕ  2 ٍ 1كَمٗ َٖ ،ي زٍضُ ٗي هبِّ ،توبهٖ ؾْبم ػطيِ
قسُ تَؾٍ ؾْبهساضاى ثبهٖهبًسُ ضا ثب ه٘بًگ٘ي هَظٍى ه٘وت ذطٗس چْبض هبُ گصقتِ ذطٗساضٕ ًوبٌٗس .



مبده : 51
ؾْبهساضاًٖ ًِ ههس ذبضج ًوَزى قطًت ضا اظ كطاثَضؼ زاضًس ،هٌللٌس زض پبٗبى زٍضٓ ذطٗس ،اَالػبت هطثٌَ
ثِ ه٘عاى هبلٌ٘ت ذَز ٍ ذطٗس اٍضام ثْبزاض َٖ زٍضٓ پٌح هبِّ ضا خْت تأٗ٘س ثِ كطاثَضؼ اضائِ ٍ ّوعهبى ثِ
ؾبظهبى ً٘ع اػالم ًوبٌٗس.



مبده : 52
ّ٘ئت پصٗطـ ٗب ّ٘ئت پصٗطـ قعًت ّبٕ ًَچي ٍ هتَؾٍ پؽ اظ احطاظ تٌو٘ل كطآٌٗس كَم ،ثطاؾبؼ
گعاضـ كطاثَضؼ ،تبضٗد زه٘ن لـَ پصٗطـ ضا ثِ كطاثَضؼ ٍ ًبقط اػالم هًٌٖس .لـَ پصٗطـ قطًت هٖثبٗؿت
تَؾٍ كطاثَضؼ ثِ ؾبظهبى ٍ ػوَم اػالم گطزز.



مبده : 53
اٍضام ثْبزاضٕ ًِ ثِ زضذَاؾت ًبقط لـَ پصٗطـ قسُ ثبقٌس تب زٍ ؾبل ثؼس اظ تبضٗد لـَ پصٗطـ ،هبثل پصٗطـ
هدسز زض كطاثَضؼ ً٘ؿتٌس.



فصل پنج  -انتمبل اوراق بهبدار در فزابورس و بورس اوراق بهبدار :

o

بخش يه  -انتمبل به ببسار پبيه :



مبده : 54
زض نَضت لـَ پصٗطـ اٍضام ثْبزاض پصٗطكتِ قسُ زض كطاثَضؼ ،هُبثن قطاٍٗ اٗي زؾتَضالؼولً ،ول ٍ اًتوبل
اٍضام هعثَض زض ثبظاض پبِٗ اًدبم ذَاّس قس .



مبده : 55
زض نَضت لـَ پصٗطـ اٍضام ثْبزاض زض ثَضؼ اٍضام ثْبزاض تْطاىً ،ول ٍ اًتوبل آًْب زض ثبظاض پبِٗ اًدبم ذَاّس
قس.



تبصزه :
اضائٔ زضذَاؾت پصٗطـ زض كطاثَضؼ ثطإ اٍضام ثْبزاضٕ ًِ پصٗطـ آًْب زض ثَضؼ اٍضام ثْبزاض تْطاى لـَ
گطزٗسُ ،حساهل  2هبُ پؽ اظ قطٍع ًول ٍ اًتوبل آًْب زض ثبظاض پبِٗ اهٌبىپصٗط هٖثبقس .



مبده : 56
ذطٍج اٍضام ثْبزاض اظ ثبظاض پبِٗ هٌٌَ ثِ اضائٔ زضذَاؾت پصٗطـ زض كطاثَضؼ ٍ احطاظ قطاٍٗ پصٗطـ زض
ثبظاضّبٕ هطتجٍ هٖثبقس.

o

بخش دو  -انتمبل به بورس اوراق بهبدار تهزان :



مبده : 57
ًبقطاًٖ ًِ حساهل  6هبُ اظ تبضٗد ػطيِ اٍضام ثْبزاض آًْب زض ثبظاض اٍل ٗب زٍم كطاثَضؼ گصقتِ اؾت ،هٖتَاًٌس
زضذَاؾت اًتوبل ثِ ثَضؼ اٍضام ثْبزاض تْطاى ضا ثِ ثَضؼ اضائِ ًوبٌٗس .اًتوبل اٍضام ثْبزاض هعثَض ثِ ثَضؼ اٍضام
ثْبزاض تْطاى ،هٌٌَ ثِ پصٗطـ اٗي اٍضام زض ثَضؼ ٗبزقسُ ثب ضػبٗت هوطضات هٖثبقس.



تبصزه :
زض اًتوبل اٍضام ثْبزاض ثِ ثَضؼ اٍضام ثْبزاض تْطاى ،احطاظ قطاٍٗ لـَ پصٗطـ اذت٘بضٕ اٍضام ثْبزاض ثِ
زضذَاؾت ًبقط زض كطاثَضؼ يطٍضٕ ًوٖثبقس .



فصل شش  -سبيز موارد :

o

بخش يه  -وبرمشدهب :



مبده : 58
كطاثَضؼ ًبضهعزّبٕ ظٗط ضا اظ هتوبي٘بى پصٗطـ ٗب ػطيِ ٍ ًبقطاى اٍضام ثْبزاض پصٗطكتِقسُ زضٗبكت هًٌٖس:



بنذ : 1
ًبضهعز پصٗطـ ًِ ثِ ّوطاُ زضذَاؾت پصٗطـ ٍ تٌو٘ل هساضى اٍلِ٘ زضٗبكت هٖقَز،



بنذ : 2
ًبضهعز ػطئ اٍضام ثْبزاض ًِ ثركٖ اظ آى ثِ ّوطاُ اضائِ زضذَاؾت ػطئ اٍضام ثْبزاض ٍ تٌو٘ل هساضى اٍلِ٘
ٍ هبثوٖ آى پؽ اظ اًدبم هؼبهلِ زضٗبكت هٖقَز،



بنذ : 3
ًبضهعز زضج ًبقطاى پصٗطكتِ قسُ ًِ ؾبالًِ ثطاؾبؼ ؾطهبٗٔ پطزاذت قسُ زضٗبكت هٖقَز،



بنذ : 4
ًبضهعز اٗدبز هبثل٘ت ًول ٍ اًتوبل زض ثبظاض پبِٗ ثطإ اٍضام ثْبزاضٕ ًِ زض اٗي ثبظاض هؼبهلِ هٖقًَس.



تبصزه :
هتوبيٖ پصٗطـ ،ػطيِ ٗب ًول ٍ اًتوبل ٍ ًبقطٕ ًِ اٍضام ثْبزاض آى زض كطاثَضؼ پصٗطكتِ قسُ ٗب ًول ٍ اًتوبل
اٍضام ثْبزاضـ زض ثبظاض پبِٗ اًدبم هٖقَز ،هَظق اؾت حؿت هَضز ًبضهعزّبٕ كَم ضا ثطاؾبؼ ههَثٔ ّ٘ئت
هسٗطٓ كطاثَضؼ ٍ حساًثط تب ه٘عاى ؾوقّبٕ تؼ٘٘ي قسُ تَؾٍ ّ٘ئت هسٗطٓ ؾبظهبى ،پطزاذت ًوبٗس.

o

بخش دو  -سبيز ممزرات :



مبده : 59
توبم ًبقطاى ٍ هسٗطاى آًْب ٗب ػطيًٌٌِسگبى ،هبزام ًِ اٍضام ثْبزاضقبى زض كطاثَضؼ پصٗطكتِقسُ ،ػطيِ قسُ
ٗب ًول ٍ اًتوبل آى اظ َطٗن كطاثَضؼ اًدبم هٖقَز ،هَظق ثِ ضػبٗت هوطضات ثبظاض اٍضام ثْبزاض اظ خولِ هلبز
اٗي زؾتَضالؼول هٖثبقٌس.



مبده : 61
زض نَضت ًوى ّط ٗي اظ هلبز اٗي زؾتَضالؼول تَؾٍ اقربل شٗطثٍ ،كطاثَضؼ هَظق اؾت ثطاؾبؼ
آٗ٘يًبهٔ اًًجبَٖ ذَز ثِ ترللبت آًْب ضؾ٘سگٖ ٗب حؿت هَضز ًوى هوطضات تَؾٍ آًْب ضا ثِ هطخغ
شٕنالح گعاضـ ًوبٗس.

