دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معامالت سهام و حق تقدم خريد سهام در بازارشركتهاي كوچك و
متوسط فرابورس ايران
مصوة  1931/11/11هیئت مدیره سبزمبن بورس و اوراق بهبدار

اٗي زستَضالعول ثِ هٌظَض تع٘٘ي ًحَٓ اًجبم هعبهالت زض ثبظاض ضطمتّبٕ مَچل ٍ هتَسط هَوطَا اغطال بت
هَضخ "1334/12/11زستَضالعول پصٗطش ،عطوِ ٍ ًقل ٍ اًتقبل اٍضاق ثْطبزاض زض رطاثطَضا اٗططاى" زض ذػطَظ
پصٗطش ضطمتّبٕ مَچل ٍ هتَس ) (SMEsثِ تػَٗت ّ٘ئت هسٗطٓ سبظهبى ثَضا ٍ اٍضاق ثْبزاض ضس٘س.


ماده : 1
اغطال بت ٍ ٍاغُّبٖٗ مِ زض هبزٓ " 1قبًَى ثبظاض اٍضاق ثْبزاض جوَْضٕ اسالهٖ اٗططاى "هػطَة ذشضهطبُ
 1334هجلس ضَضإ اسالهٖ ٍ "زستَضالعول اجطاٖٗ ًحَٓ اًجطبم هعطبهالت اٍضاق ثْطبزاض زض رطاثطَضا
اٗطاى"" ،زستَضالعول اجطاٖٗ عطوطٔ اٍل٘طِ اٍضاق ثْطبزاض ثطِ ضٍش تجطت سط بضش زض رطاثطَضا اٗططاى"،
"زستَضالعول رعبل٘ت ثبظاضگطزاًٖ هجتٌٖ ثط طاج زض رطاثَضا اٗطاى" ٍ "زستَضالعول اجطاٖٗ ًحَٓ اًجبم
هعبهالت اٍضاق ثْبزاض زض ثبظاض پبِٗ رطاثَضا اٗطاى" هػَة ّ٘ئت هطسٗطٓ سطبظهبى ثطَضا ٍ اٍضاق ثْطبزاض
تعطٗف ضسُاًس ،ثِ ّوبى ه بّ٘ن زض اٗي زستَضالعول ثِ مبض ضرتِاًس .



ماده : 2
ذطٗس سْبم زض ثبظاض ضطمت ّبٕ مَچل ٍ هتَس غطربً تَس اضربظ ظٗط اهنبى پصٗط است:
گطٍُ اٍل -مل٘ٔ اضربظ قَقٖ
گطٍُ زٍم -سطهبِٗ گصاضاى ًْبزٕ هَوَا ثٌطس  3هػطَثٔ هطَضخ ّ٘ 1330/00/23ئطتهطسٗطٓ سطبظهبى ٍ
اغال بت ثعسٕ ذى ٍ اضربغٖ مِ ثب ذطٗس سْبم ضطمت ثِ سطهبِٗ گصاض ًْبزٕ هصمَض تجسٗل هٖ ضًَس.

o

تبصره : 1
زض ثبظاض ضطمت ّبٕ مَچل ٍ هتَس  ،ذطٗس ق تقسم ذطٗس سطْبم غططربً تَسط ذطٗطساضٕ
هجبظ است مِ جعٍ ٗنٖ اظ زٍ گطٍُ هَوَا اٗي هبزُ قطاض زاضتِ ثبضس ٗب ثطب تجطسٗل طق تقطسم
ذطٗس سْبهٖ مِ قػس ذطٗس ذى ضا زاضز ثِ سْبم ضطمت ،جعٍ ٗنٖ اظ اٗي زٍ گطٍُ قطاض گ٘طز.

o

تبصره : 2
توبم اضربظ هبلل سْبم ٍ ق تقسم ذطٗس سْبم پصٗطرتِ ضسُ زض ثبظاض ضطمت ّبٕ مَچطل ٍ
هتَس هٖ تَاًٌس ثب ضعبٗت اٗي زستَضالعول ٍ سبٗط هقطضات هطثَطِ ،سْبم ٍ ق تقطسم ذطٗطس
سْبم ذَز ضا ث طٍضٌس.



ماده : 3
ًحَٓ اًجبم هعبهالت سْبم ٍ ق تقسم ذطٗس سْبم زض ثبظاض ضطمت ّبٕ مَچل ٍ هتَس ثِ ضطط ظٗطط
است:
o

بند : 1
اٍل٘ي عطوِ ثِ تطر٘ع رطاثَضا ثِ ٗنطٖ اظ ضٍش ّطبٕ عطوطٔ اٍل٘طِ هططبثق "زسطتَضالعول
اجطاٖٗ ًحَٓ اًجبم هعبهالت اٍضاق ثْبزاض زض رطاثَضا اٗطاى" اًجبم هٖضَز.

o

بند : 2
زض هعبهالت پس اظ عطؤ اٍلِ٘:
 )2-1زض غَضتٖ مِ تعساز سْبم ٗب ق تقسم قبثل هعبهلطِ ثط٘ص اظ پطٌر زضغطس سططهبٗٔ پبٗطٔ
ضطمت ثبضس ٗب زض غَضتٖ مِ اًجبم هعبهلِ ثبعث ضَز اذت٘بض ضطرع ذطٗطساض ٗطب رطٍضطٌسُ ثطِ
ّوطاُ اضربظ تحت مٌتطل ،مٌتطل مٌٌسُ ٗب تحت مٌتطل هطتطك زض اًتربة هسٗطاى ضططمت
تغ٘٘ط ًوبٗس ،هعبهلِ ثِ ضٍش هعبهلٔ عوسُ هطبثق "زستَضالعول اجطاٗطٖ ًحطَٓ اًجطبم هعطبهالت
اٍضاق ثْبزاض زض رطاثَضا اٗطاى" ٗب ثِ ضٍش تَارقٖ هططبثق "زسطتَضالعول اجطاٗطٖ ًحطَٓ اًجطبم
هعبهالت اٍضاق ثْبزاض زض ثبظاض پبٗٔ رطاثَضا اٗطاى" ذَاّس ثَز ثطب اٗطي ت طبٍت مطِ تجطت ًْطبٖٗ
س بضش ّبٕ تطج٘ق ٗبرتِ زض سبهبًٔ هعبهالت ٍ اًجبم هعبهلِ ً٘بظ ثِ تأٗ٘س رطاثَضا ًساضز.

 )2-2زض غ٘ط اظ بلت ( ،)2-1ثِ ضط ظٗط:
 )2-2-1زض غَضت ٍجَز ثبظاضگطزاى هعبهالت ثِ ضٍش طاج پَ٘ستِ اًجبم هٖ ضَز .
 )2-2-2زض غَضت ًجَز ثبظاضگطزاى ،هعبهالت زض ّط جلسٔ هعبهالتٖ ثط اسبا ساقل ٗل طاج
ًبپَ٘ستِ ثب ٗل هط لٔ پ٘ص گطبٗص قجل اظ ذى اًجبم ضسُ ٍ هعبهالت زض رَاغطل اًجطبم ططاج
ّبٕ ًبپَ٘ستِ ،ثِ غَضت طاج پَ٘ستِ ثب ق٘وت تبثت مطف ضسُ زض طاج ًبپَ٘ستِ غَضت هٖ
پصٗطز .زض غَضت اًجبم ًطسى هعبهلِ زض طاج ًبپَ٘ستِ زض ّط جلسطٔ هعطبهالتٖ ،هعطبهالت تطب
اًجبم اٍل٘ي طاج ًبپَ٘ستِ ،ثب ق٘وت تبثت مطف ضسُ زض ذذطٗي ططاج ًبپَ٘سطتِ غطَضت هطٖ
گ٘طز.
o

تبصره :
زض ثططبظاض ضطططمتْبٕ مَچ طل ٍ هتَس ط  ،عول٘ططبت ثططبظاضگطزاًٖ طجططق "زسططتَضالعول رعبل٘ططت
ثبظاضگطزاًٖ هجتٌٖ ثط طاج زض رطاثَضا اٗطاى" ٗب طجق قطاضزاز ثبظاضگطزاًٖ مِ ًؤًَ ذى ثِ تأٗ٘س
ّ٘ئت هسٗطٓ رطاثَضا ضس٘سُ است ،اًجبم هٖ ضَز.



ماده : 4
زض ثبظاض ضطمت ّبٕ مَچل ٍ هتَسط تَقطف ٍ ثبظگططبٖٗ ًوطبز هعطبهالتٖ تطبث وطَاث رػطل پطٌجن
"زستَضالعول اجطاٖٗ ًحَُ اًجبم هعبهالت اٍضاق ثْبزاض زض رطاثَضا اٗطاى" است.



ماده : 5
زاهٌٔ ًَسبى ضٍظأً ق٘وت ٍ هحسٍزٗت جوٖ زض هعبهالت ثبظاض ضطمت ّبٕ مَچل ٍ هتَسط اعوطبل
ًوٖضَز.



ماده : 6
توبهٖ اطالعبت هطثَط ثِ هعبهالت ،ذذطٗي تطم٘ت سْبهساضاى عوسُ ٍ سبٗط اطالعبت ًوبزّبٕ هعبهالتٖ
زضج ضسُ زض ثبظاض ضطمت ّبٕ مَچل ٍ هتَس  ،زض ثرطٖ هجعا اظ سبهبًِّبٕ هَجَز ،قبثل ًوبٗص ثطِ
عوَم ذَاّس ثَز.



ماده : 7
زض ثبظاض ضطمت ّبٕ مَچل ٍ هتَس است بزُ اظ مس هعبهالتٖ گطٍّطٖ هجطبظ ًو٘جبضطس هبطط ثطب تَارطق
رطاثَضا زض ضطاٗ ذبظ.



ماده : 8
زض ثبظاض ضطمتّبٕ مَچل ٍ هتَس  ،جلسبت ضسوٖ ٍ ضٍظّبٕ اًجبم هعبهلِ ،سبعت ذغبظ ،ذبتوِ ٍ طَل
ّط جلسِ هعبهالتٖ ٍ ّوچٌ٘ي تعساز ٍ طَل ظهبى ّطٗل اظ هطا طل اًجطبم هعطبهالت تَسط رطاثطَضا
تع٘٘ي ٍ ثِ تأٗ٘س سبظهبى هٖضسس.



ماده : 9
هعبهالت ثبظاض ضطمتّبٕ مَچل ٍ هتَس زض ذػَظ هَاضز تػطٗح ًطسُ زض اٗطي زسطتَضالعول ،تطبث
هقطططضات هطططتج زض "زسططتَضالعول اجطاٗططٖ ًحططَُ اًجططبم هعططبهالت اٍضاق ثْططبزاض زض رطاثططَضا اٗطططاى"،
"زستَضالعول اجطاٖٗ ًحَٓ اًجبم هعبهالت اٍضاق ثْبزاض زض ثطبظاض پبٗطِ رطاثطَضا اٗططاى"" ،زسطتَضالعول
اجطاٖٗ عطؤ اٍلِ٘ اٍضاق ثْبزاض ثِ ضٍش تجت س بضش" ٍ ،سبٗط هػَثبت ّ٘ئت هسٗطٓ سبظهبى هٖثبضس.



مؤخره :
اٗي زستَضالعول زض  3هبزُ ٍ  3تجػطُ زض تبضٗد  1334/12/11ثِ تػَٗت ّ٘بت هسٗطٓ سبظهبى ضسط٘س ٍ
زض تبضٗد  1330/04/23اغال ضس .اٗي زستَضالعول اظ تبضٗد اثالغ الظم االجطا هٖ ثبضس.

