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به شرح پیوست اصالح   "اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران  عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس   معامالتمتقاضیان خريد در  

 .گرديد

 

 

 محمدصادق غزنوي  

 عمليات بازار   مدیر
 

 

 

 1400/ 04/ 13  تاريخ:
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 4/3/1400 -17/09/1399مصوبایران  فرابورسدر معامالت اجرایی نحوه انجام دستورالعمل  7/6/1388ایران مصوب  بورسفرادر معامالت اجرایی نحوه انجام دستورالعمل  

بند  24ماده 

2 

ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در " 2روز كاري قبل از عرضه، اطالعات و مستندات موضوع مادۀ  6داقل ح

 "معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران )مصوب شوراي عالي بورس(

پس از شناسايي متقاضي و كنترل تكميل بودن اطالعات، مدارك صورت كامل به كارگزار ارائه گردد و كارگزار بايد به

فرابورس، سازمان و حسب و مستندات، آن را به همراه نظر خود مبني بر رعايت معيارهاي مذكور، طي همان روز به 

ارائه نمايد. در صورت عدم تكميل مدارك و مستندات، كارگزار مكلف است مراتب نقص  سازيمورد سازمان خصوصي

 .ارك را ظرف يك روز كاري به متقاضي اعالم نمايدمد

ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان " 2روز كاري قبل از عرضه، اطالعات و مستندات موضوع مادۀ  6داقل ح

خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران )مصوب شوراي 

رت كامل به كارگزار ارائه گردد و كارگزار پس از شناسايي متقاضي و كنترل تكميل صوبايد به "عالي بورس(

مذكور، طي همان  بودن اطالعات، مدارك و مستندات، آن را به همراه نظر خود مبني بر رعايت معيارهاي

ت، ارائه نمايد. در صورت عدم تكميل مدارك و مستندا سازيو حسب مورد سازمان خصوصي فرابورسروز به 

 .كارگزار مكلف است مراتب نقص مدارك را ظرف يك روز كاري به متقاضي اعالم نمايد

بند  24ماده 

3 

ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق " 2فرابورس بايد بر اساس معيارهاي مادۀ  

آن موارد را بررسي و اظهار  "تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ) مصوب شوراي عالي بورس(

 .اعالم نمايد به سازمانوز كاري قبل از عرضه ر 3حداكثر تا نظر خود را در خصوص رعايت معيارهاي مذكور 

ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام " 2فرابورس بايد بر اساس معيارهاي مادۀ 

آن موارد را  "و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ) مصوب شوراي عالي بورس(

 جام دهد.اقدام الزم را انو بررسي 

بند  25ماده 

3 

ضوابط مربوط به شرايط "تا قبل از قطعي شدن معامله شواهدي دال بر عدم رعايت  كارگزار يا فرابورسدر صورتي كه 

متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ) مصوب 

 .منعكس نمايد به سازمان، مشاهده نمايند، بايد مراتب را "شوراي عالي بورس(

ضوابط مربوط به شرايط "تا قبل از قطعي شدن معامله شواهدي دال بر عدم رعايت  كارگزاردر صورتي كه 

متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ) 

 .منعكس نمايد فرابورس، مشاهده نمايند، بايد مراتب را به "مصوب شوراي عالي بورس(

و  38ه ماد

 تبصره

اين دستورالعمل، مدارك، مستندات و اطالعات الزم از جمله نام متقاضي  25و  24كارگزار خريدار بايد طبق مفاد مواد 

اند، همراه با ذكر تعداد و درصد دقيق مشاركت هر متقاضي حسب مورد يا متقاضيان خريد را كه شناسايي كامل شده

ارائه نمايد. هرگونه تغيير درصد مشاركت متقاضيان متعدد خريد اعالمي تا قبل از قطعي شدن  فرابورس ويا سازمانبه 

 .معامله، با درخواست كليه خريداران و پس از موافقت فرابورس امكان پذير است

در صورتي كه تغييرات درخواستي در سهم مشاركت متقاضيان خريد معامالت كنترلي، منجر به تغيير سهم :تبصره

را در  بايد موافقت سازماندرصد كل معامله عمده گردد، فرابورس  10مشاركت يك متقاضي خريد به ميزان بيش از 

 .خصوص تغيير درصد مشاركت متقاضيان خريد اخذ نمايد

اين دستورالعمل، مدارك، مستندات و اطالعات الزم از جمله  25و  24يد طبق مفاد مواد كارگزار خريدار با

اند، همراه با ذكر تعداد و درصد دقيق مشاركت هر نام متقاضي يا متقاضيان خريد را كه شناسايي كامل شده

خريد اعالمي تا ارائه نمايد. هرگونه تغيير درصد مشاركت متقاضيان متعدد فرابورس متقاضي حسب مورد به 

 .قبل از قطعي شدن معامله، با درخواست كليه خريداران و پس از موافقت فرابورس امكان پذير است

در صورتي كه تغييرات درخواستي در سهم مشاركت متقاضيان خريد معامالت كنترلي، منجر به :تبصره

بايد عمده گردد، فرابورس درصد كل معامله  10تغيير سهم مشاركت يك متقاضي خريد به ميزان بيش از 

 .در خصوص تغيير درصد مشاركت متقاضيان خريد اخذ نمايد راهيات مديره خود موافقت 

بند  78ماده 

2 

ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در " 2روز كاري قبل از عرضه، اطالعات و مستندات موضوع مادۀ  6حداقل 

 "اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران )مصوب شوراي عالي بورس(معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس 

صورت كامل به كارگزار ارائه گردد و كارگزار پس از شناسايي متقاضي و كنترل تكميل بودن اطالعات، مدارك بايد به

مان و حسب فرابورس و سازو مستندات، آن را به همراه نظر خود مبني بر رعايت معيارهاي مذكور، طي همان روز به 

سازي ارائه نمايد. در صورت عدم تكميل مدارك و مستندات كارگزار مكلف است مراتب نقص خصوصي مورد سازمان

 .مدارك را ظرف يك روز كاري به متقاضي اعالم نمايد

ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان " 2روز كاري قبل از عرضه، اطالعات و مستندات موضوع مادۀ  6حداقل 

خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران )مصوب شوراي 

شناسايي متقاضي و كنترل تكميل صورت كامل به كارگزار ارائه گردد و كارگزار پس از بايد به "عالي بورس(

بودن اطالعات، مدارك و مستندات، آن را به همراه نظر خود مبني بر رعايت معيارهاي مذكور، طي همان 

ارائه نمايد. در صورت عدم تكميل مدارك و مستندات  سازيفرابورس و حسب مورد سازمان خصوصيروز به 

 .وز كاري به متقاضي اعالم نمايدكارگزار مكلف است مراتب نقص مدارك را ظرف يك ر

بند  78ماده 

3 

ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق " 2فرابورس بايد بر اساس معيارهاي مادۀ  

، آن موارد را بررسي و اظهار "تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ) مصوب شوراي عالي بورس(

 .اعالم نمايد به سازمانروز كاري قبل از عرضه  3ود را در خصوص رعايت معيارهاي مذكور حداكثر تا نظر خ

ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام " 2فرابورس بايد بر اساس معيارهاي مادۀ 

، آن موارد را "عالي بورس(و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ) مصوب شوراي 

 اقدام الزم را انجام دهد. بررسي و



 ب 78ماده 

 3بند

ضوابط مربوط به شرايط "در صورتي كه كارگزار يا فرابورس تا قبل از قطعي شدن معامله شواهدي دال بر عدم رعايت 

فرابورس ايران ) مصوب هران و متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار ت

 .، مشاهده نمايند، بايد مراتب را به سازمان منعكس نمايد"ي عالي بورس(اشور

ضوابط مربوط "در صورتي كه كارگزار يا فرابورس تا قبل از قطعي شدن معامله شواهدي دال بر عدم رعايت 

اق بهادار تهران و فرابورس به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اور

 .منعكس نمايد فرابورس، مشاهده نمايند، بايد مراتب را به "ايران ) مصوب شوراي عالي بورس(

 88ماده 

 تبصرهو 

اين دستورالعمل، مدارك، مستندات و اطالعات الزم از جمله نام متقاضي يا  78كارگزار خريدار بايد طبق مفاد مادۀ 

اند، همراه با ذكر تعداد و درصد دقيق مشاركت هر متقاضي حسب مورد به متقاضيان خريد را كه شناسايي كامل شده

مشاركت متقاضيان متعدد خريد اعالمي تا قبل از قطعي شدن  ارائه نمايد. هرگونه تغيير درصد فرابورس ويا سازمان

 .معامله، با درخواست كليه خريداران و پس از موافقت فرابورس امكان پذير است

در صورتي كه تغييرات درخواستي در سهم مشاركت متقاضيان خريد معامالت كنترلي، منجر به تغيير سهم تبصره:

در  بايد موافقت سازمان رادرصد كل معامله عمده گردد، فرابورس  10ش از مشاركت يك متقاضي خريد به ميزان بي

 .خصوص تغيير درصد مشاركت متقاضيان خريد اخذ نمايد

 

اين دستورالعمل، مدارك، مستندات و اطالعات الزم از جمله نام  78كارگزار خريدار بايد طبق مفاد مادۀ 

اند، همراه با ذكر تعداد و درصد دقيق مشاركت هر متقاضي يا متقاضيان خريد را كه شناسايي كامل شده

اضيان متعدد خريد اعالمي تا ارائه نمايد. هرگونه تغيير درصد مشاركت متق فرابورسمتقاضي حسب مورد به 

 .قبل از قطعي شدن معامله، با درخواست كليه خريداران و پس از موافقت فرابورس امكان پذير است

در صورتي كه تغييرات درخواستي در سهم مشاركت متقاضيان خريد معامالت كنترلي، منجر به  تبصره:

فرابورس بايد درصد كل معامله عمده گردد،  10تغيير سهم مشاركت يك متقاضي خريد به ميزان بيش از 

 .را در خصوص تغيير درصد مشاركت متقاضيان خريد اخذ نمايد هيات مديره خود موافقت

 9ندب 1تبصره

 مکرر 10ماده 

 )بازار پایه(

شركت متقاضيان در رقابت خريد اوراق بهادار موضوع اين ماده به صورت عمده، منوط به رعايت ترتيبات اخذ تأييديه 

  .مندرج در اطالعيه عرضه خواهد بود سازمان،از 

 

شركت متقاضيان در رقابت خريد اوراق بهادار موضوع اين ماده به صورت عمده، منوط به رعايت ترتيبات 

  .، مندرج در اطالعيه عرضه خواهد بودفرابورساخذ تأييديه از 

 

سهام و حق تقدم سهام در بورس  عمده مربوط به شرایط متقاضيان خرید در معامالت ضوابط

 4/3/1400مصوب  ورس ایراناوراق بهادار تهران و فراب

سهام و حق تقدم سهام در بورس  عمده مربوط به شرایط متقاضيان خرید در معامالت ضوابط

 10/7/1391مصوب  اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

 ماده تبصره

قبل از روز کاری  6سازی بعد از دریافت مدارک متقاضیان خرید در سازی، سازمان خصوصیهای خصوصیدر عرضه
روز عرضه از طریق کارگزار متقاضی خرید، نسبت به بررسی درخصوص راهبردی یا غیر راهبردی بودن متقاضی خرید 
و همچنین صالحیت و اهلیت فنی و تخصصی متقاضی خرید راهبردی اقدام، و نتیجه را یک روز کاری قبل از روز 

 نماید.اعالم می بورس/ فرابورس عرضه به

روز کاری قبل از روز  6سازی بعد از دریافت مدارک متقاضیان خرید در سازی سازمان خصوصیخصوصیهای در عرضه
عرضه از طریق کارگزار متقاضی خرید، نسبت به بررسی درخصوص راهبردی یا غیر راهبردی بودن متقاضی خرید و 

یک روز کاری قبل از روز عرضه  همچنین صالحیت و اهلیت فنی و تخصصی متقاضی خرید راهبردی اقدام، و نتیجه را

 .نمایداعالم می بورس و اوراق بهادار سازمان به

5 2 

متقاضی خرید یا برندۀ رقابت ،  بورس/فرابورس هیئت مدیرۀ  تا قبل از قطعی شدن معامالت عمده، چنانچه به تشخیص
 س/فرابورسبور  ،معامله نباشدواجد هر یک از شرایط و معیارهای مندرج در این ضوابط جهت تملک سهام موضوع 

 :دهداقدامات زیر را حسب مورد انجام می

متقاضی خرید یا برندۀ رقابت واجد هر ، هیئت مدیرۀ سازمان عمده، چنانچه به تشخیص معامالت تا قبل از قطعی شدن
اقدامات زیر را حسب  سازمان یک از شرایط و معیارهای مندرج در این ضوابط جهت تملک سهام موضوع معامله نباشد

 :دهدمورد انجام می

 3 

 3 :بندیك .در صورت تشخیص قبل از پایان رقابت، از ادامة رقابتِ متقاضی فاقد شرایط جلوگیری نماید بدون تغيير



 

 

 

در صورت تشخیص پس از پایان رقابت و برنده شدن متقاضی یا متقاضیان فاقد شرایط، ادامه فرایند معامله را تعلیق و 
 شورا. طرح نماید سپس شورای عالی بورسو   سازمان بورس و اوراق بهادار مدیرههیات موضوع را در اولین جلسه

 .درخصوص امكان قطعیت یا عدم قطعیت معامله تصمیم گیری خواهد کرد

در صورت تشخیص پس از پایان رقابت و برنده شدن متقاضی یا متقاضیان فاقد شرایط، ادامه فرایند معامله را تعلیق و 
طرح نماید. شورا درخصوص امكان قطعیت یا عدم قطعیت معامله تصمیم  اولین جلسه شورای عالی بورسموضوع را در 

 .گیری خواهد کرد

 3 :بنددو

گیری تصمیم سازماناین ماده از سوی  2پس از تشكیل دو جلسه از زمان اعالم موضوع بند  شورا کهدرصورتی: 1تبصره

 (بدون تغيير ) .نكند، تعلیق منتفی شده و فرایند معامله طبق مقررات ادامه خواهد یافت

گیری نكند، تصمیم سازماناین ماده از سوی  2پس از تشكیل دو جلسه از زمان اعالم موضوع بند  شوراکه درصورتی

 .تعلیق منتفی شده و فرایند معامله طبق مقررات ادامه خواهد یافت
 تبصره

 :یك

3 

های هیئت های حسابداری شرکت موضوع معاملة عمده حداقل تا پایان تسویه کامل اقساط، بدون اخذ موافقترویه
 .تغییر ننماید های درج و عرضهپذیرش و کمیته

 پذیرش هیئت موافقت اخذ بدون اقساط، کامل تسویه پایان تا حداقل عمده موضوع معاملة های حسابداری شرکترویه

 .ننماید تغییر فرابورس /بورس

بند 

 :یك

6 

پذیرش و  هایهیئت ارزش معامله، صرفاً در صورت اخذ مجوز از %50های غیر مولد تا زمان تسویه فروش دارایی
 .صورت پذیرد های درج و عرضهکمیته

بورس/  هیئت پذیرش ارزش معامله، صرفاً در صورت اخذ مجوز از %50های غیر مولد تا زمان تسویه داراییفروش 

 .صورت پذیرد فرابورس
 6 :بند دو

ارائه کرده یا تصدیق نمایند،  بورس/ فرابورساشخاصی که اطالعات خالف واقع، ناقص، گمراه کننده یا جعلی به 
  .وفق مقررات نسبت به پیگیری کیفری و انضباطی اشخاص اقدام می نماید فرابورس / شرکتهای بورسو یا  سازمان

ارائه کرده یا تصدیق  سازمان یا بورس/ فرابورساشخاصی که اطالعات خالف واقع، ناقص، گمراه کننده یا جعلی به 

 .وفق مقررات نسبت به پیگیری کیفری و انضباطی اشخاص اقدام می نماید سازماننمایند، 
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