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نويسي و عرضه اوليه اوراق بهادار در بورس اوراق دستورالعمل پذيره  محترم بازار مي رساند، به اطالع فعالين
مديره به تصويب هيئت 14/10/1395تبصره در تاريخ  35ماده و  41بهادار تهران و فرابورس ايران، مشتمل بر 

  بهادار رسيد. سازمان بورس و اوراق
 مي باشد. برداريبهرهدستورالعمل فوق به پيوست قابل 

 

به نام خدا
MM-FO- 01-02  

ھادار ان ورس اوراق 
ی عام ھا  ر 

 ١٨٥٣٢/١٨١ماره:
 :  ٠٤/١١/١٣٩٥ر

بازارد



در  اوراق بھادار و عرضۀ اولیۀ نویسیپذیرهدستورالعمل 
 و فرابورس ایران بورس اوراق بھادار تھران

 

 الحاتطاول: تعاریف و اصبخش  

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

، معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهراننامۀ  اسالمی، آئین  مجلس شوراي1384آذرماه 

، دستورالعمل اجرایی نحوة انجام دستورالعمل نحوة انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران

معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران و دستورالعمل اجرایی نحوة انجام معامالت اوراق بهادار در بازار 

هاي دیگر  اند. واژه کار رفتهاند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به تعریف شده پایۀ فرابورس ایران 

 باشند: داراي معانی زیر می

طبق فرم مصوب جهت عرضۀ اولیه، اي است که توسط بورس،  اطالعیه اطالعیۀ عرضۀ اولیه: .1

 شود. بورس و براساس مقررات منتشر می

طبق فرم نویسی، جهت پذیرهاي است که توسط بورس، اطالعیه نویسی:اطالعیۀ پذیره .2

 شود.مصوب بورس و بر اساس مقررات منتشر می

 است. حسب مورد فرابورس ایران یا : بورس اوراق بهادار تهرانبورس .3

هاي  سفارش که استترین تا باالترین قیمت در دورة ثبت سفارش  پایین دامنۀ قیمت: .4

 .شودمی در آن بازه ثبت از طریق کارگزار دریافتی از مشتریان

دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار  حسب مورد،دستورالعمل پذیرش:  .5

مصوب وانتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران و دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل تهران

 هیأت مدیرة سازمان است.

هاي خرید مشتریان به روش ثبت  سفارشاست که طی آن، دورة زمانی  ثبت سفارش:دورة  .6

 شود. سفارش، در سامانۀ معامالت ثبت می

: عبارت از عرضه به قیمت ثابت، عرضه به روش حراج، عرضه به روش گشایش روش عرضه .7

 نماد و عرضه به روش ثبت سفارش است.

 .یابد تخصیص می به هر سفارش،اوراق بهادار است که مطابق آن  اي شیوه رویۀ تسهیم: .8
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تعهد خرید،  متعهدحداکثر میزانی که در هر عرضه، خرید آن توسط  سقف تعهد خرید: .9

 شود. می

طبق قرارداد مربوطه و ضوابط این دستورالعمل  ی که: شخص یا اشخاصمتعهد خرید .10

این مسئولیت درخصوص متعهدین  گیرند.مسئولیت تعهد خرید اوراق بهادار را بر عهده می

صورت تضامنی خواهد بود. خرید غیر از نهادهاي مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار، به

 29نویسی موضوع بند نویسی عالوه بر وظایف قانونی متعهد پذیرهمتعهد خرید در پذیره

 خواهد بود.قانون بازار اوراق بهادار، داراي الزامات این دستورالعمل نیز  1مادة 

هستند که انجام عرضه را تعهد دارندگان اوراق بهادار حسب مورد ناشر یا  متعهد عرضه: .11

 .شود اعالم میمربوطه  نمایند و نام ایشان توسط بورس در اطالعیۀ  می

 باشد.: اولین عرضۀ اوراق بهادار در بورس میعرضۀ اولیه  .12

 شود.انجام می واحدیک قیمت با که است اي عرضهبه قیمت ثابت:  ه عرض .13

 شود. اي است که بر مبناي رقابت خریداران انجام می عرضه به روش حراج:ه عرض .14

اي است که پس از رقابت همزمان خریداران و فروشندگان با  عرضه به روش گشایش:ه عرض .15

 شود. میآغاز  یک حراج ناپیوسته

شده در دورة ثبت ثبت هاي  اي است که براساس سفارش عرضه به روش ثبت سفارش:ه عرض .16

 شود. سفارش انجام می

 است. حسب مورد نویسی اوراق بهادار: عبارت از عرضۀ اولیه یا پذیرهعرضه .17

در عرضه اوراق بهادار  ۀعرضاست که مدیریت  نهاد مالی داراي مجوز از سازمان :عرضهمدیر  .18

 گیرد. به روش ثبت سفارش را بر عهده می

 بخش دوم: ضوابط عمومی عرضه

هاي خرید از سفارش نویسی توسط بورس،پس از انتشار اطالعیۀ عرضۀ اولیه یا اطالعیۀ پذیره :2مادة 

هاي اخذ شده جهت عرضه، باید به قیمت محدود  طریق کارگزاران اخذ خواهد شد. کلیۀ سفارش

 باشند.

 مشخصـی تعیـین و در اطالعیـۀ    خریـد  هر کارگزار سـقف  یا هر مشتري برايتواند  بورس می :3مادة 

 اعالم نماید.نویسی اولیه یا اطالعیۀ پذیرهعرضۀ 
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هاي موضوع این ماده را تغییر دهد. این موضوع بایـد در   تواند محدودیت بورس می :1ة تبصر

قبل از اعمال،   قید شود. این تغییرات،نویسی یا اطالعیۀ پذیرهاطالعیۀ عرضه اولیه 

 برسد. باید از طریق سامانۀ معامالتی به اطالع کارگزاران

ها مطابق با شرایط ایـن مـاده بـه دسـتور      اعمال تغییرات، حذف یا اصالح سفارش :2ة تبصر

 بورس توسط کارگزاران باید انجام شود.

هاي موضوع این ماده و دستورات بورس در این خصوص، تخلـف   عدم رعایت سقف :3ة تبصر

شـد. در عـین   کارگزار بوده و موضوع، به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد 

هاي موضوع این مـاده یـا    هایی که موجب نقض سقف تواند سفارش حال بورس می

دستورات بورس شده است را رأساً اصالح یـا حـذف نمایـد. در ایـن مـوارد، کلیـۀ       

هاي احتمالی ناشی از اصالح یا حذف سفارش بر عهدة کـارگزار مربوطـه    مسئولیت

 است و بورس مسئولیتی ندارد.

 نماد معامالتی اعمال خواهد شد.در ، عرضهقیمت روزانه بعد از ۀنوسان محدودیت دامن :4ة ماد

 عرضۀ اولیهضوابط اختصاصی : بخش سوم

 : ضوابط کلی عرضه اولیهاول فصل 

براساس دستورالعمل پذیرش و افشاي کامل اطالعات اوراق بهادار  درج اولیه منوط به  ۀعرض :5مادة

 است. مربوطه مقررات مطابق با 

هـاي دولتـی و    عرضه شده در عرضۀ اولیۀ ناشران دولتی مطابق مقررات مربوط به عرضهسهام  :6مادة

و در فرابورس بـر اسـاس مصـوبۀ     از سهام شرکت درصد 10حداقل  تهران در بورسبراي سایر ناشران 

اي عرضه شود که طی زمانی کـه هیـأت پـذیرش     به هر ترتیب سهام باید به گونه پذیرش است.هیأت 

باشـد، سـهام شـناور آزاد شـرکت، حـد       مـی  عرضـۀ اولیـه  نماید و حداکثر شش ماه پـس از   تعیین می

 هاي تعیین شده در دستورالعمل پذیرش را احراز نماید. نصاب

پـذیر   تصـویب هیـأت پـذیرش، امکـان     تغییر در میزان عرضۀ اولیه سهام ناشران، با :1تبصرة 

 خواهد بود.

 باشند. مسئول ایفاي تعهدات موضوع این ماده می ،متعهد عرضه  :2تبصرة 
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هاي موضوع ایـن مـاده   سهام منتقل شده به کارکنان شرکت، در محاسبۀ حدنصاب :3تبصرة 

 گردد.لحاظ نمی

طـی  پذیرش،  هیأتتوسط شده  گذاري حداقل تعیین منوط به سپرده بهادار  اوراقعرضۀ اولیۀ : 7مادة  

 هیأت است.آن توسط مقرر  مهلت

 .شودتعیین می پذیرشهیأت توسط  اولیه عرضهروش  :8مادة 

 : عرضه اولیه به روش ثبت سفارشدوم فصل 

روز کاري قبل از آغـاز   5به منظور عرضۀ اولیه به روش ثبت سفارش، مدیر عرضه باید حداقل  :9ة ماد

، گزارش کارشناسی در سفارش ثبت خیتارمشخصات مدیر عرضه، ثبت سفارش، گزارشی حداقل شامل 

 عرضه قابلاوراق بهادار  تعداد در ثبت سفارش، متیق ۀدامنگذاري سهام، کف قیمت و  خصوص ارزش

متعهـد  مطابق فرم بـورس پـس از تأییـد     را و مشخصات متعهد خرید و حسب مورد سقف تعهد خرید

. بورس، پس از موافقت با عرضۀ اولیه، این اطالعات را در اطالعیـۀ عرضـۀ   ارسال نماید عرضه به بورس

روز کـاري قبـل از ثبـت     1 حداقل سهام و روز کاري قبل از ثبت سفارش 2اولیه قید نموده و حداقل 

 نماید. منتشر می سفارش سایر اوراق بهادار،

 کف قیمت پیشنهادي باشد.درصد10  تواند بیشتر از دامنۀ قیمت نمی :1ة تبصر

عرضۀ اولیه اوراق تأمین مالی ثبت شده نزد سازمان بدون وجود  متعهد خرید، صرفاً  : 2ةتبصر

با اخذ مجوز از سازمان و عرضه اولیه سایر اوراق بهادار بدون وجود متعهـد خریـد،   

 پذیر است.صرفاً با اخذ مجوز از بورس امکان

 عدم ارائه برخی از موارد فوق به تشخیص هیأت پذیرش امکان پذیر است.  :3تبصرة 

قابل عرضه است و در  سهام درصد  50حداکثر در خصوص سهام،  خریدمتعهد سقف تعهد  :10مادة 

شود. به هر ترتیب سقف تعهد خرید  تعیین می هر عرضۀ اولیه به پیشنهاد مدیر عرضه، توسط بورس

توسط هر یک از متعهدین انجام شده  خرید ،اي تعیین شود که در صورت انجام تعهد باید به گونه

 باشد.درصد از سرمایۀ پایۀ شرکت مورد عرضه ن 5بیشتر از  خرید

اي است که طی آن حداقل بـه   عرضه عرضۀ اولیۀ موفق ،در عرضه اولیه به روش ثبت سفارش: 11مادة 

متعهـد خریـد،    عرضه و سقف تعهد خرید، توسط اشخاصی غیـر از  قابلاوراق بهادار  التفاوت میزان مابه

 خریداري شود.
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هاي ثبت شده، امکان عرضۀ موفق وجـود نداشـته    که با توجه به سفارش در صورتی :1تبصرة 

، با موافقـت  باشد، دامنۀ قیمت پیشنهادي در پایان دورة ثبت سفارش براي یک بار

درصـد  10ي است مشروط به آنکه کف قیمـت جدیـد حـداکثر    قابل بازنگر ، بورس

ارایه  کمتر از کف قیمت اولیه باشد.درخواست بازنگري توسط مدیر عرضه به بورس

 خواهد شد.

در صورت عرضۀ اولیه ناموفق، چنانچه مدیر عرضه درخواست بازنگري دامنۀ قیمت  :2تبصرة 

لیه را بـه زمـان دیگـري موکـول     عرضۀ او تواند با موافقت بورس را نداشته باشد، می

ایـن دسـتورالعمل    9 مجدد منوط به طی مراحـل موضـوع مـادة    اولیه نماید. عرضۀ

 خواهد بود.

باید تعهد نماید که اوراق بهادار خریداري نشده در عرضۀ اولیه را تا سقف تعهد  متعهد خرید :12ة ماد

اوراق بهادار  مسئولیت اجراي تعهد خرید در هر حال، خرید از اوراق بهادار قابل عرضه خریداري نماید.

 بر عهدة مدیر عرضه خواهد بود.

را جهـت  الزم  کفایت سرمایه ، باید به تشخیص بورسیا مدیر عرضه متعهد خرید   :1ة تبصر

 داشته باشند. ایفاي تعهد خرید

 در خصـوص تعهـد    خریـد  متعهـدین ر یک از حقوق، وظایف و سقف تعهد خرید ه :2ة تبصر

 . شود مشخص میرسد،  می فیمابین که به تأیید بورسدر قرارداد خرید 

سه ماه پس از زمان درطی  خرید خریداري شده توسط متعهداوراق بهادار  فروش :3ة تبصر

 پذیر است. امکان صرفاً با مجوز بورس اولیه، ۀعرض

در دورة ثبـت   ها واحد پایۀ سفارش، حداقل و حداکثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارش: 13مادة

سفارش براي هر عرضه اولیه توسط بورس تعیین و قبل از شروع دورة ثبت سـفارش از طریـق سـایت    

 رسمی بورس و سامانۀ معامالتی به اطالع عموم خواهد رسید.

 دریافت سفارشاولویت زمانی هاي دریافتی از مشتریان را براساس  موظفند، سفارشکارگزاران :14 ةماد

بـدیهی اسـت پـس از ورود سفارشـات بـه سـامانه        معامالت کننـد.  ۀوارد ساماندر دورة ثبت سفارش، 

 معامالتی، اولویت زمانی در فرایند تخصیص بدون اثر است.
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بـا کـد   هـا   ثبت شود وثبت سفارشهاي خرید باید با کد معامالتی مشتري  سفارش :1ةتبصر

  .استمجاز ها  کارکنان شرکتصرفاً براي انتقال  اوراق بهادار به گروهی 

 .باشدمی خرید سفارش یک ورود به مجاز صرفاً هرخریدار، بورس اعالم درصورت: 2 ةتبصر

. پـس از  قابل اصالح یا حذف هسـتند ثبت سفارش  ةر دوردشده  ثبتهاي  سفارش : 3ةتبصر

 ها مجاز نیست. پایان این دوره، ورود، حذف یا اصالح سفارش

یـک روز  زمـان ایـن دوره بـراي سـهام     حداکثر باشد.حداقل دو ساعت میدورة ثبت سفارش  :15 ةماد

دورة ثبـت سـفارش،    ساعت شروع و پایـان  باشد.و براي سایر اوراق بهادار مطابق اعالم بورس میکاري 

مرتبۀ  شود. در صورت بازنگري در دامنۀ قیمت، دورة ثبت سفارش یک  تعیین و اعالم می توسط بورس

هـاي ثبـت شـده در دورة ثبـت سـفارش قبلـی حـذف و         . در ایـن حالـت، سـفارش   شوداجرا می ردیگ

 شود. گیري مجدداً در دامنۀ قیمتی جدید انجام می سفارش

هـاي ثبـت شـده شـامل حجـم و قیمـت        طی دورة ثبت سفارش، اطالعات مربوط به سفارش: 16 ةماد

شود و کارگزاران، مدیر عرضه و فروشنده نیز به اطالعات مزبور  ها و متقاضیان خرید منتشر نمی سفارش

هاي ثبـت شـده در    دسترسی ندارند. در پایان دوره ثبت سفارش صرفاً اطالعات حجم و قیمت سفارش

 گیرد.مدیر عرضه قرار میکنندة تعیین شده توسط ارگزار عرضهکاختیار 

 شود: به شرح زیر انجام میاوراق بهادار  عرضۀ اولیه  در پایان دورة ثبت سفارش،: 17 ةماد

تعیین شده  ۀهاي ثبت شده با قیمتی معادل سقف دامن ی که حجم کل سفارشدرصورت .1

اوراق  عرضه معادل قیمت سقف بوده وقیمت  قابل عرضه باشد،اوراق بهادار  بیش از کل

 شود که در هر مرحله از تخصیص اوراق بهادار، تعداد حـداقل   به نحوي تسهیم میبهادار 

بـه هـر کـد مالکیـت در سـامانه      ورقۀ بهادار قابل تخصیص تعیین شـده توسـط بـورس    

معامالتی به هریک از متقاضیان تخصیص داده شده و این روند تا تخصیص کامل تمامی 

 یابد.  اوراق بهادار قابل عرضه ادامه می

هاي ثبت شده در دامنه قیمـت، مسـاوي یـا بیشـتر از      در صورتی که حجم کل سفارش .2

براساس اولویت قیمت و اوراق بهادار  قابل عرضه باشد، تخصیص اوراق بهادار  تعداد کل

، چنانچه همعاملترین قیمت قابل در پایینشود.  به قیمت ثبت شده هر سفارش انجام می
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ایـن   1میزان باقیمانده به شـرح بنـد   حجم تقاضا بیشتر از حجم عرضۀ باقیمانده باشد، 

 . گرددماده تسهیم می

قابـل  اوراق بهـادار   هاي ثبت شده کمتر از تعـداد کـل   در صورتی که حجم کل سفارش .3

اوراق  اي باشد که پس از اعمال تمام یا بخشی از تعهد خرید، کـل  به گونهبوده و عرضه 

 50بـه میـزان   حـداقل  در صورتی که ایفاي تعهد خریـد  قابل عرضه معامله شود، بهادار 

قیمـت عرضـه   درصد کل اوراق بهادار قابل عرضـه باشـد،    10درصد کل تعهد و بیش از 

متعهد خریـد ملـزم بـه ورود سـفارش     صورت، ، در غیر اینخواهد بودقیمت معادل کف 

هـاي وارده و  التفـاوت سـفارش  و بـه میـزان مابـه    کف سفارشات موجودخرید به قیمت 

این مـاده انجـام    2عرضۀ اوراق بهادار بر اساس مفاد بند هاي قابل عرضه بوده و سفارش

  خواهد شد.

اي باشد که با اعمال تعهد خرید  هاي ثبت شده به گونه در صورتی که حجم کل سفارش .4

 شود. انجام نمیقابل عرضه معامله نشود، عرضه اوراق بهادار  نیز کل 

هاي تخصیص یافته  در روز عرضه برابر میانگین موزون قیمتورقۀ بهادار قیمت پایانی  تبصره:

 در بازار عادي است.

هـاي هریـک همچنـین     و حـدود وظـایف و مسـئولیت    و متعهـد عرضـه   روابط مـدیر عرضـه  :18 ةادم

 مابین که به تأیید بـورس  هاي مصوب سازمان در قرارداد فی الزحمۀ مدیر عرضه در چارچوب سقف حق

 شود. رسد تعیین می می

 : عرضه اولیه به روش گشایشسوم فصل 

. قیمت می شودگشایش بدون دامنۀ نوسان  ، نماد معامالتیعرضۀ اولیه به روش گشایشدر  :19 مادة

در آن روز خواهد ورقۀ مذکور  میانگین موزون معامالت روزانۀ در روز عرضۀ اولیه،ورقۀ بهادار  پایانی

 بود.

 1عرضۀ سهام و روز کاري قبل از  2اطالعیۀ عرضۀ اولیۀ موضوع این ماده، حداقل  :1تبصرة 

 شود. می، توسط بورس منتشر روز کاري قبل از عرضۀ سایر اوراق بهادار
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موضوع این ماده را به معاملۀ حجم اوراق بهادار  تواند کشف قیمت بورس می :2تبصرة 

مشروط کند و در صورت عدم انجام معامله در حجم اوراق بهادار مشخصی از 

 مشخص شده، معامالت را تأیید نکرده و عرضه را به جلسۀ دیگري موکول نماید.

که توسط بورس اوراق بهادار باید بخش معینی از در عرضۀ اولیه به روش فوق،  :3ة تبصر

 شود، قابل معامله باشد. تعیین می

هایی به شرح ذیل در زمان عرضۀ اولیه به روش گشایش اعمال  تواند محدودیت بورس می :20 مادة

ها، بورس ملزم است موضوع را به طور مقتضی قبل از  نماید. در صورت اعمال هر یک از این محدودیت

 :رسانی کند نماد به منظور دریافت سفارش، اطالعگشایش 

خریداري شده در همان جلسۀ معامالتی توسط اوراق بهادار ممنوعیت فروش مجدد  .1

 مشتریان،

 .برخی از دارندگان اوراق بهادار به تشخیص بورس محدودیت خرید در عرضه اولیه توسط .2

تخلف کارگزار بوده و هاي اعالمی موضوع این ماده،  عدم رعایت محدودیت تبصره:

موضوع، به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد. در عین حال بورس 

هاي موضوع این ماده  هایی که موجب عدم رعایت محدودیت تواند سفارش می

هاي  شده است را رأساً اصالح یا حذف نماید. در این موارد، کلیۀ مسئولیت

هدة کارگزار مربوطه است و بورس احتمالی ناشی از اصالح یا حذف سفارش بر ع

 مسئولیتی ندارد.

 : عرضه اولیه به روش حراجچهارم فصل 

 نماید: قبل از عرضۀ اولیه به روش حراج، بورس اقدام به تعیین موارد زیر می :21 مادة

 اولیه، ۀجهت عرضه در روز عرضاوراق بهادار حداقل تعداد  .1

باید به صورت تدریجی پس از عرضۀ اولیه، کننده  که عرضهاوراق بهاداري  حداقل تعداد .2

 عرضه نماید و مهلت زمانی آن،

روز کاري قبل  2تصمیمات بورس در خصوص موارد موضوع این ماده، باید حداقل  :ه  تبصر

توسط بورس  روز کاري قبل از عرضۀ سایر اوراق بهادار، 1عرضۀ سهام و از 

 شود.  رسانی   اطالع
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براي عرضه اوراق بهادار اعالم شده در اطالعیۀ عرضه  درصد از  50از  در صورتی که کمتر :22مادة 

نموده و تأیید ناولیه به روش حراج در روز عرضۀ اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است معامالت را 

 نماید. عرضۀ اولیه را به روز دیگري موکول 

با توجه به قیمت  موظفندکارگزاران براي خرید استفاده از کد خرید گروهی ممنوع بوده و : 23مادة 

درخواست خریدها، اولویت زمانی درخواست خریدها و منطقه جغرافیایی که درخواست خرید در آن از 

 .اقدام نماینداوراق بهادار  خریدمتقاضی اخذ شده است نسبت به 

باید شود، تأیید نمیاملۀ آن رسد و یا مع که در روز عرضۀ اولیه به فروش نمیاوراق بهاداري  :24مادة 

 طبق نظر بورس در روزهاي آتی عرضه شود.

 خود را عرضه نماید.اوراق تواند  میمتعهد عرضه  در روز عرضۀ اولیه، صرفاً  :25مادة 

 در ایـن حالـت،   پذیر اسـت. امکان با قیمت ثابت عرضۀ اولیه ،هیأت پذیرشحسب تشخیص  :26ماده 

هاي خرید تا در این روش، سفارش شود. نماد معامالتی بازگشایی شده و عرضه با قیمت واحد انجام می

کـه  شوند. در پایان این دوره، درصورتیپایان دورة اعالم شده توسط بورس در سامانۀ معامالت ثبت می

 کهشود نحوي تسهیم میعرضه باشد، اوراق بهادار بههاي خرید بیشتر از اوراق بهادار قابلحجم سفارش

ورقۀ بهادار قابل تخصـیص تعیـین شـده توسـط     مرحله از تخصیص اوراق بهادار، تعداد حداقل هر  در 

به هر کد مالکیت در سامانۀ معامالتی به هریک از متقاضیان تخصیص داده شده و این رونـد تـا   بورس 

صورت، عرضۀ اوراق بهـادار بـه   یر اینیابد. در غتخصیص کامل تمامی اوراق بهادار قابل عرضه ادامه می

   هاي خرید ثبت شده در سامانۀ معامالت خواهد بود.هر کد معامالتی معادل سفارش

 نویسیبخش چهارم: ضوابط اختصاصی پذیره

 نویسی : ضوابط کلی پذیرهاول فصل 

 در بازاري که ورقه بهادار در آن درج  بر اساس مجوزهاي مربوطه ونویسی اوراق بهادار :  پذیره27ماده 

  .شودمی انجامخواهد شد، 

-شـرکت پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده و سلب حق تقدم در خصوص سـهام   :1 ةتبصر

دستورالعمل اجرایی نحـوه  "در مربوطه  بر اساس مقرراتهاي پذیرفته یا درج شده 

دستورالعمل اجرایـی  "یا  "تهران  اوراق بهادار انجام معامالت اوراق بهادار در بورس

 شود.انجام می "نحوة انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران
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 .شوداوراق بهاداردر فرابورس ، در بازار سوم فرابورس انجام میسایر نویسی پذیره :2 ةتبصر

 گردد.تعیین می سازمانتوسط  ،نویسی اوراق بهادار پذیرهروش عرضه در : 28ماده

بانـک مرکـزي   سـازمان یـا   در خصوص اوراق بهاداري کـه مجـوز انتشـار آن توسـط      :1تبصره

مالك خواهد ردد، شرایط تعیین شده در آن مجوز گجمهوري اسالمی ایران صادر می

 بود.

نویسی اوراق تأمین مـالی بـا مجـوز سـازمان در بـورس، ایـن اوراق        در صورت پذیره :2تبصره 

 باشد. پذیرفته شده محسوب شده و امکان معامالت ثانویه آن فراهم می

در صورتی که طبق بیانیۀ ثبت هاي در شرف تأسیس، نویسی سهام شرکتدرخصوص پذیره:  29مادة 

تواند طی  میسهام  ، این  از طریق شبکۀ بانکی انجام شودسهام مقرر شود که بخشی از پذیره نویسی 

نویسی بر اساس  مذکور فروخته شود. در پایان هر روز از دورة پذیره  نویسی از طریق شبکه دورة پذیره

پذیره نویسی شده را به کد واسط سهام  وجوه واریزي به حساب بانکی مربوطه و اعالم کارگزار، بورس

نویسی، فهرست  روز پس از پایان دورة پذیره 10نماید. کارگزار باید طی مدت حداکثر  منتقل می

 بورس ارایه نماید تا  را مطابق فرم شرکت سپرده گذاري مرکزي، به آن شرکت وسهام  خریداران 

ارایۀ تمام یا قسمتی از کدهاي  خریداري شده به کد مشتریان تخصیص یابد. در صورت عدمسهام 

 شود. باقیمانده به کد معامالتی کارگزار منتقل میسهام ،  معامالتی

 شود. صادر می مرکزي گذاريکد واسط با اعالم بورس توسط شرکت سپرده:تبصره 

روز کاري قبل از زمان عرضۀ 5حداقل  اوراق بهاداردر بورس باید نویسیجهت پذیره :30 ماده

 :گرددبه بورس ارایه  حسب مورد ، مدارك و اطالعات زیرپیشنهادي، 

 حسب موردبیانیۀ ثبت و  نویسی اعالمیۀ پذیره .1

 تاییدیه شرکت سپرده گذاري مرکزي مبنی بر سپرده شدن اوراق بهادار مورد پذیره نویسی. .2

 اعالم شرایط در نظر گرفته شده براي کارگزاران خریدار  .3

 معامالتنحوه تسویه و پایاپاي وجوه  .4

باید از خریداران اخذ و به  نویسیپذیره اطالعات و مدارکی که کارگزاران خریدار در زمان  .5

 ناشر ارایه نمایند، از قبیل مشخصات هویتی خریداران و شماره حساب بانکی

 سایر اطالعات به تشخیص بورس .6
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نسبت به انتشار  راوراق بهادا نویسییک روز کاري قبل از شروع  پذیره بورس حداقل : 1تبصره 
 اقدام خواهد کرد. بورسنویسی ، مطابق فرمت مصوب اطالعیۀ پذیره

قبـل از انتشـار اطالعیـه     حسب مورد به تشخیص بـورس،  مکلف است متعهد عرضه :2تبصره 
گـذاري اوراق را تکمیـل و پـس از تأییـد شـرکت       نویسـی ، تعهدنامـۀ سـپرده   پذیره

زمان با خرید  ، همبهادار دهد. خریداران اوراقگذاري مرکزي به بورس تحویل  سپرده
گـذاري اوراق اعطـا    نماینـدگی بالعـزل جهـت سـپرده    متعهد عرضـه   این اوراق به 

 نمایند. می

حداقل تعداد اوراق بهادار جهت پذیره نویسی در هر تواند قبل از پذیره نویسی، می بورس:31 ماده

 جلسه معامالتی را تعیین نماید.

 نویسی به روش ثبت سفارش : پذیرهدوم فصل

نویسی سهام به روش ثبت سفارش، مشابه عرضۀ اولیه سهام به روش ثبت سفارش پذیره:  32ماده

 شود.انجام می

در پایان دورة ثبت سفارش، در صورتی که عرضۀ اوراق در خصوص اوراق بهادار بجز سهام، : 33ماده 

 شود: باشد، عرضه به شرح زیر انجام می خرید داراي متعهد

هاي ثبت شده با قیمتی معادل سقف دامنه تعیین شـده   ی که حجم کل سفارشدرصورت .1

قیمت عرضه معادل قیمت سقف بوده و اوراق  بیش از کل  اوراق بهادار قابل عرضه باشد،

 د حـداقل  شود که در هر مرحله از تخصیص اوراق بهادار، تعدا بهادار به نحوي تسهیم می

 ۀبـه هـر کـد مالکیـت در سـامان     ورقۀ بهادار قابل تخصیص تعیین شـده توسـط بـورس    

معامالتی به هریک از متقاضیان تخصیص داده شده و این روند تا تخصیص کامل تمامی 

 یابد.  اوراق بهادار قابل عرضه ادامه می

بیشـتر از  هاي ثبت شده در دامنـه قیمـت، مسـاوي یـا      در صورتی که حجم کل سفارش .2

تعداد کل  اوراق بهادار قابل عرضه باشد، تخصیص اوراق بهادار براساس اولویت قیمـت و  

ترین قیمت قابل معامله، چنانچه شود. در پایین به قیمت ثبت شده هر سفارش انجام می

ایـن   1حجم تقاضا بیشتر از حجم عرضۀ باقیمانده باشد، میزان باقیمانده بـه شـرح بنـد    

 گردد. ماده تسهیم می
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هاي ثبت شده کمتـر از تعـداد کـل اوراق بهـادار قابـل       در صورتی که حجم کل سفارش .3

اي باشد که پس از اعمال تمام یا بخشی از تعهد خرید، کـل  اوراق   عرضه بوده  و به گونه

 30بهادار قابل عرضه معامله شود، در صورتی که ایفاي تعهد خرید بـه میـزان  بـیش از    

قیمـت   کفمعادل  و عرضه عرضه باشد قیمت ورود سفارش متعهد درصد کل اوراق قابل

 کـف صورت، متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید بـه قیمـت   . در غیر اینخواهد بود

 عرضـه  قابـل  يهـا سفارش و وارده يهاسفارش التفاوتسفارشات موجود و به میزان مابه

 . شد خواهد انجام ماده نیا 2 بند مفاد اساس بر بهادار اوراق ۀعرض و بوده

 ۀمرحل کیو انجام  متیق ۀدر دامن يدرخواست بازنگر ،تقاضاي مدیر عرضهدر صورت  .4

 .شودیبه بورس ارائه متوسط وي ثبت سفارش  گرید

شود.  بازنگري در دامنۀ قیمت فرآیند ثبت سفارش فقط براي یک نوبت  انجام می :1تبصرة 

 4شرایط عرضه در مرحلۀ دوم مشابه مرحلۀ اول بوده و درصورت وقوع شرایط بند  

 این ماده، متعهد مکلف است کل اوراق باقیمانده را خریداري نماید. 

شده در  هاي ثبت ت سفارش، سفارش: در صورت بازنگري در دامنۀ قیمت و تکرار ثب2تبصرة 

گیري مجدداً در دامنۀ قیمت جدید انجام   دورة ثبت سفارش قبلی حذف و سفارش

 شود. می

باشد، عرضه به شرح  خرید در پایان دورة ثبت سفارش، در صورتی که عرضه بدون متعهد: 34ماده

 شود: زیر انجام می

معادل سقف دامنه تعیـین شـده   هاي ثبت شده با قیمتی  ی که حجم کل سفارشدرصورت .1

بیش از کل  اوراق بهادار قابل عرضه باشد،قیمت عرضه معادل قیمت سقف بـوده و اوراق  

 شود که در هر مرحله از تخصیص اوراق بهادار، تعـداد حـداقل    بهادار به نحوي تسهیم می

تی به هر کد مالکیت در سامانه معامالورقۀ بهادار قابل تخصیص تعیین شده توسط بورس 

به هریک از متقاضیان تخصیص داده شده و این رونـد تـا تخصـیص کامـل تمـامی اوراق      

 یابد.  بهادار قابل عرضه ادامه می

هاي ثبت شده در دامنه قیمت، مساوي یا بیشتر از تعداد  در صورتی که حجم کل سفارش .2

و بـه   کل  اوراق بهادار قابل عرضه باشد، تخصیص  اوراق بهادار براسـاس اولویـت قیمـت   
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ترین قیمت قابل معاملـه، چنانچـه   شود. . در پایین قیمت ثبت شده هر سفارش انجام می

این ماده  1حجم تقاضا بیشتر از حجم عرضۀ باقیمانده باشد، میزان باقیمانده به شرح بند 

 گردد. تسهیم می

کمتر از تعداد کل اوراق  مت،یثبت شده در دامنه ق يها که حجم کل سفارش یدر صورت .3

  صیشده توسط بورس باشد، تخص نییاز  حداقل تع شتریب ای يبهادار قابل عرضه و مساو

 .شود یثبت شده هر سفارش انجام م متیو به ق متیق تیاوراق بهادار براساس اولو

 ۀمرحل کیو انجام  متیق ۀدر دامن يعرضه، درخواست بازنگر ریمد يدر صورت تقاضا .4

 .شودیبه بورس ارائه م يثبت سفارش توسط و گرید

 

در صورت بازنگري در دامنۀ قیمت، فرآیند ثبت سفارش فقط براي یک نوبت دیگر  : 1تبصره 

 شود. شرایط عرضه در این مرحله مشابه مرحلۀ اول خواهد بود. تکرار می

در صورت عدم ارائۀ درخواست بازنگري در دامنۀ قیمت در مرحلۀ اول عرضۀ مجدد :  2تبصره 

 باشد. می  30مادة منوط به طی مراحل موضوع 

 : پذیره نویسی به روش حراجسوم فصل

نویسی، کمتر از حداقل تعیین شده معامله در روز پذیرهاوراق بهادار قابل در صورتی که  :35مادة 

 گردد.می و پذیره نویسی به روز دیگري موکولتوسط بورس باشد، عرضه انجام نشده 

استفاده از کد خرید گروهی ممنوع بوده و کارگزاران براي خرید موظفند با توجه به قیمت  :36مادة 

که درخواست خرید در آن از  درخواست خریدها، اولویت زمانی درخواست خریدها و منطقه جغرافیایی

 متقاضی اخذ شده است نسبت به خرید اوراق بهادار اقدام نمایند.

نماد معامالتی مربوطه  نویسی یا پایان دوره پذیره پس از فروش تمام اوراق بهادار قابل عرضه :37مادة 

 شود.  متوقف می

 : پذیره نویسی به روش عرضه به قیمت ثابتچهارم فصل
 

ابـد کـه   ی نماد اوراق بهادار توسط بورس بـه نحـوي گشـایش مـی     ،نویسی در روز اول پذیره :38ماده 

، قابل ورود به سامانه معامالتی باشد. نویسیپذیره سفارشات با قیمت معین مندرج در اطالعیۀ 
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واحد پایه سفارشـات و محـدودیت حجمـی منطبـق بـا شـرایط منـدرج در         ،در پذیره نویسی

 گردد.  اطالعیه عرضه تعیین می

مطابقـت داشـته باشـند.    نویسی پذیره هاي خرید باید با شرایط مندرج در ا طالعیۀ  سفارش :39ماده 

در هـر صـورت،    را که با شرایط مزبور منطبق نیست حذف نماید. ییها تواند سفارش بورس می

هاي احتمالی ناشی از اصالح یا حذف سفارش بر عهدة کارگزار مربوطه اسـت و  کلیۀ مسئولیت

 بورس مسئولیتی ندارد.

بـا   نویسی، حسب تشـخیص بـورس   پذیرههر جلسۀ معامالتی طی دورة بهادار در  عرضه اوراق :40ماده 

 هاي زیر انجام خواهد شد. یکی از روش

شده در  معادل سفارشات خرید ثبتبه هر کد معامالتی،  طی جلسه معامالتی، عرضه اوراق  .1

 انجام خواهد شد. ، بر اساس اولویت زمانی،سامانه معامالت

حجم در صورت عدم عرضۀ اوراق بهادار تا پایان هر جلسۀ معامالتی و در شرایطی که . 2

 بهادار وراقانویسی نشده باشد،  هاي خرید ثبت شده در پایان روز، بیش از اوراق پذیره سفارش

ورقۀ بهادار  حداقل تعداد بهادار، اوراق تخصیص از مرحله هر در که شودمی تسهیم نحوي به

 از هریک به معامالتی سامانه در مالکیت کد هر بهقابل تخصیص تعیین شده توسط بورس 

 ادامه عرضه قابل بهادار اوراق تمامی کامل تخصیص تا روند این و شده داده تخصیص متقاضیان

 . یابدمی

نماد معامالتی  نویسی یا پایان دوره پذیره پس از فروش تمام اوراق بهادار قابل عرضه تبصره :

مکلف به خرید به میزان  وي خرید متعهد  درصورت وجودشود.  مربوطه متوقف می

مطابق مقررات  نویسی التفاوت اوراق خریداري شده و کل اوراق مورد پذیره مابه

 خواهد بود. مربوطه

بـه میزانـی باشـد کـه بـه      از طرق کـد واسـط   در صورتی که حجم خریدهاي یک کارگزاري  :41اده م

تواند بـا رعایـت مقـررات و     تشخیص بورس، تخصیص آن نیاز به زمان بیشتري داشته باشد، بورس می

نویسی، روز پس از پایان پذیره  10هاي قانونی پذیره نویسی با افزایش زمان تخصیص حداکثر تا  مهلت

 شود. کد واسط با اعالم بورس/ توسط شرکت سپرده گذاري صادر میدر این صورت  موافقت نماید.
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به تصـویب هیئـت مـدیرة     14/10/1395تبصره در تاریخ  35ماده و   41این دستورالعمل مشتمل بر 

عرضۀ اولیۀ سهام در  هايسازمان بورس و اوراق بهادار رسید. با تصویب این دستورالعمل، دستورالعمل

هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهـادار، دسـتورالعمل    21/10/92بورس اوراق بهادار تهران مصوب 

هیئـت مـدیرة سـازمان     13/2/93فرابورس ایـران مصـوب    رعرضۀ اولیه سهام به روش ثبت سفارش د

نحوة انجـام معـامالت اوراق   دستورالعمل اجرایی  106الی  99و  60الی  48بورس و اوراق بهادار، مواد 

هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اصـالحات بعـدي    7/6/88بهادار در فرابورس ایران مصوب 

دستورالعمل اجرایی نحوة انجام معـامالت اوراق بهـادار در    130الی  125و  84، 79الی  69آن و مواد 

ان بورس و اوراق بهادار و اصالحات بعدي هیئت مدیرة سازم 13/9/89بورس اوراق بهادار تهران مصوب

 شوند.نسخ می
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