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دستورالعمل عرضة اولیة سهام در بورس اوراق هبادار 
 هتران

  
  

نامۀ معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهران  آئین 10و  7این دستورالعمل در اجراي مواد 
به تصویب  21/10/1392تبصره در تاریخ  22ماده و  24در ) مصوب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار(

  .اوراق بهادار رسید مدیرة سازمان بورس و هیأت 
  

  تعاریف و اصالحات: فصل اول

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

و نامۀ معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهران  اسالمی، آئین  مجلس شوراي1384آذرماه 
اند، به همان مفاهیم در این  تعریف شده ورس اوراق بهادار تهراندستورالعمل نحوة انجام معامالت در ب

  :باشند هاي دیگر داراي معانی زیر می واژه. اند دستورالعمل به کار رفته
اي است که توسط بورس، طبق فرم مصوب هیأت مدیرة  اطالعیه :اطالعیۀ عرضۀ اولیه .1

 .شود بورس و براساس مقررات منتشر می

 .است) شرکت سهامی عام(دار تهران بورس اوراق بها :بورس .2

تواند  ترین تا باالترین قیمتی است که کارگزار در دورة ثبت سفارش می پایین :دامنۀ قیمت .3
 .هاي دریافتی از مشتریان را در آن بازه ثبت نماید سفارش

دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب : دستورالعمل پذیرش .4
 .یرة سازمان استهیأت مد

هاي خرید مشتریان در عرضۀ  سفارشاست که طی آن، دورة زمانی  :ثبت سفارشدورة  .5
 .شود اولیه به روش ثبت سفارش، در سامانۀ معامالت ثبت می

یافته به هر  تخصیص سهاماست که مطابق آن  تخصیصیشیوة  :1ویۀ تسهیم به نسبتر .6
هاي ثبت شده، ضربدر کل  سفارش سفارش، معادل حجم سفارش ثبت شده تقسیم بر کل

 .قابل عرضه است سهام

                                                
1 Pro rata 
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گروه مدیر عرضه و حداکثر میزانی که در هر عرضه، خرید آن توسط  :سقف تعهد خرید .7
 .شود متعهدین تعهد می

از جمله سهامداران مدیریتی شرکت هستند که در عرضۀ اولیه به  :سهامداران متعهد عرضه .8
مایند و نام ایشان توسط بورس در اطالعیۀ عرضۀ ن انجام عرضه را تعهد می ،روش حراج

 .شود اولیه اعالم می

هر سهامداري که یکی از شرایط زیر را داشته باشد سهامدار مدیریتی  :سهامدار مدیریتی .9
 :است

اشخاص حقیقی که به واسطۀ سهامداري خود، اقوام نسبی از طبقه اول و دوم و یا   )الف
درصد سهام ناشر  5عاً مساوي یا بیشتر از اشخاص حقوقی تحت کنترل خود، مجمو

  .را داشته باشند
اشخاص حقوقی که به واسطۀ سهامداري خود، اشخاص حقوقی تحت کنترل و یا   )ب

درصد سهام  5کنندة مشترك مجموعاً مساوي یا بیشتر از   اشخاص حقوقی با کنترل
  .ناشر را داشته باشند

 .شود ر مبناي رقابت خریداران انجام میاي است که ب عرضه :عرضۀ اولیه به روش حراج .10

اي است که پس از رقابت همزمان خریداران و  عرضه :عرضۀ اولیه به روش گشایش .11
 .شود فروشندگان با یک حراج ناپیوسته انجام می

ثبت شده در دورة هاي  اي است که براساس سفارش عرضه :عرضۀ اولیه به روش ثبت سفارش .12
 .شود تورالعمل انجام میثبت سفارش و طبق ضوابط این دس

گروهی است که بابت تعهد خرید سهام در عرضۀ اولیه توسط مدیر عرضه : گروه متعهدین .13
اعضاي گروه مذکور را نهاد مالی داراي مجوز از سازمان، یک یا چند . شود تشکیل می
به به صورت تضامنی و ضوابط این دستورالعمل دهند و طبق قرارداد مربوطه  تشکیل می

 .گیرند مسئولیت تعهد خرید سهام را بر عهده میمدیر عرضه،  همراه

سهام در  ۀاولی ۀعرضاي است که مدیریت  کارگزار یا شرکت تأمین سرمایه :عرضهمدیر  .14
 .گیرد عرضه اولیه به روش ثبت سفارش را بر عهده می

 .ناشري است که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده است :ناشر پذیرفته شده .15
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  ضوابط کلی عرضه اولیه: دومفصل 

براساس دستورالعمل پذیرش و افشاي کامل و درج سهام اولیه منوط به پذیرش  ۀعرض :2مادة 

و سایر مقررات هاي ثبت شده نزد سازمان  شرکتاطالعات مطابق با دستورالعمل افشاي اطالعات 
  .استبه بورس مربوط 

و هـاي دولتـی    مطابق مقررات مربوط به عرضهتی عرضه شده در عرضۀ اولیۀ ناشران دولسهام  :3مادة 

اي عرضـه   به هر ترتیب سهام باید بـه گونـه  . درصد از سهام شرکت است 10براي سایر ناشران حداقل 
نمایـد و حـداکثر شـش مـاه پـس از درج نـام شـرکت         طی زمانی که هیأت پذیرش تعیین میشود که 

  .ن شده در دستورالعمل پذیرش را احراز نمایدهاي تعیی سهام شناور آزاد شرکت، حد نصاب باشد، می
پـذیر   تغییر در میزان عرضۀ اولیه سهام ناشران، با تصـویب هیـأت پـذیرش، امکـان      :1تبصرة 

 .خواهد بود

و ناشر پذیرفته شده مسئول ایفاي تعهدات موضوع ایـن مـاده    مدیریتیسهامداران   :2تبصرة 
  .باشند می

بنا به هیأت پذیرش شود مگر اینکه  با روش ثبت سفارش انجام میسهام هاي اولیه  کلیه عرضه :4مادة 

  .نماید عرضه اولیه تعیین دیگري را براي روش پیشنهاد بورس 

اولیـه، روي نمـاد    ۀبعـد از عرضـ  کـاري  قیمـت روزانـه از اولـین روز    نوسـان   ۀمحدودیت دامنـ  :5ة ماد

  .اعمال خواهد شدپذیرفته شده  ناشرمعامالتی 

خرید  سفارشسهام توسط بورس نسبت به اخذ اولیۀ عرضۀ انتشار اطالعیۀ ران پس از کارگزا :6مادة 

اخذ شده جهت عرضه اولیه، باید به قیمت محدود هاي  سفارشکلیۀ . از متقاضیان اقدام خواهند کرد
  .باشند

تواند جهت خرید هر مشتري، هر کارگزار و یا هر ایستگاه معامالتی سقف مشخصـی   بورس می :7 ةماد

  .تعیین و در اطالعیۀ عرضۀ اولیه اعالم نماید
تغییر دهد، طی جلسۀ معامالتی هاي موضوع این ماده را  تواند محدودیت بورس می  :1ة تبصر

، موضـوع را از طریـق سـامانۀ معـامالتی بـه اطـالع       از اعمـال  مشروط به آنکه قبل
  .کارگزاران برساند
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ا مطابق با شـرایط ایـن مـاده بـه دسـتور      ه اعمال تغییرات، حذف یا اصالح سفارش  :2ة تبصر
  .بورس توسط کارگزاران باید انجام شود

هاي موضوع این ماده و دستورات بورس در این خصـوص، تخلـف    عدم رعایت سقف  :3ة تبصر
جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد بوده و موضوع، کارگزار 

هـاي موضـوع    که موجب نقض سقفهایی  تواند سفارش در عین حال بورس می. شد
در این موارد، . این ماده یا دستورات بورس شده است را رأساً اصالح یا حذف نماید

فارش بـر عهـدة کـارگزار    هاي احتمالی ناشی از اصالح یا حـذف سـ   کلیۀ مسئولیت
  .مربوطه است و بورس مسئولیتی ندارد

  
  عرضه اولیه به روش ثبت سفارش: سوم فصل 

قبل از آغـاز  کاري روز  7ظور عرضۀ اولیه به روش ثبت سفارش، مدیر عرضه باید حداقل به من :8ة ماد

 ۀدامنـ کـف قیمـت و    ،سفارش ثبت خیتارمشخصات مدیر عرضه، ثبت سفارش، گزارشی حداقل شامل 
اعضـاي گـروه    ،سـقف تعهـد خریـد   و حسـب مـورد    عرضـه  قابـل  سهام تعداد در ثبت سفارش، متیق

مطابق فرم بورس پـس از تأییـد ناشـر پذیرفتـه شـده، سـهامداران عمـدة        را تعهدات ایشان و متعهدین
بورس، پس از موافقت با عرضۀ اولیه، این اطالعـات را  . کننده و مدیر عرضه به بورس ارسال نماید عرضه

  .نماید روز کاري قبل از ثبت سفارش منتشر می 2قید نموده و حداقل  اولیهدر اطالعیۀ عرضۀ 
  .درصد کف قیمت پیشنهادي باشد 20تواند بیشتر از  ت نمیدامنۀ قیم :تبصره

درصد سهام قابل عرضه است و در هر عرضۀ اولیه به پیشنهاد  50حداکثر  سقف تعهد خرید :9مادة 

اي تعیین شود  به هر ترتیب سقف تعهد خرید باید به گونه. شود مدیر عرضه، توسط بورس تعیین می
  .هاي معامالت عمده باشد ملۀ انجام شده کمتر از نصابکه در صورت انجام تعهد خرید، معا

اي است که طی آن حداقل بـه   در عرضه اولیه به روش ثبت سفارش عرضۀ اولیۀ موفق، عرضه: 10مادة 

توسط اشخاصی غیـر از مـدیر عرضـه و گـروه      ،التفاوت سهام قابل عرضه و سقف تعهد خرید میزان مابه
  .متعهدین خریداري شود

هاي ثبت شده، امکان عرضۀ موفـق وجـود نداشـته     که با توجه به سفارش صورتی در  :1تبصرة 
قابـل  بـراي یـک بـار    باشد، دامنۀ قیمت پیشنهادي در پایـان دورة ثبـت سـفارش،    
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درصـد کمتـر از کـف    10بازنگري است مشروط به آنکه کف قیمت جدیـد حـداکثر   
  .ارایه خواهد شددرخواست بازنگري توسط مدیر عرضه به بورس  .قیمت اولیه باشد

در صورت عرضۀ اولیه ناموفق، چنانچه مدیر عرضه درخواست بازنگري دامنۀ قیمـت    :2تبصرة 
تواند با موافقت بورس عرضۀ اولیه را بـه زمـان دیگـري موکـول      می ،را نداشته باشد

 ایـن دســتورالعمل       8عرضـۀ مجــدد منـوط بـه طــی مراحـل موضـوع مــادة      . نمایـد 
  .خواهد بود

باید تعهد نماید که سـهام خریـداري نشـده     به تنهایی یا به همراه گروه متعهدینمدیر عرضه  :11ة ماد

اجراي در هر حال، مسئولیت  نمایداز سهام قابل عرضه خریداري تعهد خرید در عرضۀ اولیه را تا سقف 
  .تعهد خرید سهام بر عهدة مدیر عرضه خواهد بود

دیرعرضه و گروه متعهدین باید به تشخیص بورس کفایت سرمایه کـافی را جهـت   م  :1ة تبصر
  .ایفاي تعهد خرید را داشته باشند

گـروه متعهـدین در خصـوص    ر یک از اعضـاي  هو سقف تعهد خرید حقوق، وظایف   :2ة تبصر
مشـخص  ، رسـد  که به تأییـد بـورس مـی   فیمابین در قرارداد تعهد موضوع این ماده 

  . شود می

دریافـت  اولویـت زمـانی   هـاي دریـافتی از مشـتریان را براسـاس      موظفند، سـفارش کارگزاران  :12ة ماد

  .معامالت کنند ۀوارد ساماندر دورة ثبت سفارش،  سفارش
هـا در   واحد پایۀ سفارش، حداقل و حداکثر حجم هر سفارش و زمان ورود سـفارش   :1 ةتبصر

ین و قبـل از شـروع دورة   دورة ثبت سفارش براي هر عرضه اولیه توسط بورس تعیـ 
ثبت سفارش از طریق سایت رسـمی بـورس و سـامانۀ معـامالتی بـه اطـالع عمـوم        

  .خواهد رسید

بـا کـد   هـا   ثبت شود و ثبت سفارشهاي خرید باید با کد معامالتی مشتري  سفارش  :2ة تبصر
  .گروهی مجاز نیست

پـس از  . ف هسـتند قابل اصالح یا حـذ ثبت سفارش  ةر دوردشده  ثبتهاي  سفارش  :3 ةتبصر
  .ها مجاز نیست پایان این دوره، ورود، حذف یا اصالح سفارش
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بوده و ساعت شروع و پایان آن توسط بورس تعیین روز کاري حداکثر یک دورة ثبت سفارش  :13 ةماد

روز کـاري دیگـر   یـک   بـراي در صورت بازنگري در دامنۀ قیمـت، دورة ثبـت سـفارش    . شود و اعالم می
گیري  هاي ثبت شده در دورة ثبت سفارش قبلی حذف و سفارش ر این حالت، سفارشد .شود تمدید می

  .شود مجدداً در دامنۀ قیمتی جدید انجام می

هـاي ثبـت شـده شـامل حجـم و قیمـت        طی دورة ثبت سفارش، اطالعات مربوط به سفارش: 14ة ماد

وشنده نیز به اطالعات مزبور شود و کارگزاران، مدیر عرضه و فر ها و متقاضیان خرید منتشر نمی سفارش
هـاي ثبـت شـده در     در پایان دوره ثبت سفارش صرفاً اطالعات حجم و قیمت سفارش. دسترسی ندارند

  .اختیار مدیر عرضه قرار می گیرد
  .اعالم بورس خواهد بود بااجراي این ماده منوط به فراهم شدن شرایط فنی   :هتبصر

  :شود به شرح زیر انجام میو با یک قیمت سهام  عرضه در پایان دورة ثبت سفارش، :15 ةماد

هاي ثبت شده با قیمتی معادل سقف دامنه تعیین شده  ی که حجم کل سفارشصورت در .1
 صیتخصـ  قیمت عرضه معادل قیمت سـقف بـوده و   بیش از کل سهام قابل عرضه باشد،

 .شود انجام میرویه تسهیم به نسبت  اساسبر سهام

مسـاوي یـا بیشـتر از    در دامنـه قیمـت،   اي ثبت شده ه سفارشکل در صورتی که حجم  .2
 کـه بـا آن قیمـت    تعداد کل سهام قابل عرضه باشد، قیمت عرضه، قیمت واحدي اسـت  

 .معامله شودسهام قابل عرضه  کل

هاي ثبت شده کمتر از تعداد کل سهام قابل عرضه ولی  در صورتی که حجم کل سفارش .3
بخشی از تعهد خرید، کـل سـهام قابـل عرضـه      اي باشد که پس از اعمال تمام یا به گونه

در این حالت مدیر عرضه ملـزم  . معامله شود، قیمت عرضه معادل قیمت کف خواهد بود
با قیمت کف و بـه   يباشد و بدین منظور وي باید سفارش خرید به ایفاي تعهد خرید می

 . نماید ارایهرا هاي قابل عرضه  هاي وارد شده و سفارش التفاوت سفارش میزان مابه

اي باشد که با اعمال تعهد خریـد   هاي ثبت شده به گونه در صورتی که حجم کل سفارش .4
  .شود نیز کل سهام قابل عرضه معامله نشود، عرضه انجام نمی

سفارشـات ثبـت شـده     ،موضوع این مـاده  حجم کل سفارشات ثبت شدهدر محاسبه    :هتبصر
  .شود لحاظ نمی توسط مدیر عرضه و گروه متعهدین
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و ناشـر پذیرفتـه شـده و حـدود وظـایف و       کننـده  ، سهامداران عمدة عرضهروابط مدیر عرضه :16 ةادم

هـاي مصـوب سـازمان در     سـقف  در چـارچوب الزحمۀ مـدیر عرضـه    هاي هریک همچنین حق مسئولیت
  .شود تعیین میرسد  که به تأیید بورس میقرارداد فیمابین 

  
 عرضه اولیه به روش گشایش: چهارم فصل 

آن در صورتی که به تشخیص هیأت پذیرش ، سهام شناور آزاد شرکت و تعداد سهامداران  :17دة ما

عرضۀ  هاي بازار و تابلوي مربوطۀ سهام، موضوع دستورالعمل پذیرش باشد، بزرگتر یا مساوي حد نصاب
انجام  دستورالعمل نحوه 22به ترتیبی که در ماده  بدون دامنۀ نوسان قیمت وگشایش، اولیه به روش 

 در روز عرضۀ اولیه، قیمت پایانی سهم. شود آمده است، انجام میمعامالت در بورس اوراق بهادار تهران 
  .روز خواهد بودآن میانگین موزون معامالت روزانۀ سهم در 

روز کاري قبل از عرضه، توسط  2اطالعیۀ عرضۀ اولیۀ موضوع این ماده، حداقل   :1تبصرة 
  .شود بورس منتشر می

تواند کشف قیمت سهم موضوع این ماده را به معاملۀ حجم  مدیرعامل بورس می  :2رة تبص
و در صورت عدم انجام معامله در حجم مشروط کند مشخصی از سهام ناشر 

   .معامالت را تأیید نکرده و عرضه را به جلسۀ دیگري موکول نمایدمشخص شده، 
ی از سهام شرکت که توسط بورس معیندر عرضۀ اولیه به روش فوق، باید بخش   :3ة تبصر

  .شود، قابل معامله باشد تعیین می

هایی به شرح ذیل در زمان عرضۀ اولیه به روش گشایش اعمال  تواند محدودیت بورس می :18مادة 

به طور مقتضی قبل از را موضوع  است ها، بورس ملزم در صورت اعمال هر یک از این محدودیت. نماید
  :رسانی کند اطالع ،سفارشیافت به منظور درگشایش نماد 

  ،در همان جلسۀ معامالتی توسط مشتریانخریداري شده ممنوعیت فروش مجدد سهام  .1
 .مدیریتیتوسط سهامداران  در عرضه اولیه خریدمحدودیت  .2

این ماده، تخلف کارگزار بوده و  هاي اعالمی موضوع محدودیتعدم رعایت   :تبصره
در . به تخلفات ارجاع خواهد شدموضوع، جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی 

هاي  عدم رعایت محدودیتهایی که موجب  تواند سفارش عین حال بورس می
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در این موارد، کلیۀ . موضوع این ماده شده است را رأساً اصالح یا حذف نماید
هاي احتمالی ناشی از اصالح یا حذف سفارش بر عهدة کارگزار مربوطه  مسئولیت

  .رداست و بورس مسئولیتی ندا
  

  عرضه اولیه به روش حراج: پنجم فصل 

  :نماید قبل از عرضۀ اولیه به روش حراج، بورس اقدام به تعیین موارد زیر می :19مادة 

 ،حداقل تعداد سهام جهت عرضه در روز عرضه اولیه .1

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

  .و یا هر کد مالکیتمعامالتی محدودیت خرید هر ایستگاه  .3

این ماده توسط هیئت مدیره بورس  3هاي موضوع بند  ضوابط تعیین محدودیت  :1تبصرة 
  .شود تصویب می

روز کاري قبل  2تصمیمات بورس در خصوص موارد موضوع این ماده، باید حداقل   :2تبصرة 
این ماده منوط به  3تغییر در مفاد بند . شود رسانی   از عرضه توسط بورس اطالع

تا قبل از گشایش نماد معامالتی جهت عرضه اولیه، توسط بورس اطالع رسانی آن 
  .امکان پذیر است

گشایش نماد اقدام به زمان  دقیقه از 10گذشت حداقل پس از  تواند میکارگزار فروشنده  :20مادة 

 ،اي انجام دهد که تا پایان جلسۀ رسمی معامالتی به گونهوي باید عرضۀ سهام را . عرضۀ سهام نماید
  .عرضه انجام شود
کاهش مدت موضوع این ماده در شرایط خاص به تشخیص مدیرعامل بورس و   :تبصره

  .پذیر است موافقت سازمان امکان

 درصد از سهام آگهی شده براي عرضه اولیه به روش حراج در روز 50در صورتی که کمتر از  :21مادة 

طل نموده و عرضۀ اولیه را به روز اعرضۀ اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است کلیۀ معامالت را ب
  .نماید دیگري موکول 
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توانند از کد خرید گروهی استفاده نمایند و پس از آن با توجه به  کارگزاران براي خرید می: 22مادة 

طقه جغرافیایی که درخواست خرید قیمت درخواست خریدها، اولویت زمانی درخواست خریدها و من
االمکان به همه   در آن از متقاضی اخذ شده است نسبت به تخصیص سهام اقدام نمایند و حتی

اي را تخصیص  اند اعم از حقیقی و حقوقی، سهمیه متقاضیانی که درخواست خرید کتبی ارائه داده
کارگزار در عرضه اولیه به  در هر صورت مسئولیت تخصیص عادالنه سهام بین مشتریان هر. دهند

  .عهدة وي خواهد بود

شود باید طبق  میباطل رسد و یا معاملۀ آن  سهامی که در روز عرضۀ اولیه به فروش نمی :23مادة 

  .نظر مدیرعامل بورس در روزهاي آتی عرضه شود

در زمرة  توانند سهام خود را عرضه نمایند که در روز عرضۀ اولیه، صرفاً سهامدارانی می :24مادة 

  .سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند
  


