
 بورس كاالي ايران فرعيدستورالعمل بازار 

 اوراق بهادار هیئت مدیره سازمان بورس و 23/11/1391مصوب 

  تعاريف -بخش يك:  

o  1ماده:  

مجلس شوراي  1384شده در مادۀ یك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران مصوب آذرماه  تعریف هاياصطالحات و واژه

اسالالالميا اسالالاسالالرام  شالالركت بورس كا،ي ایرانا دسالالذورا عمال و یرر كا، و اوراق بهادار مالذري بر كا، در بورس كا،ي ایرانا 

سذورا عمال معامالت كا، و اوراق بهادار مالذري بر  سویه و وایاواي معامالت بورس كا،ي د سذورا عمال ت كا، در بورس كا،ي ایران و د

  : شونداست. سایر اصطالحات به صورت زیر تعریف ميكار رفذه ایران با همان تعاریف در این دسذورا عمال به

  1بند:  

سذغالت ست از امالك و م شرایط با كاربري اموال غیرمرقول: عالارت ا ضي زراعي.  سكوني و ارا هاي گوناگون اعم از اداريا تجاريا م

 .رسداموال غیرمرقول قابال معامله در بورس به تصویب هیأت و یرر مي

  2بند:  

صرۀ مادۀ  :بازار فرعي ساس تال ست كه برا سذورا عمال و یرر كا، و اوراق بهادار مالذري بر كا، در بورس كا،ي ای 4بازاري ا ران به د

 .ویشرهاد بورس به تصویب هیأت مدیره سازمان رسیده است

  3بند:  

ست كه جهت سردي ا سویه خارج از وایاواي:  شرده اتمام فرآیرد معامله در بورسا به اتاق وایاواي ارائه مي سرد ت گردد و طي آن فرو

ضه اقرار مي شرایط اعالمي در اطالعیه عر صویب هیأت مدیرۀ بورس به ایفاي تعهدات طرفین در چارچوب  سرد به ت نماید. فرم این 

 .رسدمي

  4بند:  

مال و یرر كا، و اوراق بهادار مالذري بر كا، در بورس كا،ي ایران است دسذورا ع 1مادۀ  9كمیذه عرضه: كمیذه عرضه موضوع برد 

كه عالوه بر وظائف و اخذیارات محو ه در دسالالذورا عمال م كور در خصالالوي و یرر كا، در بازار فرعي و هم رین سالالایر وظائف و 

 .نمایداخذیارات محو ه در این دسذورا عمال نیز اتخاذ تصمیم مي

  5بند : 

 .كررده استرض  كا، به صورت یكجا و توسط یك عرضهعرض  یكجا: ع



  اقدامات پيش از عرضه -بخش دو:  

o  2ماده:  

 :جهت و یرر هر كا، در بازار فرعي باید حداقال شرایط زیر احراز گردد

  1بند:  

 .ممروعیت یا محدودیت قانوني براي معامله كا، وجود نداشذه باشد

  2بند:  

كیفیت قابال احراز بوده و امكان تطالیق كیفیت آن با شرایط اعالمي در اطالعیه عرضه براي بورس و  كا، داراي مشخصاتا شرایط و

 .خریداران وجود داشذه باشد

  3بند:  

كررده كا، توانایي تودیع وثایق ،زم را جهت تضمین تحویال كا، نزد اتاق وایاواي داشذه باشد و محدودیت قانوني جهت انجام عرضه

 .ود نداشذه باشدمعامله وي وج

 تبصره:  

ضه سط یك عر ضهكا،یي كه تو سط همان عر شدا قابلیت و یرر تو شده با سایر بازارهاي بورس و یرفذه  كررده در بازار كررده در 

 .فرعي را ندارد

o  3ماده:  

 :باشرداین دسذورا عمالا از جمله كا،هاي زیر مي 2كا،هاي موضوع مادۀ 

  1بند:  

 .اموال غیرمرقول

  2بند:  

 .دهردكا،هایي كه طالق مقررات شرایط و یرر در بازار معامالت كا،ي فیزیكي را از دست مي

  3بند:  

 كا،هاي فاقد شرایط و یرر در بازار معامالت كا،ي فیزیكي وس از تایید هیئت و یرر



o  4ماده:  

عرضه در بازار فرعي به همراه مدارك زیر باید توسط مشاور و یرر به بورس ارائه شده و وس از احراز  درخواست و یرر كا، جهت

 :كامال بودن مدارك در بورس ثالت شوند

  1بند:  

 .ورسشرامه و یرر و فرم شراسه كا،

  2بند:  

 .فرم سفارر فرور

  3بند:  

 .رسید ورداخت حق و یرر

  4بند:  

كررده بر كا،ي مورد و یرر كه در خصوي هر نوع كا، توسط هیأت مدیرۀ بورس تعیین احراز ما كیت عرضه مسذردات ،زم جهت

 .گرددمي

  5بند:  

 .كررده مالري بر فراهم نمودن شرایط مورد درخواست بورس جهت بازدید مذقاضیان خرید از كا،ي مورد و یررتعهد عرضه

  6بند:  

 .ا،هاي وارداتي كه فهرست آن در ورسشرام  و یرر قید شده استاصال یا كپي برابر اصال مسذردات ك

  7بند:  

 .باشدها به عموم مشمول رعایت ضوابط خاي یا اخ  مجوزهاي قانوني ميتائیدیه مراجع ذیصالح در خصوي كا،هائي كه عرضه آن

  8بند:  

 .قرارداد مشاور و یرر

 



  9بند:  

 .به تشخیص مذقاضي یا درخواست كمیذه عرضه سایر اطالعات و اسراد

  1تبصره:  

نمایدا امیدنامه بورس مسذردات مربوط به مشخصات و یا اسذاندارد كا، را در قا ب امیدنامه در سایت رسمي خود درج و مرذشر مي

  .جزء ،یرفك اطالعی  عرضه است

  2تبصره:  

 .توسط مراجع ذیصالح باید ارائه گردددر صورت تشخیص كمیذه عرضها گزارر ارزشیابي كا، 

  3تبصره:  

 .رسدفرمت ورسشرام  و یررا فرم شراس  كا،ا امیدنامه و فرم سفارر فرور به تصویب هیأت مدیرۀ بورس مي

o  5ماده:  

هر نوبت عرضه كا، در بازار فرعي باید درخواسذي مجزا به بورس ارائه شده و موافقت كمیذه عرضه اخ  شود. عرضه یك كا،  جهت

 .باشددر بازار فرعي د یلي بر امكان تداوم عرضه آن بدون طي ا زامات این بخش دسذورا عمال نمي

o  6ماده:  

این دسالالذورا عمال ن ر خود مالري بر  4ات و اطالعات كامال موضالالوع مادۀ روز كاري وس از دریافت مسالالذرد 5كمیذ  عرضالاله حداك ر 

 .نمایدموافقت یا عدم موافقت با و یرر كا، در بازار فرعي بورس را اعالم مي

o  7ماده:  

سازمانا حداقال دو سال امیدنامه كا، به  ست ضمن ار صورت موافقت كمیذ  عرضه با و یرر كا، در بازار فرعيا بورس موظف ا  در 

 .روز قالال از عرضه امیدنام  م كور را جهت اطالع عموم از طریق سایت رسمي بورس مرذشر نماید

  1تبصره:  

سي و یرر كا،ها در بازار فرعي ارائه مي سذرداتي كه در جریان برر سوابق بورس نگهداري كلیه مدارك و م سذقالً در  گرددا باید م

 .ددشده و حسب در خواست سازمان بالفاصله ارائه گر

 



  2تبصره:  

سي و موافقت با و یرر كا،ها در بازار فرعي یا نحوه و میزان اطالعات ارائه  شخیص دهد كه در جریان برر سازمان ت صورتیكه  در 

 .تواند از عرضه كا، در بازار فرعي جلوگیري نمایدشدها مقررات رعایت نشده استا مي

o  8ماده:  

قالال از عرضه كا، در بازار فرعي هر زمان كه كمیذه عرضه تشخیص دهد كا، شرایط و یرر در بازار فرعي را از  وس از و یرر و تا

كررده آن مقررات را نقض كرده اسالالالتا و یرر آن كا، در بازار فرعي را  غو و از عرضالالاله كا، در بازار فرعي دسالالالت داده یا عرضالالاله

 .جلوگیري خواهد كرد

 تبصره:  

با  رریو  خیحداك ر ظرف مدت شش ماه از تار ماندهیباق يمعامله نشده باشدا كا، يشده در بازار فرع رفذهیو  يكه كال كا، يتا زمان

دسذورا عمال  نیا الاتیطالق ترت يآن در بازار فرع رریشدن مدت م كور و يعرضه مجدد دارد. وس از ط تیدرخواست عرضه كررده قابل

 گردد.ي غو م

o  9ماده:  

شده و طالق مقررات تعلیق مي صوي كا،هایي كه قالالً در بازار معامالت كا،ي فیزیكي و یرفذه  شوندا فرایرد و یرر در بازار در خ

 :باشدفرعي به شرح زیر مي

  1بند:  

صورت تعلیق ضه در  سي و یرر كا، در بازار فرعي را به كا،ي یك عر شرا كررده در بازار معامالت كا،ي فیزیكي بورس گزارر كار

گیري این دسالالذورا عمال تصالالمیم 7و  6كرد و در خصالالوي و یرر كا،ي م كور در بازار فرعي طالق مواد كمیذه عرضالاله ارائه مي

 .شودمي

  2بند:  

ماه از تاریخ تعلیق خواهد بود.  3این مادها حداك ر زمان معامله كا، در این بازار  1ي مطابق برد در صالالورت و یرر كا، در بازار فرع

 .این دسذورا عمال ا زامي نالوده و ضرورتي به طي فرایرد و یرر براي هر نوبت عرضه نخواهد بود 5طي این مدت رعایت ماده 

  3بند:  

شدا معامالت كا، در بازار فرعي مذوقف و در بازار معامالت كا،ي  ضوع برد فوق هر زمان كه كا، رفع تعلیق  سه ماهه مو طي دوره 

 .فیزیكي از سر گرفذه خواهد شد



  4بند:  

در بازار معامالت در صورت تداوم تعلیق تا وایان دوره سه ماهه بورس باید گزارشي مالري بر تصمیم گیري در خصوي تداوم تعلیق 

 .كا،ي فیزیكي به هیأت و یرر ارائه نماید

  5بند:  

در صورتي كه هیأت و یرر تداوم تعلیق را تصویب نمایدا كا، كماكان در بازار فرعي معامله خواهد شدا  یكن ضروري است به ازاي 

 .م شودهر نوبت عرضه فرایرد و یرر كا، در بازار فرعي حسب ضوابط این دسذورا عمال انجا

  6بند:  

ماه از زمان تعلیق كا، در بازار معامالت كا،ي  6حداك ر زمان تداوم و یرر و معامله كا،هاي موضالالالوع این ماده در بازار فرعي 

 .گرددفیزیكي خواهد بود و وس از وایان مدت م كور و یرر كا، به صورت خودكار در بازار فرعي  غو مي

  ضوابط عرضه و معامالت -بخش سه:  

o  10ماده:  

كررده تعیین شود. رور عرضه توسط كمیذه عرضه و براساس درخواست عرضهدر بازار فرعي دو نوع عرضه به شرح ذیال انجام مي

 :شودمي

  1بند:  

 .عرضه به رور حراج حضوري

  2بند:  

 .عرض  یكجا

o  ضوابط عرضه و معامالت به روش حراج حضوري -فصل اول:  

  11ماده:  

سویها وایاواي و تحویال كا، وفق مقررات بازار معامالت كا،ي فیزیكي  سفاررا معامالتا ت ضوريا ثالت  ضه به رور حراج ح در عر

 .بورس خواهد بود

 

 



  12ماده:  

صورت عدم معامله كا، به میزان حداقال خرید جهت ضه به رور حراج حضوريا در  ضه در عر تواند تا ورج كررده ميكشف نرخا عر

ضه كا، در  ضها عر صورت عدم فرور كا، در دومین عر ضه مجددكا،ي خود نماید. در  ضه اقدام به عر روز كاري وس از او ین عر

 .بورس مروط به ارائه درخواست به بورس و طي مجدد فرآیرد و یرر و عرضه خواهد بود

o  روش عرضة يكجا ضوابط عرضه و معامالت به -فصل دو:  

  13ماده:  

درصد ارزر كا،ي موضوع معامله براساس قیمت وایه  3 در عرض  یكجاا كارگزار فروشرده درصورتي مجاز به عرضه خواهد بود كه معادل

نام  بانكي بدون قید و شرط با قابلیت تمدید به دفعات یا سایر تضامین مورد قالول اتاق وایاواي كه به تصویب را به صورت نقدا ضمانت

این اتاق تحویال دهد و تأییدی  اتاق وایاواي  رسد از فروشرده دریافت و حسب مورد به حساب اتاق وایاواي واریز یا بههیئت مدیره شركت مي

 بر سپردن تضامین مربوطه به بورس ارائه كرد.را مالري

  1تبصره:  

( قانون مدیریت 5هاي اجرایي موضوع مادۀ )باشرد. درخصوي سایر دسذگاهكرردگان دو ذي از شمول این ماده مسذ ري ميعرضه 

ض  یكجاي كا، ا سالت به عر شوري كه ن صوب  قدام ميخدمات ك ساس م ض  كا، بر ا ضامین دیگر جهت عر نمایردا اخ  وجوه یا ت

 .( دسذورا عمال تسویه و وایاواي معامالت بورس كا،ي ایرانا خواهد بود1( مادۀ )19هیئت مدیرۀ شركت موضوع برد )

  2تبصره:  

از او ین روز عرضها انصراف كذالي خود را از عرضه اعالم نماید و  در صورتي كه كارگزار فروشرده وس از انذشار اطالعیه عرضه و قالال

ضامین وي با تایید بورس مالري  شودا ت صراف مورد تایید بورس قرار گیرد یا چران ه به د یال عدم وجود خریدار معامله انجام ن این ان

روز كاري وس از زمان انصالالالراف یا وایان جلسالالاله بر عدم مغایرت اقدامات كارگزار با مقررات در جریان معامله م كورا حداك ر تا دو 

 .شودمعامالت مسذرد مي

  14ماده:  

درصد ارزر كا،ي موضوع  3در عرض  یكجاا كارگزار خریدار در صورتي مجاز به ورود سفارر به سامان  معامالتي است كه معادل 

شرط از مشذري دریافت و حسب مورد به حساب اتاق نام  بانكي بدون قید و معامله براساس قیمت وایه را به صورت نقد یا ضمانت

 .وایاواي واریز یا به این اتاق تحویال دهد و تأییدی  اتاق وایاواي را مالري بر اخ  تضامین مربوطه به بورس ارایه كرد

 تبصره:  

مغایرت اقدامات كارگزار با در صالالالورتي كه كارگزار خریدار موفق به انجام معامله نگرددا تضالالالامین وي با تایید بورس مالري بر عدم 

 .شودمقررات در جریان معامله م كورا حداك ر تا دو روز كاري وس از زمان انجام معامله مسذرد مي



  15ماده:  

 :روز كاري قالال از عرضه توسط بورس مرذشر شود. این اطالعیه حداقال حاوي اطالعات زیر است 5اطالعیه عرض  یكجا باید حداقال 

  1بند:  

 .كرردهمشخصات كا،ي مورد عرضه و عرضهنام و 

  2بند:  

 .تاریخ عرضه

  3بند:  

 .نوع معاملها در معامله سلف ذكر سررسید تحویال كا، و در معامله نسیه ذكر شرایط ورداخت

  4بند:  

 .قیمت وایه

  5بند:  

 .صورت اقساطي بودن نحوۀ تقسیط و وثایق مورد نیاز نحوه تسویه وجه معامله ازجمله نقدي یا اقساطي بودن ثمن معامله و در

  6بند:  

 .هاي م كورهاي واریز بخش نقدي وتر یم سرد تسویه خارج از وایاواي طالق مقررات شامال روز و ساعت وایان مهلتاعالم مهلت

  7بند:  

 .شرایط و مهلت بازدید از كا،

  8بند:  

 .درخواست بورساطالعات خاي كا،ي مورد عرضه طالق مقررات یا 

 

 



  1تبصره:  

سي و  ضه با توجه به زمان مورد نیاز جهت برر ضه تا زمان عر شار اطالعیه عر صله زماني انذ صوي اموال غیرمرقول حداقال فا در خ

 .این دسذورا عمالا قابال افزایش است 36بازدید از این اموالا طالق مادۀ 

  2تبصره:  

ضوع برد مهلت شرهاد  30روزكاري و حداك ر  5این ماده حداقال  6هاي مو روز كاري وس از انجام معامله خواهد بود. این مهلت با وی

 .شودكرردها توسط مدیرعامال بورس تعیین ميعرضه

  16ماده:  

 .شودمحدودیت نوسان قیمت در خصوي عرض  یكجا اعمال نمي

  17ماده:  

شرایط معامله كلی  وظایف و تعهدات طر ضه و مقررات مربوطه بوده و  شرایط مردرج در اطالعی  عر صرفاً در چارچوب  فین معامله 

 .باشدوس از انذشار اطالعی  عرضه قابال تغییر نمي

  18ماده:  

شرده نمي سط بورسا فرو ضه تو شار اطالعی  عر ض  یكجا در بورس خودداري نمایدا مگر ایركه مراتب ووس از انذ د،یال  تواند از عر

انصراف خود را قالال از عرضه به بورس اعالم و موافقت بورس را اخ  نمایدر صورت انصراف فروشرده بر خالف ترتیالات فوقا موضوع 

 .جهت رسیدگي به تخلفات احذما ي اشخاي تحت ن ارت به مرجع رسیدگي به تخلفات ارجاع خواهد شد

  19ماده:  

فرور در جرایدا اطالعات مردرج در آن نالاید با اطالعات ارایه شالالده به بورس مغایرت در صالالورت تمایال فروشالالرده به انذشالالار آگهي 

 .باشدداشذه باشد. در صورت مغایرتا اطالعات مرذشر شده در سایت رسمي بورس قابال اسذراد مي

  20ماده:  

ضه یكجا هر كارگزار خریدار ترها مي سفارر خرید رقابت نمادر معامالت عر سط تواند در قا ب یك  شركت در رقابت تو ید و امكان 

 .هاي مخذلف براي چرد شخص یا گروه وجود نداردیك كارگزار با سفارر

  21ماده:  

 .تواند همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعا یت نمایدیك كارگزار در عرض  یكجا نمي



  22ماده:  

 .شودحداقال تغییر قیمت مجاز هر سفارر در عرض  یكجاا توسط هیأت مدیرۀ بورس تعیین و در اطالعیه عرضه یكجا اعالم مي

 تبصره:  

سه معامالتي به بعد تغییر مدیرعامال بورس مي سومین جل سفارر را از  ضعیت بازارا حداقال تغییر قیمت مجاز هر  ساس و تواند برا

 .جلس  معامالتيا مراتب را از طریق سایت رسمي خود به اطالع عموم برساند دهدا  یكن باید قالال از شروع

 23 ماده:  

هاي خرید نالاید كمذر از قیمت سفارر خرید كارگزار باید برابر كال كا،ي عرضه شده باشد. هم رین قیمت تعیین شده در سفارر

 .اي باشد كه در اطالعیه عرضه اعالم شده استوایه

  24ماده:  

شده در كاهش قی سفارر خرید ثالت  سفارر با قیمذي كمذر از با،ترین  سامان  معامالتي یا ورود  شده در  سفارر خرید ثالت  مت 

باشد و ح ف سفارر خرید فقط در صورت ثالت سفارر خرید با قیمت با،تر در سامان  معامالتي مجاز سامان  معامالتيا مجاز نمي

 .است

  25ماده:  

شرد سط كارگزار فرو ضه تو سه عر سامان  معامالتي حداقال  سفارر خرید در  ست كه از زمان ثالت بهذرین  صورتي مجاز ا ه ترها در 

 .دقیقه گ شذه باشد

  26ماده:  

سفارر خریدا  صورتي كه از زمان ثالت بهذرین  سفارر خریدي با قیمت با،تر طي این مدت ثالت  15در  شد و  شذه با دقیقه گ 

ا بیشذر از قیمت وایه باشدا عرضه به بهذرین سفارر خریدا از طریق كارگزار فروشرده یا نشده باشدا و قیمت این سفارر مساوي ی

سامان  معامالتي انجام خواهد شد. در هر حال بعد از گ شت  دقیقها ادام  رقابت توسط كارگزاران خریدار  15به صورت خودكار در 

 .باشدمجاز نمي

  27ماده:  

دقیق  وایاني بوده و قیمت این  10در صالالورتي كه در وایان جلسالال  معامالتيا زمان ثالت بهذرین سالالفارر خرید ثالت شالالده قالال از 

صورت خودكار در  شرده یا به  سفارر خریدا از طریق كارگزار فرو ضه به بهذرین  شد عر شذر از قیمت وایه با ساوي یا بی سفارر م

 .سامان  معامالتي انجام خواهد شد



 28ه ماد:  

هاي شالالود. عدم اقدام كارگزار فروشالالرده مطابق روردر سالالامان  معامالتي توسالالط بورس تعیین مي 27و  26نحوۀ اجراي فري مواد 

 .اجرایي تعیین شده توسط بورس تخلف محسوب شده و موضوع جهت رسیدگي به مرجع رسیدگي به تخلفات ارجاع خواهد شد

  29ماده:  

دقیق  وایاني بازارا ادام  رقابت به جلسال  معامالتي بعد موكول شالده و كارگزار داراي بهذرین  10در صالورت ثالت سالفارر خرید در 

 .سفارر خرید موظف است سفارر خود را با بهذرین قیمت روز قالالا در ابذداي جلس  معامالتي بعد وارد سامانه نماید

  30ماده:  

سوي خریدار و ارائه سرد تسویه خارج از وایاواي مطابق مقررات و با قطعیت معامله در عرضه یكجا مروط به ورداخت بخش نقدي از 

 :باشدرعایت موارد زیر مي

  1بند:  

خریدار مكلف اسالالت از طریق كارگزار خود طي مهلت واریز بخش نقدي معاملها نسالالالت به تسالالویه بخش نقدي معامله از طریق اتاق 

 .وایاواي اقدام نماید

  2بند:  

شرده  ضه را فراهم نمایدا فرو شرایط تحقق معامله مردرج در اطالعی  عر صورتي كه خریدار مطابق مقرراتا برندۀ رقابت بوده و  در 

 .باشدمكلف به امضاي سرد تسویه خارج از وایاواي و ارائه آن به كارگزار خود مي

  3بند:  

رنقدي را كه وس از تامین شرایط اعالمي معامله از سوي خریدار كارگزار فروشرده مكلف است سرد تسوی  خارج از وایاواي بخش غی

سرد م كور كه با رعایت ترتیالات فوق به امضاي  سلیم  سلیم نماید. ت ستا به بورس ت شده ا شي از معامله تكمیال  و ایفاي تعهدات نا

 .فروشرده رسیده استا موجب قطعیت معامله در بورس خواهد شد

  4بند:  

ش نقدي معامله طالق شالالرایط اطالعی  عرضالاله به حسالالاب اتاق وایاواي در موعد مقرر یا عدم ایفاي سالالایر در صالالورت عدم واریز بخ

تعهدات ناشالالي از معامله از سالالوي خریدار )كه توسالالط هیئت داوري یا برا به اقرار طرفین براي اتاق وایاواي محرز شالالده باشالالد( اتاق 

صوب را از محال  سورات م سایر ك ضوع مادۀ وایاواي كلی  كارمزدها و  ضامین مو سر و مابقي آن را به عروان  14ت سذورا عمال ك این د

 .نمایدا ضمان ناشي از عدم انجام تعهدات خریدار به حساب كارگزار فروشرده جهت ورداخت آن به فروشرده واریز ميوجه



  5بند:  

شرده علي صورتي كه فرو سویه خارج از  در  سرد ت ضاي  سذورا عمالا از ام شرح مفاد این د سوي خریدار به  رغم ایفاي تعهدات از 

وایاواي خودداري نماید )این موضالالوع باید توسالالط هیئت داوري یا برا به اقرار طرفین براي اتاق وایاواي محرز شالالده باشالالد(ا كلیه 

ین دسالالذورا عمال كسالالر و مابقي به عروان وجه ا ضالالمان به خریدار ا 13كارمزدهاي مربوط به معامله از محال تضالالمین موضالالوع مادۀ 

   .گرددورداخت مي

  6بند:  

شده و به اخذالف  شرده به اتاق وایاوايا معامله محقق ن سوي كارگزار فرو سوی  خارج از وایاواي از  سرد ت سلیم  صورت عدم ت در 

  .جمهوري اسالمي ایران رسیدگي خواهد شد قانون بازار اوراق بهادار 36طرفین براساس ترتیالات مقرر در مادۀ 

  7بند:  

سوي خریدار )غیر از  شودا بخش نقدي واریزي از  صورتي كه معامله به هر د یال محقق ن ضوع مادۀ  %3در  سذورا عمال(  14مو این د

 .به كارگزار خریدار جهت ورداخت به خریدار مسذرد خواهد شد

 تبصره:  

سذگاه شركتد سایر ها و  سذگاههاي دو ذي و  ضوع ماده د شمول حكم برد  5هاي اجرایي مو این  5قانون مدیریت خدمات دو ذي از 

 .ماده مسذ ري هسذرد

  31ماده:  

معامله توسط بورسا به مرز   تحقق قطعي و وایان فرآیرد معامله و تسویه آن در  ارائه سرد تسویه خارج از وایاواي به بورس و تایید

بورس اسالالت و بورس در خصالالوي ایفاي تعهدات ناشالالي از معامله از سالالوي طرفینا از جمله تحویال كا، و تسالالویه بخش غیر نقدي 

 .معامله هی گونه مسئو یذي نخواهد داشت

  اموال غيرمنقول ضوابط اختصاصي عرضه و معامالت -بخش چهار:  

o  32ماده:  

 :اطالعات خاي اموال غیرمرقول كه باید در قا ب اطالعیه عرضه مرذشر گرددا شامال موارد زیر است

  1بند:  

 .نشاني مال غیرمرقول

 



  2بند:  

 .والك ثالذي

  3بند:  

 .نوع كاربري ملك

  4بند:  

 .مساحت عرصه و اعیان به تفكیك

  5بند:  

 .و تاسیساتمشخصات مسذحدثاتا ابریه 

  6بند:  

 .قیمت كارشراسي

  7بند:  

 .مهلت و نحوۀ بازدید

  8بند:  

 .نامهفرم مالایعه

 تبصره:  

این ماده توسط كارشراس یا كارشراسان رسمي دادگسذري تعیین و گزارر كارشراسي مربوطه به  6قیمت كارشراسي موضوع برد 

 .شودویوست اطالعیه عرضه مرذشر مي

o  33ماده:  

نامه از كارگزار خود كه داراي توانرد با اخ  معرفيوس از انذشار اطالعیه عرضه و طالق مهلت بازدید تعیین شده در آنا مشذریان مي

 .باشدا اقدام به بازدید از اموال غیرمرقول عرضه شده نمایردمجوز معامله در بازار فرعي مي

 



o  34ماده:  

  .گرددرسمي دادگسذريا توسط هیأت مدیرۀ بورس تصویب ميضوابط نحوۀ تعیین كارشراس یا كارشراسان 

o  35ماده:  

كمیذه عرضه براي و یرر مال غیر مرقولا مفاد گزارر كارشراس یا كارشراسان رسمي دادگسذري و شرایط مردرج در آن را مالك 

سراد و صحت ارزیابيعمال قرار مي صا ت ا ه و كارشراس یا كارشراسان رسمي كرردهاي ارائه شده بر عهدۀ عرضهدهد و مسئو یت ا

 .دادگسذري خواهد بود

o  36ماده:  

شود. مهلت بازدید و بررسي اموال غیرمرقول توسط كمیذه عرضه و با توجه به شرایط خاي مورد معامله و ماهیت دارایي تعیین مي

 .روز كاري باشد 30روز كاري و حداك ر  10این مهلت حداقال 

o  37ماده:  

عرضه یا تداوم عرضه اموال غیر مرقو ي كه داراي ممروعیت یا محدودیت قانوني در نقال و انذقال بوده و امالكي بورس حسب مورد از 

كه هرگونه وروندۀ قضایي و شاله قضایي در مورد آنها طرح و در حال رسیدگي است و اسراد رهري و نیز امالكي كه در رابطه با آنها 

نماید. مسئو یت اطالع دادن موضوع م كور بر شده و به بورس ارائه شده است خودداري ميا،جرا از مراجع ذیصالح صادر حكم ،زم

 .باشدكررده ميعهدۀ عرضه

o  38ماده:  

سویه  سرد ت ستا جزء ،یرفك  شده ا ضه ارائه  شده طالق فرمذي كه در اطالعیه عر ضا  در معامالت اموال غیرمرقولا مالایعه نامه ام

شد. اینخارج از وایاواي مي صوب آن هیأت نامه در مرجعي كه هیئت مدیرۀ بورس تعیین ميمالایعه با كرد و طالق ترتیالات اجرایي م

 .گرددمدیرها تر یم مي

  ساير موارد -بخش پنج:  

o  39ماده:  

 .ها و قواعد معامالتي مصوب بورس استبیري نشده در این دسذورا عمالا تابع سایر رویهموارد ویش

o  40ماده:  

در خصالالالوي انذشالالالار اطالعات معامالت در بازار فرعي بورسا اطالعات مربوط به قیمت معامله اعم از قیمت كمذرینا بیشالالالذرینا 

دسالالذورا عمال انذشالالار اطالعات معامالت توسالالط بورس  2میانگین موزون و وایاني معامالت و تغییرات آنا موضالالوع بردهایي از مادۀ 

 .باشددیرۀ سازمان قابال انذشار نميهیأت م 17/11/1388كا،ي ایران مصوب 



o ماده موخره:  

به تصالالویب هیئت مدیره سالالازمان بورس و اوراق بهادار  23/11/1391تالصالالره در تاریخ  15ماده و  40این دسالالذورا عمال مشالالذمال بر 

هیئت مدیره سالالالازمان بورس و اوراق بهادار  05/08/1400و  08/10/1399و 08/06/1393رسالالالید و به موجب مصالالالوبه هاي مورخ 

 .دیداصالح گر

 


