دستورالعمل پذيرش ،عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران (شركت سهامي عام)
مصوب  1388/01/25هیئت مديره سازمان بورس واوراق بهادار

اين د ستورالعمل و ا صالحيه هاي بعدي آن ،در اجراي بند  2مادۀ  7قانون بازار اوراق بهادار م صوب مجلس شوراي ا سالمي و مفاد
د ستورالعمل فعاليت بازارهاي خارج از بورس م صوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ،به پي شنهاد هيئت مديرۀ فرابورس ايران در
 85ماده و  79تبصررره در تاريخ هاي ، 1396/04/28 ،1395/02/28 ، 1394/12/11 ،1393/11/28 ،1390/02/24 ،1388/01/25
، 1397/10/19 ، 1397/10/12 ، 1397/08/06 ، 1397/06/21 ، 1397/04/13 ،1397/01/29 ، 1396/09/14 ، 1396/06/22
 1399/02/31 ، 1398/12/21 ، 1398/10/24 ، 1398/04/12و  1399/09/09به تصرررويي هيئت مديرۀ سرررازمان بورس و اوراق
بهادار رسيد.



فصل يك  -كلیات :

o

بخش يك  -تعاريف :



ماده : 1
اصطالحات و واژههاي تعريف شده در مادۀ يك قانون بازار اوراق بهادار ،اساسنامۀ فرابورس ايران و دستورالعمل فعاليت بازارهاي خارج
از بورس م صوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار با همان تعاريف در اين د ستورالعمل بهكار رفتهاند  .ساير ا صطالحات به شرح زير
تعريف ميشوند:



بند : 1
پذيرش :تط بيق و ضعيت اوراق بهادار و نا شر آن با شرايط مندرج در اين د ستورالعمل جهت فراهم شدن امكان معاملۀ اين اوراق در
فرابورس،



بند : 2
متقاضي پذيرش :شخص حقوقي است كه تقاضاي پذيرش اوراق بهادار را به فرابورس ارائه مينمايد،



بند : 3
متقاضي عرضه :شخص حقوقي يا حقيقي است كه تقاضاي عرضۀ اوراق بهادار را به فرابورس ارائه مينمايد،



بند : 4
فهر ست نرخ هاي فرابورس :سندي ا ست كه به منظور م شخص نمودن اوراق بهادار قابل معامله در بازارهاي اول ،دوم و بازار ابزارهاي
نوين مالي ،معامالت انجام شررده اوراق بهادار پذيرفته شررده و قيمت آنها به تفكيك هر بازار ،توسررط فرابورس تنظيم و به اعالع عموم
ميرسد،



بند : 5
فهر ست اوراق بهادار بازار پايه :سندي ا ست كه به منظور اعالم اوراق بهادار قابل نقل و انتقال در بازار پايه ،تو سط فرابورس تنظيم و
اعالع عموم ميرسد،



بند : 6
فهرست عرضۀ اوراق بهادار :سندي است كه به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل عرضه در بازار سوم ،معامالت انجام شده روي
اين اوراق و قيمت آنها ،توسط فرابورس تنظيم و به اعالع عموم ميرسد،



بند  6مكرر :
حذف شد.



بند  6مكرر : 1
حذف شد.



بند : 7
تعليق :جلوگيري از انجام معاملۀ يك ورقۀ بهادار به مدت بيش از  5روز كاري



بند : 8
لغو پذيرش :حذف قطعي اوراق بهادار پذيرفته شده از فهرست نرخهاي فرابورس،



بند : 9
تعليق عرضه :توقف موقت عرضۀ اوراق بهادار در فرابورس،



بند : 10
لغو عرضه :حذف اوراق بهادار قابل عرضه از فهرست عرضۀ اوراق بهادار،



بند : 11
هيئت پذيرش :هيئتي است كه به شرح مادۀ  2اين دستورالعمل تشكيل ميگردد،



بند  11مكرر :
هيئت پذيرش شركت هاي كوچك و متوسط :هيئتي است كه به شرح مادۀ  3مكرر اين دستورالعمل تشكيل مي گردد .



بند  11مكرر : 1
حذف شد.



بند : 12
م شاور پذيرش :شخص حقوقي ا ست كه برا ساس ضوابط م صوب سازمان به عنوان رابط ا صلي متقا ضي پذيرش و فرابورس ،تمام يا
بخشي از وظايف متقاضي پذيرش را در فرآيند پذيرش به نمايندگي از عرف وي انجام ميدهد،



بند : 13
اميدنامه :سندي ا ست كه شامل اعالعاتي در خ صوص متقا ضي پذيرش مي با شد .از جمله اعالعاتي كه در اين سند اف شا مي شود
شامل م شخ صات شركت ،شرحي از ك سي وكار و فعاليت هاي آن ،تحليل بازار مواد اوليه ،تحليل بازار مح صوالت جاري ،ت شريح
قراردادهاي با اهميت ،ت شريح عملكرد شركت در عي سال هاي گذ شته (پنج سال گذ شته يا از ابتداي فعاليت شركت هركدام كمتر
باشررد  ،صررورت هاي مالي شررركت به همراه اظهار نظر حسررابرس و بازرس قانوني ،معرفي عرح هاي در دسررت اجرا و عرح هايي كه
شركت ق صد اجراي آن ها را دارد به همراه توجيهات اقت صادي ،فني و مالي آن ،پيش بيني جريانات نقدي ورودي و خروجي  ،تحليل
ريسك هاي پيش رو ،اظهارنظر مشاور حقوقي مشاور پذيرش در خصوص دعاوي حقوقي له يا عليه شركت متقاضي و ساير اعالعاتي
مي با شد كه تو سط فرابورس تعيين مي شود .نمونۀ اين سند به ت صويي هيئت مديرۀ فرابورس مير سد .اين سند پس از پذيرش
م تقا ضي ،جهت اعالع به عموم در تارنماي مختص به پذيرش فرابورس منت شر شده و پس از درج نماد معامالتي در سامانه ر سمي
افشاي اعالعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان انتشار مييابد .



بند : 14
بيانيۀ عرضه :مجموعه اعالعاتي است كه متقاضي عرضه ملزم است در اختيار فرابورس قرار دهد تا در زمان عرضۀ اوراق بهادار در بازار
سرروم ،جهت اعالع عموم از عريق سررايت رسررمي فرابورس منتشررر گردد .فرم نمونۀ بيانيۀ عرضرره به تصررويي هيئت مديرۀ فرابورس
ميرسد.



بند : 15
قانون برنامۀ پنجم :منظور قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم تو سعۀ جمهوري ا سالمي ايران ،م صوب ديماه  1389مجلس شوراي ا سالمي
ميباشد .



بند : 16
حذف شد.



بند : 17
حذف شد.



بند : 18
امتياز شفافيت اعالعاتي :امتياز ناشر مطابق ضوابط محاسبه امتياز شفافيت اعالعاتي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
و فرابورس ايران كه توسط سازمان محاسبه و افشا مي شود .



بند : 19
بازار پايه :بازاري در فرابورس ايران ا ست كه در را ستاي اجراي ماده  99قانون برنامه پنج ساله پنجم تو سعه جمهوري ا سالمي ايران
تشكيل شده و از اين پس بر اساس ماده  36قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به منظور ثبت نقل و انتقال اوراق بهادار حائز
شرررايط ماده  20اين دسررتورالعمل به فعاليت خود ادامه مي دهد .بازار پايه شررامل تابلوهاي "پايه زرد"" ،پايه نارنجي" و"پايه قرمز"
ميباشد.



بند  19مكرر :
حذف شد.



بند  19مكرر : 1
حذف شد.



بند : 20
ناشران بازار پايه :منظور شركت هايي است كه اوراق بهادار آن ها نزد سازمان ثبت شده ليكن در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس
ايران پذيرفته ن شده (مو ضوع ماده  36قانون احكام دائمي برنامه هاي تو سعه ك شور  ،يا اوراق بهادار آن ها از بورس اوراق بهادار تهران
يا فرابورس ايران لغو پذيرش شده يا سهام آن ها از عريق فرابورس ايران پذيره نويسي شده باشد .



بند : 21
كميته درج :كميته اي مركي از سه نفر با رياست مدير عامل فرابورس ايران و با عضويت دو نفر ديگر به پيشنهاد مديرعامل و تصويي
هيئت مديره فرابورس ايران اسررت كه وظيفه تصررميم گيري در خصرروص درج و لغو درج اوراق بهادار در بازار سرروم ،و درج و لغو درج
ناشررران بازار پايه و عبقه بندي آن ها و نيز وظايف كميته عرضرره موضرروع «دسررتورالعمل اجرائي نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در
فرابورس ايران» را بر عهده دارد.



بند : 22
متعهد خريد :نهاد مالي ا ست كه عبق قرارداد مربوعه و ضوابط اين د ستورالعمل و "د ستورالعمل پذيره نوي سي و عر ضۀ اوليۀ اوراق
بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران" ،تعهد خريد اوراق بهادار را بر عهده مي¬گيرد .



بند : 23
تيم پذيرش :تيمي ا ست حداقل مت شكل از م شاور پذيرش ،متعهد خريد ،ح سابرس م ستقل و بازرس قانوني متقا ضي پذيرش ،م شاور
حقوقي متقا ضي پذيرش و م شاور پذيرش كه مطابق با قرارداد مو ضوع تب صره  1ماده  23مكرر اين د ستورالعمل جهت انجام تكاليف
مقرر در اين د ستورالعمل در خ صوص پذيرش اوراق بهادار متقا ضي پذيرش در فرابورس ،ت شكيل مي¬گردد .م شاور پذيرش م سئول
مستقيم تيم پذيرش است .



بند : 24
حذف شد.



بند : 25
درج :قرار گرفتن نماد معامالتي اوراق بهادار در فهرسررت نمادهاي معامالتي فرابورس جهت عرضرره اوليه يا انجام معامله در هر يك از
بازارهاي فرابورس است .



بند : 26
امتياز حاكميت شركتي :امتياز ناشر بر اساس ض وابط محاسبه امتياز حاكميت شركتي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران ،مطابق
با دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان ،كه توسط فرابورس محاسبه و افشا مي شود .



بند : 27
حذف شد.

o

بخش دو  -هیئت پذيرش :



ماده : 2
هيئت پذيرش ،هيئتي است كه به منظور اخذ تصميم نسبت به پذيرش اوراق بهادار در بازارهاي اول و دوم و بازار ابزارهاي نوين مالي
فرابورس و همچنين تعليق يا حذف آنها از اين بازارها ،تشكيل ميشود .اين هيئت داراي پنج عضو به شرح زير ميباشد.
 -1مدير عامل فرابورس؛
 -2يك نفر متخصص حسابداري ،حسابرسي يا مالي ،با معرفي كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار يا كانون نهادهاي سرمايه گذاري
ايران و تاييد هيئت مديره فرابورس؛
 -3يك نفر شخص حقيقي با تخصص حسابداري ،حسابرسي يا مالي به انتخاب هيئت مديره فرابورس؛
 -4يك نفر شخص حقيقي با تخصص حقوق به انتخاب هيئت مديره فرابورس
 -5يك نفر شخص حقيقي با تخصص مالي و يا با تجربه در صنعت مربوعه يا صنايع مشابه به انتخاب مدير عامل فرابورس؛



تبصره :1
مدير عامل فرابورس رئيس هيئت پذيرش خواهد بود.



تبصره : 2
دوره عضويت اشخاص بندهاي  2تا  5اين ماده 3سال مي باشد .انتخراب ايرن اشخاص تا حداكثر يك دورۀ ديگر بالمانع است.



تبصره : 3
اشخاص موضوع بندهاي  2تا  5اين ماده ،پيش از پايان دورۀ تصدي تنها در صورت فوت يا حجر يا استعفاء ،با رعايت تشريفات مقرر
در بندهاي مربوعه اين ماده قابل تغيير خواهند بود.



تبصره : 4
دبير هيئت پذيرش مي تواند در صورت لزوم از ساير كارشناسان و همچنين نمايندگان متقاضيان براي حضور در جلسات خود دعوت
كند .اين اشخاص در جلسات مزبور حق رأي نخواهند داشت.



تبصره  4مكرر :
دبير هيئت پذيرش موظف مي باشد از نماينده سازمان جهت حضور در جلسه دعوت نمايد.



تبصره : 5
معاون يا مدير پذيرش دبير هيئت پذيرش خواهد بود.



تبصره : 6
حذف شد.



تبصره : 7
حذف شد.



تبصره : 8
فرابورس موظف است گزارش عملكرد ساالنه هيئت پذيرش را تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به عموم افشا كند.



ماده  2مكرر :
اعضررراي هئيت پذيرش عالوه بر رسررريدگي و اظهارنظر در خصررروص پرونده هاي پذيرش مطابق فرآيند پذيرش در فصرررل  3اين
دستورالعمل ،وظايف ذيل را نيز بر عهده دارند:
 .1برگزاري جلسات در خصوص الزامات پذيرش ،حداقل مدارك و مستندات مورد نياز جهت بررسي توسط فرابورس و خط مشي هاي
پذيرش.
 .2بررسي موردي صورت هاي مالي ن اشران پذيرفته شده اي كه در زمان عضويت در هيئت پذيرش توسط آنها پذيرش و عرضه شده
اند و ارائه رهنمودهاي الزم به فرابورس جهت بهبود گزارش دهي ناشر.



ماده : 3
جلسات هيئت پذيرش با حضور حداقل چهار عضو كه يكي از آن ها مدير عامل فرابورس مي باشد ،رسميت مييابد .تصميمات هيئت
پذيرش با رأي موافق حداقل چهار نفر معتبر خواهد بود.



ماده  3مكرر :
هيئتي با عنوان «هيئت پذيرش شركت هاي كوچك و متوسط» به منظور بررسي شرايط موضوع ماده  9مكرر و اخذ تصميم نسبت به
پذيرش اوراق بهادار در بازار شركتهاي كوچك و متو سط و همچنين لغو پذيرش آنها ت شكيل مي شود .اين هيئت مت شكل از سه
عضو شامل نمايندۀ سازمان ،نمايندۀ هيئتمديرۀ فرابورس و يك نفر كارشناس خبره به پيشنهاد فرابورس و تأييد سازمان ميباشد
.



تبصره : 1
هيئت مو ضوع اين ماده ميتواند در صورت لزوم از كار شنا سان آ شنا به صنعت و همچنين نمايندگان متقا ضيان جهت ح ضور در
جلسات دعوت نمايد .اين اشخاص در جلسات مزبور حق رأي نخواهند داشت.



تبصره : 2
هيئت مو ضوع اين ماده با ح ضور اكثريت اع ضا كه نمايندۀ سازمان يكي از آنها ست ر سميت مييابد .ت صميمات هيئت با رأي موافق
اكثريت اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.



ماده  3مكرر : 1
حذف شد.



تبصره :
حذف شد.



فصل دو  -شرايط پذيرش و عرضه اوراق بهادار :

o

بخش يك  -بازارها :



ماده : 4

فرابورس ايران داراي شش بازار به شرح زير است:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

بازار اول
بازار دوم
بازار سوم
بازار شركت هاي كوچك و متوسط
بازار ابزارهاي نوين مالي
بازار پايه



تبصره : 1
پذيرش سهام شركتهاي سهامي عام صرفاً در بازارهاي اول و دوم و بازار شركت هاي كوچك و متوسط و پذيرش ساير اوراق بهادار
صرفاً در بازار ابزارهاي نوين مالي صورت ميپذيرد .متقاضي پذيرش در صورت دارا بودن شرايط پذيرش ،بايد تقاضاي پذيرش خود را
در يكي از اين بازارها به فرابورس ارائه نمايد.



تبصره : 2
تشرركيل تابلوهاي مختلف در بازار شررركت هاي كوچك و متوسررط ،از جمله تابلوي شررركت هاي دانش بنيان با تصررويي هيئت مديرۀ
فرابورس امكان پذير است.

o

بخش دو  -شرايط پذيرش سهام در بازار اول :



ماده : 5
سهام شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام با ويژگيهاي زير در بازار اول قابل پذيرش ميباشد:



بند الف :
ويژگيهاي سهام
 .1نزد سازمان ثبت شده باشد.
 .2با نام باشد،
 .3حذف شد.
 .4محدوديت قانوني مؤثر براي نقل و انتقال آن وجود نداشته باشد،
 .5بهاي اسمي آن تماماً پرداخت شده باشد.



بند ب :
ويژگي هاي ناشر:
 .1نزد سازمان ثبت شده باشد.
 .2حداقل يكي از شرايط زير را دارا باشد:

الف .حداقل  10درصد از سهام ثبتشدۀ آن شناور باشد.
ب .ارزش بازار سررهام شررناور آزاد آن حداقل  1000ميليارد ريال باشررد و همچنين سررهام شررناور آزاد آن كمتر از  5درصررد نباشررد.
تب صره  :شرايط مذكور در بند  2اين ماده ،با رعايت الزامات مقرر در د ستورالعمل پذيره نوي سي و عر ضۀ اوليۀ اوراق بهادار در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران اعمال مي شود.

 2مكرر .تعداد سهامداران شركت كمتر از  200نفر نباشد .
 .3حداقل دو سال از زمان بهرهبرداري عمليات يا ارائۀ خدمات آن گذشته باشد،
 4حداقل سرمايۀ ثبت شده شركت  500ميليارد ريال باشد يا ارزش بازار سهام شركت حداقل  2000ميليارد ريال باشد .
 .5زيان انباشته نداشته باشد،
 .6گزارش ح سابرس در مورد صورتهاي مالي دو دورۀ مالي منتهي به پذيرش كه حداقل يك دوره آن سال مالي كامل با شد ،عدم
اظهارنظر يا اظهارنظر مردود نبا شد .در صورتي كه گزارش ح سابرس در مورد صورت هاي مالي متقا ضي پذيرش به صورت م شروط
صادر شده باشد ،هيئت پذيرش مي تواند با اعمال الزامات بيشتر ،نسبت به پذيرش متقاضي اقدام نمايد.
 .7مطابق اظهار نظر ح سابرس ،از سي ستم اعالعات ح سابداري (از جمله ح سابداري مالي و ح سابداري بهاي تمام شده مطلوب و
متناسي با فعاليت خود و شرايط پذيرش در فرابورس جهت افشاء مناسي اعالعات برخوردار باشد،
 .8در دوره /سال مالي منتهي به پذيرش سودآور بوده و همچنين چ شمانداز رو شني از تداوم سودآوري و فعاليت شركت و صنعت
مربوعه وجود داشته باشد،
 .9براساس آخرين صورتهاي مالي ساالنۀ حسابرسي شده ،نسبت حقوق صاحبان سهام به كل داراييهاي آن حداقل  15درصد باشد،
 .10دعاوي داراي اثر با اهميت بر صورتهاي مالي ،له يا عليه شركت وجود نداشته باشد،
تبصرره  :در مواقعي كه شركايتي عليه شرركت در حال پذيرش واصرل گردد با توجه به مسرئوليت سرهامداران قبل از عرضره اوليه در
خ صوص دعاوي حقوقي مربوط به قبل از تاريخ عر ضه اوليه سهام ،تا زمان دريافت حكم قطعي مبني بر رفع شكايت عليه شركت در
حال پذيرش مطابق قاعده كلي زير و به تشخيص هيئت پذيرش عمل مي شود:
الف -دريافت ضمانت نامه بانكي از سهامداران عمده
ب  -توثيق سهام سهل البيع شركت هاي پذيرفته شده ديگر غير از شركت در حال پذيرش به ارزش حداقل دو برابر ارزش سهام عرضه
شده و با حداقل قيمت سهام فوق در شش ماه گذشته
ج -مسدود كردن بخشي از سهام شركت در حال عرضه اوليه
 .11آخرين صرررورت هاي مالي آن بايد مطابق مقررات قانوني ،اسرررتانداردهاي حسرررابداري و گزارشرررگري مالي و آيين نامه ها و
د ستورالعمل هاي اجرايي ابالغ شده تو سط سازمان تهيه شده با شد .همچنين در زمان ارائۀ درخوا ست پذيرش و آخرين دوره  /سال
مالي قبل از ارائۀ درخواست ،حسابرس شركت بايد از ميان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد،
 .12اع ضاي هيئت مديره و مديرعامل آن داراي سابقه محكوميت قطعي كيفري يا تخلفاتي مؤثر عبق قوانين و مقررات حاكم بر بازار
اوراق بهادار يا سوء شهرت حرفهاي نباشند .

 .13ا سا سنامه متقا ضي بايد منطبق با ا سا سنامه نمونه م صوب هيئت مديره سازمان و الزامات و شرايط تعيين شده تو سط سازمان و
ساير مراجع ذيصالح ،تدوين شده باشد.
تبصره :عدم انطباق اساسنامه ،مانع از قبول درخواست پذيرش آن توسط فرابورس نميباشد .ليكن درج در فهرست نرخهاي فرابورس
منوط به اصالح و انطباق اساسنامه و تصويي آن در مجمع عمومي فوقالعاده ميباشد.
 .14ارائه تعهد به منظور داشتن حداقل يك بازارگردان.


تبصره : 1
حذف شد.



تبصره : 2
درخصررروص بندهاي  6و  10ماده  5در صرررورتي كه ارزش ريالي دعاوي حقوقي ،ميزان مغايرت در حسرررابها يا تعهدات و تعديالت
احتمالي متقاضي از ميزان سود انباشته در زمان پذيرش و عرضه كمتر باشد ،با اخذ تعهد كتبي از سهامدار /سهامداران عمده مبني بر
عدم تقسيم سود به ميزان مبالغ فوقالذكر و پذيرش ض مان (جبران خسارات وارده به شركت و سهامداران در صورت نقض اين تعهد،
با تكليف به اف شاي ميزان تعهدات احتمالي و لحاظ تعهدات مذكور در ارز شيابي شركت ،هيئت پذيرش اختيار دارد با پذيرش سهام
متقاضي موافقت كند .



تبصره : 3
بانك ها ،موسسات اعتباري ،شركت هاي بيمه ،ليزين گ و تامين سرمايه و خدمات مالي ،از حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به كل
دارايي هاي تعيين شده در بند  9اين ماده مستثني مي گردند .



تبصره : 4
در خصوص پذيرش بانك ها ،موسسات اعتباري ،شركت هاي بيمه ،ليزينگ ،كارگزاري ،تامين سرمايه و خدمات مالي ،الزم است كليه
شرايط اع الم شده از جاني نهادهاي نظارتي مربوعه (بانك مركزي ،بيمه مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار در خ صوص كفايت
سرمايه يا توان گري مالي رعايت شده با شد .مگر اينكه مطابق ت شخيص هيئت پذيرش ،عدم رعايت الزامات مذكور فاقد اثر با اهميت
در حوزه بازار سرمايه و مقررات مربوعه باشد .

o

بخش سه  -شرايط پذيرش سهام در بازار دوم :



ماده : 6
سهام شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام با ويژگيهاي زير در بازار دوم فرابورس قابل پذيرش ميباشد:



بند الف :
ويژگيهاي سهام
 .1نزد سازمان ثبت شده باشد،
 .2با نام باشد،
 .3محدوديت قانوني مؤثر براي نقل و انتقال آن وجود نداشته باشد.
 .4بهاي اسمي آن تماماً پرداخت شده باشد.



بند ب :
ويژگيهاي ناشر
 .1نزد سازمان ثبت شده باشد،
 .2حداقل يكسال از تأسيس آن گذشته باشد،
 .3حداقل  5درصد از سهام ثبتشدۀ آن شناور باشد يا ارزش بازار سهام شناور آزاد آن حداقل  400ميليارد ريال باشد.
تب صره :شرايط مذكور در بند  3اين ماده ،با رعايت الزامات مقرر در د ستورالعمل پذيره نوي سي و عر ضۀ اوليۀ اوراق بهادار در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران اعمال مي شود.
 .4حداقل سرمايۀ ثبت شده شركت  150ميليارد ريال باشد يا ارزش بازار سهام شركت حداقل  800ميليارد ريال باشد .
 .5حذف شد.
 .6دعاوي داراي اثر با اهميت بر صورتهاي مالي ،له يا عليه شركت وجود نداشته باشد،
تبصرره  :در مواقعي كه شركايتي عليه شرركت در حال پذيرش واصرل گردد با توجه به مسرئوليت سرهامداران قبل از عرضره اوليه در
خ صوص دعاوي حقوقي مربوط به قبل از تاريخ عر ضه اوليه سهام ،تا زمان دريافت حكم قطعي مبني بر رفع شكايت عليه شركت در
حال پذيرش مطابق قاعده كلي زير و به تشخيص هيئت پذيرش عمل مي شود:
الف -دريافت ضمانت نامه بانكي از سهامداران عمده
ب -توثيق سهام سهل البيع شركت هاي پذيرفته شده ديگر غير از شركت در حال پذيرش به ارزش حداقل دو برابر ارزش سهام عرضه
شده و با حداقل قيمت سهام فوق در شش ماه گذشته

ج -مسدود كردن بخشي از سهام شركت در حال عرضه اوليه
 .7آخرين صرررورت هاي مالي آن بايد مطابق مقررات قانوني ،اسرررتانداردهاي حسرررابداري و گزارشرررگري مالي و آيين نامه ها و
دستورالعملهاي اجرايي ابالغ شده توسط سازمان تهيه شده باشد .
 .8در زمان ارائۀ درخواست پذيرش و آخرين دوره/سال مالي قبل از ارائۀ درخواست ،حسابرس شركت بايد از ميان حسابرسان معتمد
سازمان انتخاب شده باشد،
 .9گزارش ح سابرس در مورد صورتهاي مالي دو دورۀ مالي منتهي به پذيرش كه حداقل يك دوره آن سال مالي كامل با شد ،عدم
اظهارنظر يا اظهارنظر مردود نبا شد .در صورتي كه گزارش ح سابرس در مورد صورت هاي مالي متقا ضي پذيرش به صورت م شروط
صادر شده باشد ،هيئت پذيرش مي تواند با اعمال الزامات بيشتر ،نسبت به پذيرش متقاضي اقدام نمايد.
 .10اع ضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت داراي سابقه محكوميت قطعي كيفري يا تخلفاتي مؤثر عبق قوانين و مقررات حاكم بر
بازار اوراق بهادار يا سوء شهرت حرفهاي نباشند.
 .11مطابق اظهارنظر ح سابرس ،از سي ستم اعالعات ح سابداري (از جمله ح سابداري مالي و ح سابداري بهاي تمام شده مطلوب و
متناسي با فعاليت خود و شرايط پذيرش در فرابورس جهت افشاء مناسي اعالعات برخوردار باشد.
 .12ا سا سنامه متقا ضي بايد منطبق با ا سا سنامه نمونه م صوب هيئت مديره سازمان و الزامات و شرايط تعيين شده تو سط سازمان و
ساير مراجع ذيصالح ،تدوين شده باشد.
تبصررره  :1عدم انطباق اسرراسررنامه ،مانع از قبول درخواسررت پذيرش آن توسررط فرابورس نميباشررد .ليكن درج در فهرسررت نرخهاي
فرابورس منوط به اصالح و انطباق اساسنامه و تصويي آن در مجمع عمومي فوقالعاده مي باشد.
تب صره  :2در خ صوص پذيرش بانك ها ،مو س سات اعتباري ،شركت هاي بيمه ،ليزينگ و تامين سرمايه و خدمات مالي ،الزم ا ست
حداقل هاي اعالم شررده از جاني نهادهاي نظارتي مربوعه (بانك مركزي ،بيمه مركزي و سررازمان بورس و اوراق بهادار در خصرروص
كفايت سرمايه يا توان گري مالي رعايت شده باشد.
تبصره :
درخصررروص بندهاي  6و  9ماده  6در صرررورتي كه ارزش ريالي دعاوي حقوقي ،ميزان مغايرت در حسرررابها يا تعهدات و تعديالت
احتمالي متقاضي از ميزان سود انباشته در زمان پذيرش و عرضه كمتر باشد ،با اخذ تعهد كتبي از سهامدار /سهامداران عمده مبني بر
عدم تقسيم سود به ميزان مبالغ فوق الذكر و پذيرش ضمان (جبران خسارات وارده به شركت و سهامداران در صورت نقض اين تعهد،
با تكليف به اف شاي ميزان تعهدات احتمالي و لحاظ تعهدات مذكور در ارز شيابي شركت ،هيئت پذيرش اختيار دارد با پذيرش سهام
متقاضي موافقت كند .



ماده : 7
در صورت تشخيص هيئت پذيرش ،پذيرش سهام شركتها در بازار دوم منوط به وجود حداقل يك بازارگردان براي آن ميباشد.



ماده  7مكرر :
فرابورس موظف است براساس آخرين اعالعات ،حداكثر تا پايان مرداد ماه هر سال ،شركتهاي پذيرفته شده در بازار دوم را در صورت
احراز شرايط بازار اول و همچنين شرايط زير ،به بازار اول منتقل نمايد :



بند : 1
حداقل يك سال از پذيرش آنها در بازار دوم فرابورس گذشته باشد.



بند : 2
روزهاي معامالتي شررركت از  75درصررد متوسررط روزهاي معامالتي شررركت هاي بازار اول فرابورس در سررال منتهي به تيرماه كمتر
نباشد .



بند : 3
بدون احتساب معامالت عمده ،نسبت سهام معامله شده به كل سهام ثبت شده شركت ،از  75درصد متوسط اين نسبت در بازار اول
فرابورس در سال منتهي به تيرماه كمتر نباشد .



بند : 4
آخرين امتياز شفافيت اعالعاتي حداقل معادل  75درصد متوسط امتياز محاسبه شده براي شركت هاي بازار اول فرابورس باشد .



بند : 5
آخرين امتياز حاكميت شركتي حداقل معادل  75درصد متوسط امتياز محاسبه شده براي شركت هاي بازار اول فرابورس باشد.



ماده  7مكرر : 1
فرابورس موظف ا ست برا ساس آخرين اعالعات ،حداكثر تا پايان مردادماه هر سال ،شركتهاي پذيرفته شده در بازار اول فرابورس را
كه هر يك از شرايط پذيرش در بازار مذكور به انضمام شرايط ذيل را از دست داده اند ،به بازار دوم فرابورس منتقل نمايد :



بند : 1
آخرين امتياز شفافيت اعالعاتي كمتر از  75درصد متوسط امتياز شركت هاي بازار اول فرابورس باشد .



بند : 2
ن سبت روزهاي معامالتي به كل روزهاي معامالتي و ن سبت حجم معامالت – بدون احت ساب معامالت عمده به كل سهام ثبت شده
شركت از  75درصد متوسط اين نسبت ها در بازار اول فرابورس در سال منتهي به تيرماه كمتر باشد .



بند : 3
آخرين امتياز حاكميت شركتي كمتر از  75درصد متوسط از شركت هاي بازار اول فرابورس باشد .



تبصره :
فرابورس مي تواند حداكثر  12ماه به شركت هاي پذيرفته شده مشمول اين ماده مهلت دهد تا شرايط ابقا در بازار اول فرابورس را به
دست آورند .



ماده : 8
شرركتهاي سرهامي خاص كه با رعايت قوانين و مقررات ،همزمان با پذيرش از عريق افزايش سررمايه در حال تبديل به سرهامي عام
مي باشررند ،به شرررط عرضررۀ سررهام ناشرري از اين افزايش سرررمايه در فرابورس و همچنين دارابودن شرررايط مندرج در ماده ( 6اين
دستورالعمل ،ميتوانند در بازار دوم فرابورس پذيرش شوند .



ماده  8مكرر :
بر اساس درخواست سهامداران شركت ،سهام عرضه شده در تمامي بازارها مي تواند با افزايش سرمايه شركت از عريق سلي حق تقدم
از كليه سهامداران و عرضه سهام جديد براي عرضه عمومي و با رعايت مقررات مربوعه انجام شود؛



ماده : 9
حقتقدم خريد سهام جديد ،در همان بازاري كه سهام شركت پذيرفته شده معامله خواهد شد .

o

بخش چهار  -شرايط پذيرش در بازار شركت هاي كوچك و متوسط :



ماده  9مكرر :
سهام شركتهاي سهامي عام با ويژگيهاي زير در بازار شركتهاي كوچك و متوسط قابل پذيرش ميباشند:



بند الف :
ويژگيهاي سهام
 .1نزد سازمان ثبت شده باشد.

 .2بانام باشد يا در صورت بينام بودن سهام ،بر اساس رويۀ اجرايي مصوب هيئتمديرۀ فرابورس ،امكان بانام شدن جهت نقل و انتقال
آنها در سامانه معامالتي وجود داشته باشد .
 .3محدوديت قانوني مؤثر براي نقل و انتقال آن وجود نداشته باشد.
 .4ارزش اسمي هر سهم عادي برابر هزار ( 1000ريال باشد .در مورد سهام ممتاز ارزش اسمي به مبالغ باالتر نيز بالمانع است.


بند ب :
ويژگيهاي ناشر
 .1شركت سهامي عام باشد
 .2جمع حقوق صاحبان سهام آن حداقل  1ميليارد ريال و حداكثر  500ميليارد ريال باشد.
 .3شركت داراي عرح توجيهي تأييد شده توسط هيئت مديره ،مبني بر وجود چشمانداز روشني از سودآوري فعاليتهاي خود باشد .
 .4آخرين صورتهاي مالي آن بايد مطابق مقررات قانوني ،استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي تهيه شده باشد .
 .5گزارش حسابرسي كه عضو جامعۀ حسابداران رسمي باشد ،براي آخرين دوره/سال مالي منتهي به پذيرش در خصوص صورتهاي
مالي آن ،عدم اظهارنظر يا اظهارنظر مردود نباشد .
 .6حسابرسي كه عضو جامعه حسابداران رسمي باشد ،در اظهارنظر خود مربوط به آخرين دوره /سال مالي منتهي به پذيرش ،مواردي
حاكي از ضعف با اهميت در سيستم اعالعات حسابداري (از جمله حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده باشد،گزارش نكرده
باشد .
 .7حسابرس شركت از ميان مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان انتخاب شده باشد
 .8دعاوي داراي اثر با اهميت  ،له يا عليه شركت در صورت وجود افشا شده باشد .
 .9اع ضاي هيئتمديره و مديرعامل آن سابقه محكوميت قطعي كيفري مالي يا محكوميت تخلفاتي قطعي مو ضوع مقررات بازار اوراق
بهادار ،نداشته باشند .



تبصره :
در مورد شركت هايي كه واجد برخي شرايط موضوع اين ماده نباشند به شرط آن كه امكان احراز آن شرايط تا قبل از درج نام شركت
در فهرست نرخ هاي فرابورس ميسر باشد ،هيئت پذيرش شركت هاي كوچك و متوسط مي تواند آنها را به صورت مشروط بپذيرد در
صورت عدم احراز بند  7اين ماده ،تعهد شركت مبني بر اينكه در اولين مجمع عمومي پس از درج ،حسابرس شركت از ميان مؤسسات

ح سابر سي معتمد سازمان انتخاب مي شود ،كافي ا ست .در هر حال شرايطي كه شركت بايد احراز نمايد تا پذيرش آن قطعي گردد و
مهلت شركت برا ي احراز هر يك از شرايط بايد در مصوبۀ هيئت پذيرش شركت هاي كوچك و متوسط درج و به متقاضي اعالم گردد.
o

بخش پنج  -شرايط عرضه در بازار سوم :



ماده : 10
اوراق بهادار براي عرضه در بازار سوم فرابورس بايد حائز شرايط زير باشند:



بند : 1
توسط شورا ،قابل معامله اعالم شده باشند،



بند : 2
در صورت شمول مقررات نزد سازمان ثبت شده باشند،



بند : 3
محدوديت قانوني براي نقل و انتقال آنها وجود نداشته باشد،



بند : 4
در بورس يا بازار خارج از بورس داراي مجوز ،پذيرفته نشده باشند.



ماده : 11
اوراق بهادار موضوع ماده  10اين دستورالعمل ،از جمله اوراق بهادار زير ميباشند :
 .1سهام شركتهاي سهامي،
 .2حقتقدم خريد سهام شركتهاي سهامي عام،
 .3سهام بينام شركتهاي سهامي عام،
 .4سهام ناشي از افزايش سرمايۀ شركتهاي سهامي عام،
 .5گواهيهاي سپردۀ سرمايهگذاري،
 .6اوراق مشاركت،

 .7اوراق مشاركت رهني،
 .8انواع صكوك،
 .9گواهيهاي سرمايهگذاري آن دسته از صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله و صندوقهاي زمين و ساختمان كه در ساير بازارهاي
فرابورس پذيرفته نشدهاند،


تبصره :
پذيرهنويسي شركتهاي سهامي عام در شرف تأسيس ميتواند در بازار سوم فرابورس انجام شود.



ماده : 12
اوراق بهادار عر ضه شده در بازار سوم تا يك ماه بعد از معامله در بازار سوم فرابورس ،قابل عر ضه مجدد در اين بازار نميبا شد .عر ضۀ
اين اوراق پس از اين مدت ،منوط به احراز مجدد شرايط ياد شده در اين دستورالعمل ميباشد.

o

بخش شش  -شرايط پذيرش در بازار ابزارهاي نوين مالي :



ماده : 13
كليۀ ابزارهاي مالي به استثناي سهام و حق تقدم خريد سهام كه به تأييد شورا رسيده و بنا به اعالم آن مشمول ثبت يا معاف از ثبت
نزد سازمان تشخيص داده شده ،قابل پذيرش در بازار ابزارهاي نوين مالي ميباشد.



تبصره :
پذيرش آن دسته از ابزارهاي مالي منتشر شده براي تأمين مالي دولت كه فاقد يك يا چند شرط از شرايط ذكر شده در اين بخش مي
با شند يا داراي شرايط خاص ديگري ه ستند ،به شرط متمايز نمودن آن ها در سامانه هاي معامالتي و گزار شگري ،امكان پذير مي
باشد.



مبحث يك  -اوراق مشاركت :



ماده : 14
اوراق مشاركتي كه با اخذ مجوز از سازمان منتشر ميگردد ،با شرايط زير در بازار ابزارهاي نوين مالي قابل پذيرش ميباشند:



بند : 1
با نام باشد يا براساس رويۀ اجرايي مصوب هيئت مديرۀ فرابورس ،امكان معاملۀ آنها در سامانۀ معامالتي وجود داشته باشد.



بند : 2
مبلغ اوراق صادره حداقل  100ميليارد ريال باشد،



بند : 3
داراي سررسيد بيش از يكسال باشد،



بند : 4
حداقل يك بازارگردان داشته باشد،



ماده : 15
اوراق م شاركت منت شره تو سط دولت ،شركتهاي دولتي و شهرداريها كه به موجي قانون بودجۀ ساالنۀ كل ك شور ،م صوبۀ هيئت
وزيران و يا مقررات مربوعه منتشر ميگردد ،با شرايط زير قابل پذيرش در بازار ابزارهاي نوين مالي ميباشد:



بند : 1
با نام باشد يا براساس رويۀ اجرايي مصوب هيئت مديرۀ فرابورس ،امكان معاملۀ آنها در سامانۀ معامالتي وجود داشته باشد.



بند : 2
در زمان پذيرش ،حداقل  6ماه تا سررسيد آن باقي مانده باشد.



بند : 3
بعد از پذيرش ،معامالت دست دوم آنها منحصراً از عريق فرابورس انجام شود.



مبحث دو  -گواهي سرمايه گذاري :



ماده : 16
گواهيهاي سرمايهگذاري صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله و گواهيهاي سرمايهگذاري صندوقهاي زمين و ساختمان ،با شرايط
زير در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس قابل پذيرش ميباشند:



بند الف :
گواهيهاي سرمايهگذاري صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله

 .1گواهيهاي سرمايهگذاري نزد سازمان ثبت شده باشند،
 .2حداقل سرمايۀ صندوق  50ميليارد ريال باشد،
 .3با نام باشد.


بند ب :
گواهيهاي سرمايهگذاري زمين و ساختمان
 .1گواهيهاي سرمايهگذاري نزد سازمان ثبت شده باشند،
 .2حداقل سرمايۀ صندوق  100ميليارد ريال باشد،
 .3با نام باشد.



مبحث سه  -گواهي هاي سپرده سرمايه گذاري :



ماد : 17
گواهيهاي سپردۀ سرمايهگذاري با شرايط زير قابل پذيرش در بازار ابزارهاي مالي نوين ميباشند:



بند : 1
با نام باشند يا براساس رويۀ اجرايي مصوب هيئت مديرۀ فرابورس ،امكان معاملۀ آنها در سامانۀ معامالتي وجود داشته باشد.



بند : 2
مبلغ اوراق صادره حداقل  100ميليارد ريال باشد.



بند : 3
در زمان پذيرش ،حداقل  6ماه تا سررسيد گواهيها باقي مانده باشد.



بند : 4
پرداخت اصل و سود عليالحساب گواهيها توسط بانك عامل تعهد و تضمين شده باشد



بند : 5
بعد از پذيرش ،معامالت دست دوم گواهيها منحصراً از عريق فرابورس انجام شود.



بند : 6
گواهيها با رعايت مقررات دستورالعمل اجرايي انتشار گواهي سپردۀ سرمايهگذاري ،توسط بانك عامل صادر شده باشد.



مبحث چهار  -انواع صكوك :



ماده : 18
انواع صكوكي كه با مجوز سازمان منتشر ميگردند ،با شرايط زير قابل پذيرش در بازار ابزارهاي مالي نوين ميباشند:



بند : 1
با نام باشند يا براساس رويۀ اجرايي مصوب هيئت مديرۀ فرابورس ،امكان معاملۀ آنها در سامانۀ معامالتي وجود داشته باشد.



بند : 2
مبلغ اوراق صادره حداقل  100ميليارد ريال باشد.



بند : 3
در زمان پذيرش ،حداقل  6ماه تا سررسيد اين اوراق باقي مانده باشد.



بند : 4
حداقل يك بازارگردان داشته باشند.



مبحث پنج  -ساير ابزارهاي مالي :



ماده : 19
ساير ابزارهاي مالي كه به ت شخيص شورا قابل معامله بوده و با مجوز سازمان منت شر ميگردند ،با شرايطي كه هيئت پذيرش تعيين
مينمايد ،قابل پذيرش در بازار ابزارهاي مالي نوين ميباشند.

o

بخش هفت  -شرايط درج در بازار پايه :



مبحث يك  -سهام :



ماده : 20
اوراق بهادار نا شران بازار پايه و شركتهاي تعاوني سهامي عام با رعايت شرايط و ت شريفات ذكر شده در اين د ستورالعمل ميتواند با
نظر كميته درج در تابلو پايه قرمز درج گردد .شرايط درج در تابلو پايه قرمز به شرح زيراست:
 .1سهام آن نزد سازمان ثبت شده باشد.
 .2سهام آن با نام باشد.
 .3سهام آن عادي با شد  .در صورت وجود سهام ممتاز ،برا ساس رويۀ اجرايي م صوب هيئت مديره فرابورس ايران ،امكان نقل و انتقال
آنها در سامانۀ معامالتي وجود داشته باشد.
 3مكرر :حذف شد.
 .4حسابرس شركت از ميان مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان انتخاب شده باشد.



تبصره : 1
حذف شد.



تبصره : 2
شركتهايي كه پذيرش سهام آنها در بورس أوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران لغو شده باشد ،درج آنها در تابلوي پايه قرمز با نظر
كميته درج امكانپذير است.



ماده  20مكرر :
فرابورس ايران مكلف اسرررت در زمان درج نماد اوراق بهادار ناشرررر در يكي از تابلوهاي بازار پايه يا تغيير عبقه بندي آن ،اعالعاتي در
خ صوص مبناي درج نماد معامالتي و يا و ضعيت نا شر در هر يك از تابلوهاي بازار پايه كه شامل عناويني نظير "لغو پذيرش شده"،
"قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور"" ،انحالل /ورشكستگي" و "عدم اظهارنظر /اظهار نظر مردود"است ،منتشر نمايد.



ماده : 21
عبقه بندي نا شران اوراق بهادار بين تابلوهاي بازار پايه در زمان درج ،بر عهده كميته درج است .نحوه عبقه بندي نا شران بازار پايه به
شرح ذيل است:



بند الف :

ناشراني كه در دوره مورد رسيدگي حائز معيارهاي ذيل باشند در تابلوي "پايه زرد" درج مي شوند:
 1مجموع روزهاي تاخير در ارائه اعالعات مطابق با «د ستورالعمل اجرائي اف شاي اعالعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان» بيش
از  100روز نباشد.
 2دفعات عدم ارائه صورت هاي مالي مطابق با «د ستورالعمل اجرائي اف شاي اعالعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان» بيش از 2
مرتبه نباشد.
 3حداقل يك صورت مالي حسابرسي شده ارايه نموده باشد.


بند ب :
ناشراني كه حائز حداقل يكي از معيارهاي ذيل باشند در تابلوي" پايه نارنجي" درج مي شوند:
 1ناشراني كه در دوره مورد رسيدگي حائز شرايط تابلوي "پايه زرد" يا تابلوي "پايه قرمز" نباشند.
 2اظهارنظر حسررابرس مسررتقل و بازرس قانوني نسرربت به هر يك از صررورت هاي مالي شررركت اصررلي يا تلفيقي گروه از نوع عدم
اظهارنظر يا اظهار نظر مردود باشد.



بند ج :
ناشراني كه در دوره مورد رسيدگي حائز حداقل يكي از معيارهاي ذيل باشند در تابلوي "پايه قرمز" درج مي شوند:
 1رأي بدوي يا قطعي مراجع قضايي مبني بر ورشكستگي ناشر صادر شده باشد،
 2مجمع عمومي فوق العاده يا مراجع قضايي رأي به انحالل ناشر داده باشند.
 3ناشر در سررسيد دوره هاي رسيدگي حداقل سه سال مالي متوالي صورت هاي مالي حسابرسي شده ارايه نكرده باشد.



تبصره : 1
در خصوص بخش الف اين ماده ،ارائه اعالعات با تاخير بيش از  50روز از مصاديق عدم ارايه اعالعات موضوع بند  2بخش الف است.



تبصره : 2
دوره مورد رسيدگي دوره يك ساله اي است كه بر اساس مقاعع زماني مشخص شده توسط كميته درج تعيين مي شود.



تبصره : 3

بازنگري در عبقه بندي نا شران بين تابلو هاي بازار پايه به وا سطه نحوه ارائه صورت هاي مالي ،دو مرتبه در سال در پايان مرداد ماه و
دي ماه هر سال توسط كميته درج صورت مي پذيرد .در ساير موارد ،تغيير عبقه بندي بالفاصله صورت خواهد گرفت.


تبصره : 4
عبقه بندي ناشر ،نافي تكاليف و مسئوليت هاي وي در قبال الزامات قانوني و مقرراتي مربوعه از جمله قانون بازار اوراق بهادار و قانون
توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد نيست.



تبصره : 5
كميته درج مكلف است در خصوص درج "ناشران لغو پذيرششده" در يكي از تابلوهاي بازار پايه حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از
اعالم بورس مربوعه تصميم گيري نمايد .



تبصره : 6
از تاريخ ابالغ ا صالحات مورخ  99/9/9اين د ستورالعمل ،نا شراني كه به وا سطه معيارهاي عبقهبندي مو ضوع اين ماده به تابلوي پايه
قرمز منتقل مي شوند و همچنين ناشراني كه در تابلو قرمز درج مي شوند ،تا زمان پذيرش در يكي از تابلوهاي بورس تهران يا فرابورس
ايران در تابلوي مذكور معامله خواهند شد و قابل انتقال به تابلوهاي زرد و نارنجي نخواهند بود.



مبحث دو  -ساير ابزارهاي مالي :



ماده : 22
حذف شد.

o

بخش هشت  -شرايط درج در تابلوي توافقي بازار سوم :



ماده  22مكرر :
حذف شد.



فصل سه  -فرآيند پذيرش و عرضۀ اوراق بهادار :

o

بخش يك  -رويه اجرايي ارائه درخواست پذيرش اوراق بهادار :



ماده : 23
حذف شد.



تبصره :

حذف شد.


ماده  23مكرر :
متقاضي پذيرش موظف است قبل از شروع فرآيند پذيرش با هريك از اعضاي تيم پذيرش ،قرارداد منعقد كند.



تبصره : 1
فرابورس موظف است قرارداد نمونه بين متقاضي پذيرش با هريك از اعضاي تيم پذيرش كه تمامي الزامات اين دستورالعمل و مقررات
مربوعه در آن لحاظ شده است را تهيه و به تصويي برساند .



تبصره : 2
تشكيل تيم مشاور پذيرش الزامي است و تنها در خصوص اوراق بهادار دولتي كه با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر مي
شوند ،استفاده از خدمات مشاور پذيرش اختياري است .



ماده  23مكرر : 1
مشاور پذيرش وظايف زير را بر عهده دارد:



بند : 1
ارائۀ مشاوره به متقاضي پذيرش در خصوص پذيرش؛



بند : 2
سنجش ميزان آمادگي متقاضي پذيرش براي پذيرش؛



بند : 3
ارائۀ مدارك و اعالعات درخواستي به فرابورس از عرف متقاضي در فرآيند پذيرش؛



بند : 4
نظارت بر رعايت مقررات پذيرش توسط متقاضي در فرآيند پذيرش؛



تبصره :

مشاور پذيرش بايد كليۀ مدارك ،اسناد و اعالعات ارائه شده توسط متقاضي را بررسي نموده و اعمينان حاصل نمايد كه كليۀ مدارك،
اسناد و اعالعات كامل بوده و به امضاي صاحبان امضاي مجاز رسيده و ممهور به مهر متقاضي است .


بند : 5
موظف اسرت قبل از ارسرال درخواسرت پذيرش ،اميدنامه شرركت متقاضري را مطابق با اميدنامه نمونه مصروب هيئت مديره فرابورس
تنظيم نمايد .



بند : 6
م شاور پذيرش موظف ا ست گزارش ري سك شامل ري سك هاي ك سي و كار ،مالي ،عملياتي ،صنعت ،تداوم فعاليت ،محيط زي ستي،
حقوقي ،اجتماعي ،فرهنگي و نيز و ضعيت ا ستقرار نظام حاكميت شركتي ،مطابق با ا ستاندارد م صوبه هيئت مديره فرابورس ،تهيه و
ارائه دهد .



تبصره : 1
مشاور پذيرش در عول فرآيند پذيرش مسئول جمع آوري و پيگيري اعالعات و مستندات درخواستي فرابورس است .



تبصره : 2
فرابورس موظف اسررت در پايان هر سررال گزارشرري از عملكرد مشرراوران پذيرش بر مبناي رويه مصرروب خود تهيه و حداكثر تا پايان
ارديبهشت ماه سال بعد به سازمان ارائه نمايد .



بند : 7
گزارشرري كتبي در خصرروص ميزان انطباق وضررعيت مالي ،حقوقي و عملياتي شررركت متقاضرري با الزامات و مقررات بازار سرررمايه و
همچنين ديدگاه خود نسبت به پذيرش متقاضي ارائه نمايد .



بند : 8
درخواسررت پذيرش اوراق بهادار ،گزارش كتبي موضرروع بندهاي  6و  7اين ماده ،به همراه مدارك و مسررتندات موضرروع مادۀ  24اين
دستورالعمل را به فرابورس ارائه و در سامانه الكترونيكي پذيرش فرابورس ثبت كند .



بند : 9
ارائه گزارش در خصوص شرايط متقاضي به هيئت پذيرش جهت عرح در جلسه هيئت پذيرش متقاضي مربوعه.



ماده  23مكرر : 3

ارائه اعالعات خالف واقع در خصوص مستندات از قبيل اميدنامه ،صورت هاي مالي و مستندات حقوقي ،توسط متقاضي و اعضاي تيم
پذيرش به سازمان و يا فرابورس مطابق ماده  47قانون بازار اوراق بهادار جرم مح سوب مي شود ،همچنين در صورت ق صور ،تخلف يا
ارائه اعالعات ناقص و خالف واقع در خ صوص پذيرش متقا ضي ،اع ضاي تيم پذيرش م شمول ماده  43ف صل ش شم قانون بازار اوراق
بهادار مي شوند .


ماده : 24
متقا ضي پذيرش بايد فرم درخوا ست پذيرش خود را ح سي مورد به ان ضمام مدارك زير در قالي فرمهاي فرابورس ،براي پذيرش در
بازار اول ،بازار دوم ،بازار شركت هاي كوچك و متوسط يا بازار ابزارهاي نوين مالي ،از عريق مشاور پذيرش به فرابورس تسليم نمايد:



بند : 1
پرسشنامۀ پذيرش،



بند : 2
اميدنامه،



بند : 3
رسيد پرداخت حق پذيرش،



بند : 4
صورتهاي مالي مربوط به حداقل يك سال /دورۀ مالي منتهي به تاريخ پذيرش به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانوني،



بند : 5
آخرين صورتهاي مالي ميان دورهاي شش ماهۀ حسابرسي شده،



بند : 6
آخرين گزارش هيئت مديره به مجامع عمومي عادي و فوقالعاده يا ركن مشابه،



بند : 7
صورتجلسات مجامع عمومي سال اخير و روزنامۀ رسمي مربوط به آگهي تصميمات آنها در صورت وجود الزام قانوني،



بند : 8

آخرين اساسنامۀ كه كليۀ تغييرات قبلي مصوب مجامع عمومي فوقالعاده در آن اعمال شده باشد ،


بند : 9
فهرست و مشخصات دارندگان اعالعات نهاني ،موضوع تبصرۀ يك مادۀ  46قانون بازار اوراق بهادار براساس فرمهاي سازمان،



بند : 10
برگه هاي قطعي يا تشخيص ماليات بر عملكرد و ارزش افزوده در پنج سال گذشته،



بند : 11
مصوبۀ مجمع عمومي عادي صاحبان سهام يا ركن مشابه مبني بر موافقت با پذيرش اوراق بهادار در فرابورس،



بند : 12
آخرين نمودار سازماني مصوب،



بند : 13
ساير اعالعات مهم به تشخيص متقاضي پذيرش يا درخواست هيئت پذيرش يا هيئت پذيرش شزكت هاي كوچك و متوسط،



بند : 14
حذف شد.



تبصره : 1
در فرم درخوا ست پذيرش ،بايد قيد گردد كه متقا ضي با آگاهي از الزامات پذيرش و قبول تعهد به آن ،درخوا ست خود را به فرابورس
تسليم نمودهاست.



تبصره : 2
مديران شركت بايد م سئوليت اميد نامه مو ضوع اين ماده و صحت مدارك و اعالعات ارائه شده به فرابورس عبق اين ماده را صريحاً
بپذيرند.



تبصره : 3

فرم هاي الزم براي ارائۀ تقاضاي پذيرش و اعالعات موضوع اين ماده و محتويات اميد نامه شركت و همچنين چگونگي تطبيق تصوير
مدارك با اصل آن ها توسط فرابورس تعيين مي شود.


بند : 15
قراردادهاي منعقد شده متقاضي با اعضاي تيم پذيرش و قرارداد في مابين مشاور پذيرش و مشاور حقوقي،



بند : 16
گزارش ارزش گذاري تهيه شده توسط متعهد خريد به درخواست فرابورس ،در صورتي كه مبناي پذيرش متقاضي در هر يك از بازارها
بر اساس ارزش بازار يا ارزش بازار سهام شناور آزاد باشد.



بند : 17
گزارشي از كليه دعاوي قضايي در جريان و مختومه له يا عليه شركت عي سه سال اخير به انضمام نسخه اي از آراء صادره.



ماده : 25
متقا ضي پذيرش موظف ا ست تغييرات با اهميت در اعالعات ارائه شده از جمله تغييرات در ا سا سنامه ،ح سابرس ،مديران ،دارندگان
اعالعات نهاني ،سال مالي و تغييرات سهامداران عمده و تغيير با اهميت در فعاليت شركت در دورۀ برر سي درخوا ست پذيرش را به
اعالع فرابورس بر ساند .در غير اين صورت هيئت پذيرش يا هيئت پذيرش شركت هاي كوچك و متو سط ميتواند برا ساس گزارش
فرابورس ،پذيرش اوراق بهادار متقاضي پذيرش را در هر مرحلهاي با اعالم به متقاضي متوقف نمايد.

o

بخش دو  -رويه اجرايي ارائه درخواست عرضه يكجا اوراق بهادار :



ماده : 26
متقا ضي عر ضه بايد از عريق كارگزار ع ضو فرابورس ،فرم درخوا ست عر ضۀ اوراق بهادار خود را ح سي مورد به ان ضمام مدارك زير در
قالي فرمهاي فرابورس ،براي عرضه در بازار سوم ،به فرابورس تسليم نمايد:
 .1پرسشنامۀ عرضه مطابق فرم مصوب،
 .2بيانيۀ عرضه،
 .3رسيد پرداخت كارمزد عرضۀ اوراق بهادار،



تبصره :

در فرم درخواسرت عرضره ،بايد قيد گردد كه متقاضري با آگاهي از الزامات عرضره و قبول تعهد به آن ،درخواسرت خود را به فرابورس
تسليم نمودهاست.


ماده  26مكرر :
حذف شد.



ماده : 27
متقاضي عرضه موظف است تغييرات با اهميت در اعالعات ارائه شده در دورۀ بررسي درخواست عرضه را به اعالع فرابورس برساند .در
غير اين صورت فرابورس ميتواند بررسي درخواست متقاضي عرضه را در هر مرحلهاي متوقف نمايد .

o

بخش سه  -رويۀ اجرايي ارائه درخواست نقل و انتقال اوراق بهادار :



ماده : 28
نا شران بازار پايه بايد از عريق كارگزار ع ضو فرابورس ايران ،درخوا ست ايجاد قابليت نقل و انتقال اوراق بهادار خود را ح سي مورد به
انضمام مدارك زير در قالي فرمهاي تعيين شده فرابورس ايران به كميته درج ارائه نمايند:
 .1پرسشنامۀ نقل و انتقال اوراق بهادار،
 .2بيانيۀ نقل و انتقال،
 .3رسيد حق درج،
 .4گزارش كارشناسي قيمت سهام تهيه شده توسط شركت هاي تأمين سرمايه و مشاور سرمايه گذاري داراي مجوز از سازمان؛



تبصره : 1
سپردهنمودن سهام آخرين تركيي سهامداران توسط شركت مورد معامله در زمان درج نزد شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و
تسويه وجوه الزامي ميباشد.



تبصره : 2
حذف شد.



تبصره : 3
حذف شد.

o

بخش چهار  -رويۀ اجرايي بررسي درخواست هاي پذيرش ،عرضه يا نقل و انتقال اوراق بهادار :



ماده : 29
حذف شد.



تبصره :
حذف شد.



ماده  29مكرر :
فرابورس موظف است سامانه الكترونيكي جهت انجام فرآيند پذيرش تا درج اوراق بهادار را مطابق با اين دستورالعمل و الزامات سازمان
عراحي و پياده سازي نمايد .در اين سامانه تمامي مكاتبات الزم در خ صوص پذيرش شركت به صورت الكترونيكي بارگذاري شده و
قابليت رهگيري خواهد دا شت .همچنين فرابورس موظف ا ست فهر ست متقا ضيان پذيرش (در صورت ك سي اعمينان از ادامه فرآيند
پذيرش را به همراه خال صه اي از و ضعيت پرونده پذيرش آن ها در پايان هر ماه در سامانه بارگذاري نمايد ،به نحوي كه براي عموم
قابل رويت باشد .



ماده  29مكرر : 1
فرآيند پذيرش مطابق با رويه فرآيند پذيرش مصوب فرابورس به شرح ذيل است:



بند : 1
مشاور پذيرش موظف است كليه مدارك و مستندات موضوع ماده  24اين دستورالعمل را براي پذيرش متقاضي در فرابورس ،از عريق
سامانه الكترونيكي به فرابورس ارسال نمايد .



بند : 2
فرابورس موظف اسررت پس از بررسرري مدارك و مسررتندات و همچنين در صررورت نياز بازديد حضرروري از محل و يا كارخانه شررركت
متقاضي ،نسبت به ادامه فرآيند پذيرش متقاضي يا رد درخواست پذيرش ،اقدام نمايد .



تبصره : 1

شركت متقاضي موظف است كليه تدابير الزم براي بازديد حضوري نمايندگان فرابورس از تاسيسات و محل فعاليت شركت را صورت
داده و اعالعات مقتضي و مورد درخواست را ارائه نمايد .


تبصره : 2
فرابورس موظف ا ست در صورت ك سي اعمينان از ادامه فرآيند پذيرش ،د ستر سي كليه اع ضاي هيئت پذيرش و سازمان را جهت
ارزيابي پرونده پذيرش به سرررامانه الكترونيك ي به گونه اي فراهم كند كه كليه اعالعات و مكاتبات صرررورت گرفته از روز آغاز فرآيند
پذيرش براي كاربران قابل مشاهده باشد.



تبصره : 3
در صورتي كه شرايط متقاضي مطابق با شرايط عمومي و شرايط خاص پذيرش سهام و ساير اوراق بهادار در هر يك از بازارها نباشد،
فرابورس موظف است درخواست متقاضي را به همراه تشريح موارد عدم تطابق به وي عودت دهد .



تبصره : 4
در صررورت رد درخواسررت ،متقاضرري مي تواند تا  10روزكاري پس از تاريخ ابالغ رد خواسررت ،مراتي اعتراخ خود را از عريق سررامانه
الكترونيكي پذيرش به دبيرخانه هيئت پذيرش اعالم نمايد .درخواسررت متقاضرري به همراه اظهارنظر فرابورس در اولين جلسرره هيئت
پذيرش و بدون حضور متقاضي مطرح و در خصوص آن تصميم گيري خواهد شد .راي هيئت پذيرش قطعي و الزم االجراست .



بند : 3
فرابورس حداكثر  25روز كاري پس از كسري اعمينان از ادامه فرآيند پذيرش ،گزارش كارشرناسري خود حاوي اظهارنظر درخصروص
احراز شرايط پذيرش متقاضي را به انضمام مستندات مربوعه از عريق سامانه الكترونيكي به هيئت پذيرش ارسال مينمايد .چارچوب
گزارش كارشناسي مزبور ،به پيشنهاد فرابورس و تصويي هيئت پذيرش تعيين ميشود .



بند : 4
جل سه هيئت پذيرش حداقل  3روز كاري و حداكثر  15روز كاري پس از ارائه گزارش كار شنا سي بورس به هيئت پذيرش ،برگزار مي
شود.



بند : 5
هيئت پذيرش نظر كتبي خود را با ذكر داليل مبني بر تأييد يا رد پذيرش اوراق بهادار ،از عريق فرابورس به متقاضي اعالم ميكند .



بند : 6

حذف شد.


تبصره :
حذف شد.



بند : 7
حذف شد.



بند : 8
حذف شد.



ماده : 30
در صورت رد درخواست پذيرش اوراق بهادار توسط هيئت پذيرش يا هيئت پذيرش شركت هاي كوچك و متوسط ،متقاضي ميتواند
مراتي اعتراخ خود را كتباً حداكثر ظرف مدت  10روز كاري پس از ابالغ تصميم هيئت پذيرش يا هيئت پذيرش شركت هاي كوچك
و متوسط به دبيرخانۀ هيئت مديرۀ سازمان اعالم كند .رأي هيئت مديرۀ سازمان در خصوص بررسي مجدد موضوع يا تأييد نظر هيئت
پذيرش يا هيئت پذيرش شركت هاي كوچك و متوسط ،براي متقاضي ،هيئت پذيرش يا هيئت پذيرش شركت هاي كوچك و متوسط
و فرابورس الزماالجراست.



تبصره :
در صورت رأي هيئت مديرۀ سازمان مبني بر بررسي مجدد موضوع ،درخواست متقاضي بايد در اولين جلسه هيئت پذيرش يا هيئت
پذيرش شزكت¬هاي كوچك و متوسط مجدداً عرح گردد .



ماده : 31
در صورتي كه درخوا ست متقا ضي پذيرش اوراق بهادار براي بار اول يا پس از اجراي رأي تجديدنظر هيئت مديرۀ سازمان در هيئت
پذيرش يا هيئت پذيرش شركت هاي كوچك و متو سط رد گردد ،عرح مجدد درخوا ست متقا ضي در هيئت پذيرش يا هيئت پذيرش
شركت هاي كوچك و متو سط يا ارايه درخوا ست پذيرش به شركت بورس اوراق بهادار تهران حداقل پس از شش ماه و با انجام كليۀ
مراحل ،امكانپذير خواهد بود.



ماده : 32

رويه اجرايي برر سي درخوا ستهاي عر ضه اوراق بهادار در بازار سوم فرابورس برا ساس ضوابطي ا ست كه به ت صويي هيئت مديره
فرابورس ميرسد .


تبصره :
در صورت رد درخوا ست عر ضه اوراق بهادار تو سط فرابورس ،متقا ضي ميتواند مراتي اعتراخ خود را كتباً حداكثر ظرف  10روز پس
از ابالغ ت صميم فرابورس به دبيرخانه هيئت مديره سازمان اعالم كند .رأي هيئت مديره سازمان درخ صوص برر سي مجدد مو ضوع يا
تأييد نظر فرابورس ،الزماالجراست .



ماده : 33
حذف شد.

o

بخش پنج  -درج اوراق بهادار پذيرفته شده ،پذيره نويسي شده ،قابل عرضه يا قابل نقل و انتقال :



ماده : 34
درج نام اوراق بهادار پذيرفته شررده در فهرسررت نرخهاي فرابورس ،منوط به احراز تمامي موارد تعيين شررده توسررط هيئت پذيرش يا
هيئت پذيرش شركت هاي كوچك و متو سط و اف شاي آخرين اميدنامه به روز شده در تارنماي ر سمي اف شاي اعالعات شركت هاي
ثبت شده نزد سازمان است .در صورت عدم احراز اين موارد ظرف مدت  6ماه از زمان پذيرش نهايي ،پذيرش اوراق بهادار در فرابورس
لغو ميگردد.



تبصره : 1
در صورت لغو پذيرش اوراق بهادار در فرابورس در مرحلۀ درج ،متقا ضي پذيرش ميتواند مجدداً تقا ضاي پذيرش را به فرابورس ارائه
دهد .



تبصره : 2
هيئت پذيرش ميتوان د در صورت درخوا ست نا شر و پي شنهاد فرابورس مهلت ارائه شده به نا شر جهت درج نام اوراق بهادار پذيرفته
شده در فهرست نرخهاي فرابورس را حداكثر به مدت  3ماه ديگر تمديد نمايد .



ماده : 35
عرضۀ اوراق بهادار پذيرفته شده در فرابورس ميبايست مطابق با دستورالعمل پذيره نويسي و عرضۀ اوليۀ اوراق بهادار در بورس اوراق
بهادار تهران و فرابورس ايران حداكثر تا  6ماه پس از تاريخ درج در فهر ست نرخ هاي فرابورس صورت پذيرد .در صورت عدم عر ضۀ
اوراق بهادار پذيرفته شده ظرف مدت مذكور ،ضمن اعالم به متقاضي ،پذيرش آن در فرابورس لغو گرديده و پذيرش مجدد آن منوط به
عي فرآيند پذيرش خواهدبود.



تبصره : 1
حذف شد.



تبصره : 2
هيئت پذيرش مي تواند در صورت درخواست ناشر و پيشنهاد فرابورس مهلت ارائه شده به ناشر جهت عرضه اوراق بهادار پذيرفته شده
را حداكثر به مدت  2ماه ديگر تمديد نمايد .



تبصره : 3
عرضرره اوراق بهادار درج شررده در بازار ابزارهاي نوين مالي ميتواند با فاصررله يك روزكاري پس از تاريخ درج در فهرسررت نرخهاي
فرابورس ايران صورت پذيرد



ماده : 36
درج نام اوراق بهادار در فهرست عرضۀ اوراق بهادار ،منوط به احراز تمامي موارد تعيين شده توسط فرابورس ميباشد .در صورت عدم
احراز اين موارد ظرف مدت تعيين شده توسط فرابورس ،مجوز عرضۀ اوراق بهادار در بازار سوم لغو ميشود.



تبصره :
در صورت لغو مجوز عرضۀ اوراق در فرابورس در مرحلۀ درج ،متقاضي عرضه ميتواند مجدداً تقاضاي عرضه را با پرداخت كارمزد عرضه
اوراق بهادار به فرابورس ارائه دهد .



ماده : 37
عر ضۀ اوراق بهادار در بازار سوم ميباي ست حداقل  5روز و حداكثر يك ماه پس از تاريخ درج در فهر ست عر ضۀ اوراق بهادار ،صورت
پذيرد .در صورت عدم عرضۀ اوراق بهادار ظرف مدت ياد شده ،مجوز عرضۀ آن در فرابورس لغو گرديده و مجوز عرضۀ مجدد آن منوط
به عي فرآيند مربوعه خواهد بود .



تبصره :
در صورت لغو مجوز عرضۀ اوراق بهادار در فرابورس پس از درج نام اوراق در فهرست عرضۀ اوراق بهادار ،متقاضي عرضه ميتواند پس
از گذشت  2ماه مجدداً تقاضاي عرضه را به فرابورس ارائه دهد.



ماده : 38

درج نام اوراق بهادار در هر يك از تابلوهاي بازار پايه و بازار سوم منوط به تأييد كميتۀ درج ميباشد.
o

بخش شش  -رويه اجرايي ارائه درخواست ثبت معامالت توافقي اوراق بهادار  :حذف شد.



ماده  38مكرر :
حذف شد.



تبصره :
حذف شد.



فصل چهار  -تعلیق و لغو پذيرش اوراق بهادار در فرابورس :

o

بخش يك  -تعلیق اوراق بهادار :



ماده : 39
در موارد زير فرابورس موظف است مطابق ماده  40مكرر ورقه بهادار را وارد فرآيند تعليق نمايد:

 .1شرايط ناشر منطبق با الزامات اين دستورالعمل نباشد؛
 .2ناشر در زمان مقرر ،اعالعات موضوع مواد  7تا  12مكرر دستورالعمل اجرايي افشاي اعالعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان را
ارائه ننمايد.


تبصره:
حذف شد.



ماده : 40
حذف شد.



ماده  40مكرر :
فرآيند تعليق به صورت ذيل است:
 -1فرابورس موظف است در صورت مشاهده هر يك از موارد بندهاي 1و  2ماده  39بالفاصله به ناشر تذكر كتبي ارسال و درخواست
ارائه اعالعيه شفاف سازي نمايد .ناشر موظف است پس از دريافت تذكر ،عي اعالعيه شفاف سازي ضمن ارائه داليل وقوع هر يك از
موارد ،زمان ا صالح آن را اعالم نمايد .در صورتي كه نا شر ظرف  5روزكاري پس از دريافت تذكر ،اعالعيه شفاف سازي منت شر نكند،
فرابورس ملزم به افشاي عدم پاسخگويي ناشر و كليه مكاتبات مربوعه مطابق فرم ف ب 1-است .

 -2فرابورس مي تواند تا  9ماه به ناشررر فرصررت دهد تا نسرربت به رفع موارد موضرروع ماده  39اقدام نمايد (فرم شررماره ف ب . 3-اين
مهلت ،عبق صالحديد فرابورس حداكثر تا  6ماه ديگر قابل تمديد ا ست (فرم شماره ف ب. 4-در غير اين صورت فرابورس بالفا صله
پس از اعالع به سازمان و با انتشار اعالعيه شفاف سازي شماره ف ب ،5-نسبت به تعليق اقدام مي نمايد.


تبصره : 1
فرابورس موظف ا ست فهر ست نا شراني كه م شمول موارد مو ضوع ماده  39ه ستند را از عريق سايت ر سمي خود به صورت روزانه به
عموم اع الم نمايد .اين فهر ست شامل نام و نماد معامالتي نا شر ،دليل ح ضور در فهر ست و ا سامي اع ضاي هيئت مديره و مديرعامل
است .فرابورس موظف است در سامانه هاي مربوعه نمادهاي معامالتي اين فهرست را به صورت خاص براي عموم مشخص كند



تبصره : 2
فرابورس موظف است حداكثر يك ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل نسبت به تدوين رويه اجرايي مواد  39و  40مكرر اين دستورالعمل
اقدام نمايد و به تصويي سازمان برساند .



ماده  40مكرر : 1
هيئت پذيرش موظف است در اولين جلسه هئيت پذيرش ،در خصوص انتقال اوراق بهاداري كه بنا به موضوع تبصره  3ماده  39مكرر
دسرررتورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران از بازار دوم بورس تهران لغو پذيرش مي شررروند ،به بازار اول يا دوم
فرابورس تصميم گيري كند .



ماده : 41
حذف شد.



تبصره : 1
حذف شد.



تبصره : 2
حذف شد.

o

بخش دو  -لغو پذيرش :



ماده  41مكرر :

فرابورس موظف اسررت در مورد لغو پذيرش اوراق بهاداري كه در ماده  40مكرر تعليق نموده اسررت و يا در صررورتي كه حسررابرس و
بازرس قانوني ن سبت به هر يك از صورتهاي مالي نا شر پذيرفته شده" ،اظهارنظر مردود" يا "عدم اظهارنظر "ارايه نموده با شد ،بر
اساس فرآيند ذيل تصميم گيري نمايد .
 .1فرابورس موظف اسررت بالفاصررله پس از تعليق ،به ناشررر تذكر كتبي ارسررال و درخواسررت ارائه برنامه جهت رفع داليل لغو پذيرش
نمايد .
 .2ناشر موظف است حداكثر ظرف مدت  15روز كاري برنامه خود را جهت رفع داليل لغو پذيرش به فرابورس ارائه دهد.
 .3فرابورس موظ ف ا ست برنامه ارائه شده را ظرف مدت ده روز كاري برر سي نموده و به هيئت پذيرش يا هيئت پذيرش شركت هاي
كوچك و متوسط گزارش ارائه دهد .
 .4هيئت پذيرش يا هيئت پذيرش شررركت هاي كوچك و متوسررط مي تواند حداكثر مهلت  6ماهه اي را براي رفع داليل لغو پذيرش
توسط ناشر در نظر گيرد .مهلت قابل ارايه توسط هيئت پذيرش از تاريخ تعليق نماد مي باشد.
 .5پس از پايان مهلت ذكر شررده در بند  4و عدم رفع داليل لغو پذيرش ،پذيرش اوراق بهادار با اعالم هيئت پذيرش يا هيئت پذيرش
شركت هاي كوچك و متوسط لغو مي شود.
 .6فرابورس ،لغو پذيرش اوراق بهادار را حداكثر ظرف يكهفته از تاريخ اعالم ،عي گزارشي با ذكر داليل مربوط (فرم شماره ف ب6-
به ناشر ،عموم و سازمان اعالع ميدهد.


تبصره : 1
چنانچه ناشر بتواند در مهلت مقرر داليل لغو پذيرش را رفع نمايد ،ورقه بهادار از تعليق خارج مي گردد .



تبصره : 2
فرابورس موظف اسررت اجراي برنامه پذيرفته شررده از سرروي هيئت پذيرش يا هيئت پذيرش شررركت هاي كوچك و متوسررط را پايش
نمايد .



تبصره : 3
اوراق بهادار لغو پذيرش شده در فرآيند فوق ،به بازار پايه فرابورس ايران منتقل مي شوند.



ماده : 42
پذيرش اوراق بهادار به موجي هر يك از موارد زير لغو ميشود:

 -1سررسيد اوراق بهادار حسي مورد؛
 -2در صورت انحالل يا ورشكستگي ناشر؛
 -3در صورتي كه نا شر ظرف مدت  3سال مالي متوالي يا  4سال مالي متناوب عي  5سال گذ شته م شمول ماده  141اليحه قانوني
اصالح قسمتي از قانون تجارت شده باشد،فرابورس موظف است بر اساس فرآيند ذيل تصميم گيري نمايد:
الف  -فرابورس بالفاصله پس از انتشار صورت هاي مالي ساالنه حسابرسي شده توسط ناشر مبني بر شمول ماده  141اليحه قانوني
ا صالح ق سمتي از قانون تجارت ،ضمن اعالم به عموم (بر ا ساس فرم ف ب  ، 17به نا شر تذكر كتبي ار سال و درخوا ست ارائه برنامه
جهت خروج از شمول موضوع بند  3اين ماده مينمايد.
ب  -ناشررر موظف اسررت حداكثر ظرف مدت  15روزكاري برنامه خود را مطابق فرم ن  ،25جهت خروج از شررمول ماده  141اليحه
قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت به فرابورس ارائه دهد.
ج – در صورت ارائه برنامه عي مهلت معين تو سط نا شر ،فرابورس موظف ا ست برنامه ارائه شده را ظرف مدت  10روز كاري برر سي
نموده و گزارش آن را به هيئت پذيرش ارائه دهد .هيئت پذيرش ميتواند حداكثر تا مهلت زماني مقرر جهت ارائه صرررورت هاي مالي
ساالنه ح سابر سي شده به نا شر جهت خروج از شمول ماده  141اليحه قانوني ا صالح ق سمتي از قانون تجارت فر صت دهد .فرابورس
موظف است تصميم هيئت پذيرش را مطابق فرم ف ب  11به عموم اعالم كند.
د -در صورت عدم ارائه برنامه عي مهلت معين تو سط نا شر يا عدم خروج از شمول ماده 141اليحه قانوني ا صالح ق سمتي از قانون
تجارت عي مهلت مقرر ،فرابورس ضمن اعالم به عموم از عريق ف ب  ،10پذيرش اوراق بهادار ناشر را لغو مي كند.
 -4در صررورت اعالم سررازمان مبني بر لغو پذيرش اوراق بهادار به اسررتناد ماده  12مكرر  4دسررتورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت
اوراق بهادار در فرابورس ايران .


تبصره : 1
معيار سنجش شمول ماده  141اليحه قانوني ا صالح ق سمتي از قانون تجارت ،صورتهاي مالي ساالنه ح سابر سي شده شركت ا صلي
ميباشد.



تبصره : 2

در صورتي كه اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانوني نسبت به هر يك از صورت هاي مالي ساالنه حسابرسي شده عدم اظهارنظر
يا مردود باشد ،مالك تشخيص شمول ماده  141اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت در آن سال مالي ،اقالم تجديد ارائه شده
در صورت هاي مالي ساالنه حسابرسي شده سال مالي بعد خواهد بود .


تبصره : 3
تمام اوراق بهادار لغو پذيرش شده موضوع بندهاي  2تا  ،4در فرآيند فوق ،به بازار پايه فرابورس منتقل مي شوند.



ماده : 43
حذف شد.



ماده : 44
حذف شد.



ماده : 45
حذف شد.



ماده : 46
حذف شد.



ماده : 47
رأي هيئت پذيرش و هيئت پذيرش شركت هاي كوچك و متو سط قطعي و الزم االجرا بوده و فرابورس ايران مكلف ا ست پس از لغو
پذيرش اوراق بهادار ،فهر ست اوراق بهادار لغو پذيرش شده را به شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و ت سويۀ وجوه اعالم نمايد.
نقل و انتقال سهامي كه به صورت قطعي لغو پذيرش ميشود ،در بازار پايۀ فرابورس ايران انجام خواهد شد.



ماده : 48
پذيرش مجدد اوراق بهاداري كه پذيرش آنها در فرابورس لغو شرردهاسررت ،حداقل پس از گذشررت دو سررال از تاريخ لغو پذيرش با ارائۀ
درخواست و احراز شرايط پذيرش امكانپذير خواهد بود.

o

بخش سه  -لغو پذيرش اوراق بهادار به درخواست ناشر :



ماده : 49

ناشرررر بايد درخواسرررت خود مبني بر لغو پذيرش اوراق بهادار را كه به تأييد مجمع عمومي عادي سرررهامداران رسررريده ،به همراه
صورتجلسۀ امضا شدۀ مجمع مذكور به سازمان و فرابورس ارسال نمايد .


ماده : 50
سهامداراني كه بيش از نيمي از سهام شركت را در اختيار دارند پس از انجام تشريفات مادۀ 52و اعالم قصد خود مبني بر جمعآوري
سهام شركت و خروج آن از فرابورس ،به سازمان ،فرابورس و عموم ،ميبايست:



بند : 1
حداكثر تا مدت  3ماه پس از تاريخ اعالم موضوع ،حداقل  80درصد از اوراق بهادارپذيرفته شده را تملك نمايند .



بند : 2
پس از گذ شت مهلت فوق ،عي يك دورۀ يكماهه ،حداقل  10در صد از اوراق بهادار پذيرفته شده را ،مازاد بر  80در صد بند  1فوق،
حداقل با ميانگين موزون قيمت خريد دورۀ  3ماهۀ فوق تملك نمايند.



بند : 3
پس از سپري شدن مهلت م شخص شده در بندهاي  1و  2فوق ،عي يك دوره يك ماهه ،تمامي سهام عر ضه شده تو سط سهامداران
باقيمانده را با ميانگين موزون قيمت خريد چهار ماه گذشته خريداري نمايند .



ماده : 51
سهامداراني كه ق صد خارج نمودن شركت را از فرابورس دارند ،مكلفند در پايان دورۀ خريد ،اعالعات مربوط به ميزان مالكيت خود و
خريد اوراق بهادار عي دورۀ پنج ماهه را جهت تأييد به فرابورس ارائه و همزمان به سازمان نيز اعالم نمايند.



ماده : 52
هيئت پذيرش يا هيئت پذيرش شزكت هاي كوچك و متوسط پس از احراز تكميل فرآيند فوق ،براساس گزارش فرابورس ،تاريخ دقيق
لغو پذيرش را به فرابورس و ناشر اعالم ميكند .لغو پذيرش شركت ميبايست توسط فرابورس به سازمان و عموم اعالم گردد.



ماده : 53
اوراق بهاداري كه به درخواسررت ناشررر لغو پذيرش شررده باشررند تا دو سررال بعد از تاريخ لغو پذيرش ،قابل پذيرش مجدد در فرابورس
نيستند.



فصل چهار مكرر –بررسي و نظارت بر افشاي اطالعات ناشران بازار پايه :

 oماده  53مكرر :

بررسي و نظارت بر افشاي اعالعات موضوع «دستورالعمل اجرائي افشاي اعالعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان» توسط فرابورس
ايران به شرح زير انجام مي شود :


بند : 1
فرابورس ايران مي تواند مكاتبات الزم را از عريق سامانه رسمي افشاي اعالعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان با ناشر ،سهامدار/
سهامداران عمده ناشر ،حسابرس مستقل و بازرس قانوني ناشر ،تشكل هاي خودانتظام ،واحدهاي مربوعه در سازمان يا ساير ذينفعان
انجام دهد .فرابورس ايران مكلف است نسخه اي از مكاتبات صورت گرفته را براي مديريت مربوعه در سازمان ارسال نمايد .



بند : 2
در صورتي كه سازمان جهت بررسي بيشتر يا رفع ابهام در خصوص اعالعات و صورت هاي مالي ناشر ،اقدام به برگزاري جلسه يا انجام
مكاتبه با ناشر و ساير ذينفعان نمايد ،مراتي را به نحو مقتضي به اعالع فرابورس ايران خواهد رساند .



تبصره :
در صورتي كه نا شر رويداد شركتي دا شته با شد ،فرابورس ايران مي تواند مكاتبات الزم را با كليه ذينفعان مربوعه انجام دهد .در اين
صورت نيز فرابورس ايران بايد نسخه اي از مكاتبات صورت گرفته را براي مديريت مربوعه در سازمان ارسال نمايد .



فصل پنج  -انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار :

o

بخش يك  -انتقال به بازار پايه :



ماده : 54
در صررورت لغو پذيرش اوراق بهادار پذيرفته شررده در فرابورس ،مطابق شرررايط اين دسررتورالعمل ،درج اوراق مزبور در تابلو پايه قرمز
انجام خواهد شد .



ماده : 55
در صورت لغو پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ،درج أوراق مزبوردر تابلو پايه قرمز انجام خواهد شد.



تبصره : 1
ارائۀ درخواست پذيرش در فرابورس براي اوراق بهاداري كه پذيرش آنها در بورس اوراق بهادار تهران لغو گرديده ،حداقل  6ماه پس از

شروع نقل و انتقال آنها در تابلو پايه قرمز امكانپذير ميباشد.


تبصره : 2

ضوابط مندرج در اين ماده شامل اوراق بهاداري كه به علت تب صره  3ماده  39مكرر د ستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق
بهادار تهران لغو مي گردند ،نمي شود .


ماده : 56
ناشران بازار پايه در صورت وقوع هر يك از شرايط ذيل از اين بازار خارج مي شوند:
 1پذيرش در يكي از بازارهاي فرابورس ايران يا بورس تهران
 2اخذ گواهي معافيت از ثبت نزد سازمان مطابق مقررات



تبصره :
در صورتيكه معافيت از ثبت نزد سازمان به واسطه كاهش تعداد سهامداران باشد ،دريافت گواهي معافيت از ثبت نزد سازمان ،موضوع
اين ماده ،منوط به خريد سهام از سهامداران خرد تو سط سهامداران عمده بر ا ساس برنامه اعالمي ا ست كه به تأييد فرابورس ايران
ميرسد.

o

بخش يك مكرر  -خروج از تابلوي توافقي بازار سوم  :حذف شد.



ماده  56مكرر :
حذف شد.



تبصره :
حذف شد.

o

بخش دو  -انتقال به بورس اوراق بهادار تهران :



ماده : 57
شركت هايي كه حداقل يك سال از اولين تاريخ شروع معامالت أوراق بهادار آنها در بازارهاي فرابورس گذشته است در صورت درخواست
ناشر و با احراز شرايط عمومي و اختصاصي هر يك از بازارهاي بورس تهران قابل پذيرش و درج در بورس خواهند بود.



تبصره :
در انتقال اوراق بهادار به بورس اوراق بهادار تهران ،احراز شرررايط لغو پذيرش اختياري اوراق بهادار به درخواسررت ناشررر در فرابورس
ضروري نميباشد .



فصل شش  -ساير موارد :

o

بخش يك  -كارمزدها :



ماده : 58
فرابورس كارمزدهاي زير را از متقاضيان پذيرش يا عرضه و ناشران اوراق بهادار پذيرفتهشده دريافت ميكند:



بند : 1
كارمزد پذيرش كه به همراه درخواست پذيرش و تكميل مدارك اوليه دريافت ميشود،



بند : 2
كارمزد حق عرضۀ يكجا اوراق بهادار كه به همراه ارائه درخواست عرضۀ اوراق بهادار دريافت ميشود.



بند : 3
كارمزد درج ناشران پذيرفته شده كه ساالنه براساس سرمايۀ پرداخت شده دريافت ميشود،



بند  3مكرر :
كارمزد درج در بازار پايه براي اوراق بهاداري كه در اين بازارها معامله ميشوند.



بند : 4
كارمزد ايجاد قابليت نقل و انتقال در بازار پايه براي اوراق بهاداري كه در اين بازار معامله ميشوند.



بند : 5
حذف شد.



بند : 6
كارمزد پذيره نويسي اوراق بهادار كه به همراه ارائه درخواست پذيره نويسي اوراق بهادار در بازار سوم دريافت ميشود .



بند : 7
حذف شد.



تبصره :
متقا ضيان موظفند ح سي مورد كارمزدهاي فوق را برا ساس م صوبۀ هيئت مديرۀ فرابورس و حداكثر تا ميزان سقفهاي تعيين شده
توسط هيئت مديرۀ سازمان ،پرداخت نمايد.

o

بخش دو  -ساير مقررات :



ماده : 59
تمام نا شران و مديران آنها يا عر ضهكنندگان ،مادام كه اوراق بهادار شان در فرابورس پذيرفته شده ،عر ضه شده يا نقل و انتقال آن از
عريق فرابورس انجام مي شود ،موظف به رعايت مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مفاد اين دستورالعمل ميباشند.



ماده : 60
در صورت نقض هر يك از مفاد اين د ستورالعمل تو سط ا شخاص ذيربط ،فرابورس موظف ا ست برا ساس آييننامۀ ان ضباعي خود به
تخلفات آنها رسيدگي يا حسي مورد نقض مقررات توسط آنها را به مرجع ذيصالح گزارش نمايد.



ماده : 61
در صورتي كه تخلف مربوط به نا شر ،سهامدار /سهامداران عمده نا شر و مديران آن با شد ،مراجع ر سيدگي در حدود اختيارات قانوني
خود مي توانند عالوه بر تنبيهات مندرج در سررراير مقررات ،يك يا چند تنبيه ،مجازات يا اقدام اصرررالحي زير را حسررري مورد اعمال
نمايند:
 1الزام به گذراندن دورههاي آموزشي معين،
 2جريمه نقدي،
 3محدوديت در انجام معامالت اوراق بهادار.



ماده : 62
سهام شركتهاي خارجي عالوه بر احراز شرايط اين دستورالعمل ،حداقل بايد از شرايط زير برخوردار باشد:
 .1قبال در بورس كشور مبدا يا كشور ديگري پذيرفته شده باشد .
 .2مجوز فعاليت در صنعت مورد فعاليت را از وزارتخانه مربوعه در كشور مبدا يا نهاد ناظر مرتبط دريافت كرده باشد.
 .3صورتهاي مالي شركت براساس استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي ) (IFRSو يا استاندارد مورد تائيد سازمان تهيه شده
باشد.



تبصره :
فرابورس مي تواند مدارك و م ستندات بي شتري همانند ا ستعالم از نهادهاي ناظر ،گزار شات اعتبار سنجي و ساير اعالعات به ت شخيص
خود را از شركت خارجي درخواست كند .

