دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
مصوب  1386/10/01هیئت مدیره سازمان بورس و أوراق بهادار

این دستورالعمل ،در اجراي مادۀ  30قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران مصوب آذرماه  1384مجلس شوراي اسالمي و مادۀ
 16آییننامۀ اجرایي آن مصوب  1386/04/03هیئت محترم وزیران ،توسط بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد در  84ماده (با لحاظ مواد
مكرر)  78 ،تبصرررره و  6پیوسرررت ،در تاری  1390/02/24و اصرررال یا هاي مور ، 1396/09/14 ، 1396/04/28 ،1390/05/15
 1398/10/24 ،1398/04/12 ، 1398/03/13 ،1397/08/06 ، 1397/01/29و  1399/02/31و ال حاق یا هاي مور ، 1389/04/12
 1397/04/13 ، 1397/04/05و  1397/10/19با تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید .


فصل يك  -كليات :

o

بخش يك  -تعاريف :



ماده : 1
اصررحال او و وا ههاي تعریفشررده در مادۀ یق قانون بازار اوراق بهادار و اسرراسررنامۀ بورس با همان تعاریف در این دسررتورالعمل باكار
رفتااند .سایر اصحال او با شرح زیر تعریف ميشوند:



بند : 1
پذیرش :تحبیق وضررعیت اوراق بهادار و ناشررر آن با شرررایط مندري در این دسررتورالعمل جهت فراهك شرردن امكان معاملۀ این اوراق در
بورس،



بند : 2
متقاضي :شخص قوقي است كا تقاضاي پذیرش را با بورس ارائا ميكند،



بند : 3
فهر ست نر هاي بورس :سندي ر سمي ا ست كا با منظور م شخص نمودن اوراق بهادار قابل معاملا ،معامالو انجام شدۀ اوراق بهادار و
قیمت آنها با تفكیق بازارهاي اول و دوم ،توسط بورس تنظیك و با اطالع عموم ميرسد،



بند : 4
تعلیق :جلوگیري از انجام معاملۀ یق ورقۀ بهادار با مدو بیش از  5روز كاري



بند : 5
لغو پذیرش :ذف قحعي اوراق بهادار پذیرفتا شده از فهرست نر هاي بورس،



بند : 6
هیئت پذیرش :هیئتي است كا با شرح مادۀ  2این دستورالعمل تشكیل ميگردد،



بند : 7
م شاور پذیرش :شخ صي ا ست كا با عنوان رابط ا صلي متقا ضي و بورس ،تمام یا بخ شي از وظایف متقا ضي در فرآیند پذیرش را با
نمایندگي از طرف وي انجام ميدهد .



بند : 8
امیدناما :سندي است كا شامل اطالعاتي در خصوص متقاضي پذیرش مي باشد .از جملا اطالعاتي كا در این سند افشا مي شود شامل
مشخصاو شركت  ،شر ي از كسب وكار و فعالیت هاي آن ،تحلیل بازار مواد اولیا ،تحلیل بازار محصوالو جاري ،تشریح قراردادهاي با
اهمیت ،ت شریح عملكرد شركت در طي سال هاي گذ شتا (پنج سال گذ شتا یا از ابتداي فعالیت شركت هركدام كمتر با شد) ،صورو
هاي مالي شركت با همراه اظهار نظر سابرس و بازرس قانوني ،معرفي طرح هاي در د ست اجرا و طرح هایي كا شركت ق صد اجراي
آن ها را دارد با همراه توجیهاو اقت صادي ،فني و مالي آن ،پیش بیني جریاناو نقدي ورودي و خروجي  ،تحلیل ری سق هاي پیش رو،
اظهارنظر م شاور قوقي م شاور پذیرش در خ صوص دعاوي قوقي لا یا علیا شركت متقا ضي و سایر اطالعاتي مي با شد كا تو سط
بورس تعیین مي شود .نمونۀ این سند با ت صویب هیئت مدیرۀ بورس مير سد .این سند پس از پذیرش متقا ضي ،جهت اطالع با عموم
در تارنماي مختص با پذیرش بورس منتشر شده و پس از دري نماد معامالتي در سامانا رسمي افشاي اطالعاو شركت هاي ثبت شده
نزد سازمان انتشار مي یابد.



بند : 9
امتیاز شفافیت اطالعاتي :امتیاز ناشر محابق ضوابط محاسبا امتیاز شفافیت اطالعاتي ناشران پذیرفتا شده در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابورس ایران كا توسط سازمان محاسبا و افشا مي¬شود.



بند : 10
متعهد خرید :نهاد مالي است كا طبق قرارداد مربوطا و ضوابط این دستورالعمل و دستورالعمل "پذیره نویسي و عرضۀ اولیۀ اوراق بهادار
در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" ،تعهد خرید اوراق بهادار را بر عهده مي گیرد .



بند : 11
تیك پذیرش :تیمي ا ست داقل مت شكل از م شاور پذیرش ،متعهد خرید ،سابرس م ستقل و بازرس قانوني متقا ضي،م شاور قوقي
متقاضرري و مشرراور پذیرش كا محابق با قرارداد موضرروع تبصررره  1ماده  21مكرر این دسررتورالعمل جهت انجام تكالیف مقرر در این
دستورالعمل در خصوص پذیرش اوراق بهادار متقاضي در بورس ،تشكیل مي گردد .مشاور پذیرش مسئول مستقیك تیك پذیرش است.



بند : 12
ذف شد.



بند : 13
دري :قرار گرفتن نماد معامالتي اوراق بهادار در فهرسرررت نمادهاي معامالتي بورس جهت عرضرررا اولیا یا انجام معاملا در هر یق از
بازارهاي بورس است .



بند : 14
اوراق تامین مالي اسالمي :منظور صكوك ،اسناد خزانا اسالمي و اوراق مشاركت است.



بند : 15
امتیاز اكمیت شركتي :امتیاز ناشر بر اساس ضوابط محاسبا امتیاز اكمیت شركتي ناشران پذیرفتا شده در بورس اوراق بهادار تهران،
محابق با دستورالعمل اكمیت شركتي مصوب سازمان ،كا توسط بورس محاسبا و افشا مي شود .



بند : 16
برناما ك سب و كار :سندي ا ست كا تو سط خریدار سهام عمده (مو ضوع ماده  15مكرر 1این د ستورالعمل) در خ صوص برناما ریزي
صورو گرفتا با منظور چگونگي اداره فعالیت هاي ناشر پس از تحصیل سهام ،ارایا مي گردد.
از جملا اطالعاتي كا در این سند ارایا مي شود شامل تو ضیح و ضعیت فعلي نا شر ،تجزیا و تحلیل بازار مواد اولیا و بازار مح صوالو
ناشر ،تجزیا و تحلیل صنعتي كا ناشر در آن فعالیت مي نماید و برناما هاي عملیاتي جهت اداره فعالیتهاي ناشر مي باشد.

o

بخش دو  -هيئت پذيرش :



ماده : 2
هیئت پذیرش داراي پنج عضو با شرح زیر است؛
 -1مدیر عامل بورس؛
 -2یق نفر متخ صص سابداري ،سابر س ي یا مالي ،با معرفي كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار یا كانون نهادهاي سرمایا گذاري
ایران و تأیید هیئت مدیره بورس؛
 -3یق نفر شخص قیقي با تخصص سابداري ،سابرسي یا مالي با انتخاب هیئت مدیره بورس؛
 -4یق نفر شخص قیقي با تخصص قوق با انتخاب هیئت مدیره بورس؛

 -5یق نفر شخص قیقي با تخصص مالي و یا با تجربا در صنعت مربوطا یا صنایع مشابا با انتخاب مدیر عامل بورس؛


تبصره : 1
مدیر عامل بورس  ،رئیس هیئت پذیرش خواهد بود.



تبصره : 2
دوره عضویت اشخاص بندهاي  2تا 5این ماده  3سال مي باشد .انتخراب ایرن اشخاص تا داكثر یق دورۀ دیگر بالمانع است.



تبصره : 3
اشخاص موضوع بندهاي  2تا  5این ماده ،پیش از پایان دورۀ تصدي تنها در صورو فوو یا جر یا استعفاء ،با رعایت تشریفاو مقرر در
بندهاي مربوطا این ماده قابل تغییر خواهند بود.



تبصره : 4
هیئت پذیرش ميتواند در صورو لزوم از سایر كار شنا سان و همچنین نمایندگان شركتهاي متقا ضي پذیرش براي ضور در جل ساو
دعوو كند .این اشخاص ق رأي نخواهند داشت.



تبصره  4مكرر :
دبیر هیئت پذیرش موظف مي باشد از نماینده سازمان جهت ضور در جلسا دعوو نماید.



تبصره : 5
معاون ناشران و اعضاء یا مدیر پذیرش بورس دبیر هیئت پذیرش خواهد بود.



تبصره : 6
ذف شد.



تبصره : 7
ذف شد.



تبصره : 8
بورس موظف است گزارش عملكرد ساالنا هیئت پذیرش را تهیا و داكثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد با عموم افشا كند .



ماده  2مكرر :
اعضاي هئیت پذیرش عالوه بر رسیدگي و اظهارنظر در خصوص پرونده هاي پذیرش محابق فرآیند پذیرش در فصل  3این دستورالعمل،
وظایف ذیل را نیز بر عهده دارند:
 -1برگزاري جل ساو در خ صوص الزاماو پذیرش ،داقل مدارك و م ستنداو مورد نیاز جهت برر سي تو سط بورس و خط م شي هاي
پذیرش.
 -2بررسي موردي صورو هاي مالي ناشران پذیرفتا شده اي كا در زمان عضویت در هیئت پذیرش توسط آنها پذیرش و عرضا شده اند
و ارائا رهنمودهاي الزم با بورس جهت بهبود گزارش دهي ناشر.



ماده : 3
جل ساو هیئت پذیرش با ضور داقل چهار ع ضو كا یكي از آن ها مدیر عامل بورس مي با شد ،ر سمیت ميیابد .ت صمیماو هیئت
پذیرش با رأي موافق داقل چهار نفر معتبر خواهد بود.



فصل دو  -شرايط پذيرش اوراق بهادار :

o

بخش يك  -بازارها :



ماده : 4
بورس اوراق بهادار تهران داراي دو بازار اول و دوم ميبا شد .بازار اول از دو تابلوي ا صلي و فرعي ت شكیل شدها ست .پذیرش سهام در
بورس ،صرفاً در یكي از تابلوهاي بازار اول یا در بازار دوم صورو ميپذیرد .متقاضي در صورو دارا بودن شرایط عمومي پذیرش سهام ،
با توجا با شرایط خاص پذیرش سهام در هر یق از این بازارها ،بایستي تقاضاي پذیرش خود در تابلو اصلي یا فرعي بازار اول یا در بازار
دوم را با بورس ارائا نماید.

o

بخش دو  -پذيرش سهام :



مبحث الف  -شرايط عمومي :



ماده : 5
متقاضي براي پذیرش در هر یق از بازارها ،باید داراي شرایط زیر باشد :



بند : 1
سهامي عام یا تعاوني سهامي عام بوده و نزد سازمان ثبت شده باشد.



تبصره :
عدم رعایت مفاد بند  ،1مانع از قبول درخواست پذیرش آن توسط بورس نميباشد .لیكن دري در فهرست نر هاي بورس قبل از صول
شرایط بند  1امكانپذیر نخواهد بود.



بند : 2
محدودیت قانوني مؤثر براي نقلوانتقال سهام آن یا اعمال ق رأي توسط صا بان آن وجود نداشتا باشد .



بند : 3
سهام آن با نام و داراي ق راي باشد.



بند : 4
تمام بهاي اسمي سهام آن پرداخت شده باشد.



بند : 5
سررهام شررركتهایي كا بخشرري از سررهام آنها داراي امتیاز ویاه یا سررهام ممتاز باشررد ،در صررورو تأیید هیئتپذیرش ،با رعایت مقرراو
مربوطا قابل پذیرش خواهد بود .



بند : 6
زیان انباشتا نداشتا باشد.



بند : 7
ا سا سناما متقا ضي باید منحبق با ا سا سناما نمونا م صوب هیئت مدیره سازمان و الزاماو و شرایط تعیین شده تو سط سازمان و سایر
مراجع ذيصالح ،تدوین شده باشد .



تبصره :
عدم انحباق اساسناما ،مانع از قبول درخواست پذیرش آن توسط بورس نیست .لیكن دري در فهرست نر هاي بورس منوط با اصالح و
انحباق اساسناما و تصویب آن در مجمع عمومي فوقالعاده است .



بند : 8
ارائا تعهد با منظور داشتن داقل یق بازارگردان.



بند : 9
گزارش سرررابرس در مورد صررروروهاي مالي دو دورۀ مالي منتهي با پذیرش كا داقل یق دوره آن سرررال مالي كامل باشرررد ،عدم
اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نبا شد .در صورتي كا گزارش سابرس در مورد صورو هاي مالي متقا ضي با صورو م شروط صادر شده
باشد ،هیئت پذیرش مي تواند با اعمال الزاماو بیشتر ،نسبت با پذیرش متقاضي اقدام نماید .



بند : 10
دعاوي قوقي لا یا علیا متقاضي ،داراي اثر با اهمیت بر صوروهاي مالي ،وجود نداشتا باشد .



تبصره : 1
در مواقعي كا شكایتي علیا متقاضي در ال پذیرش واصل گردد با توجا با مسئولیت سهامداران قبل از عرضا اولیا در خصوص دعاوي
قوقي مربوط با قبل از تاری عرضررا اولیا سررهام ،تا زمان دریافت كك قحعي مبني بر رفع شرركایت علیا متقاضرري در ال پذیرش
محابق بندهاي زیر و با تشخیص هیئت پذیرش عمل مي شود:
الف -ارائا ضمانت ناما بانكي توسط سهامداران عمده
ب  -توثیق سهام شركت هاي پذیرفتا شده دیگر غیر از شركت در ال پذیرش با ارزش داقل دو برابر ارزش سهام عر ضا شده و با
داقل قیمت سهام فوق در شش ماه گذشتا.
ي -مسدود كردن بخشي از سهام شركت در ال عرضا اولیا.



تبصره : 2
درخصرروص بند  9و  10ماده  ،5در صررورتي كا ارزش ریالي دعاوي قوقي ،میزان مغایرو در سررابها یا تعهداو و تعدیالو ا تمالي
متقا ضي از میزان سود انبا شتا در زمان پذیرش و عر ضا كمتر با شد ،با اخذ تعهد كتبي از سهامدار  /سهامداران عمده مبني بر عدم
تق سیك سود با میزان مبالغ فوق الذكر و پذیرش ضمان (جبران خ ساراو وارده با شركت و سهامداران) در صورو نقض این تعهد ،با
تكلیف با افشرراي میزان تعهداو ا تمالي و لحاظ تعهداو مذكور در ارزشرریابي شررركت ،هیئت پذیرش اختیار دارد با پذیرش سررهام
متقاضي موافقت كند .



بند : 11
با تأیید سابرس ،از سیستك ا طالعاو سابداري (از جملا سابداري مالي و سابداري بهاي تمام شده) محلوب و متناسب با فعالیت
خود و شرایط پذیرش در بورس (از جملا توانایي تهیا و افشاي اطالعاو مالي با موقع و قابل اتكاء) برخوردار باشد .



ماده  5مكرر :
بر اساس درخواست سهامداران شركت ،سهام عرضا شده در تمامي بازارها مي تواند با افزایش سرمایا شركت از طریق سلب ق تقدم
از كلیا سهامداران و عرضا سهام جدید براي عرضا عمومي و با رعایت مقرراو مربوطا انجام شود .



مبحث ب  -شرايط خاص پذيرش سهام در تابلوي اصلي بازار اول :



ماده : 6
متقاضي پذیرش سهام در تابلوي اصلي بازار اول ،باید داراي شرایط زیر باشد:



بند : 1
داقل سرمایۀ ثبت شدۀ آن  2000میلیارد ریال باشد یا ارزش بازار سهام شركت از  12000میلیارد ریال كمتر نباشد.



بند : 2
ذف شد.



تبصره :
ذف شد.



بند : 3
داقل یكي از شرایط زیر را دارا باشد:
الف .داقل  25درصد از سهام ثبتشدۀ آن شناور باشد.
ب .ارزش بازار سهام شناور آزاد آن داقل  6000میلیارد ریال باشد و همچنین سهام شناور آزاد آن كمتر از  15درصد نباشد.



تبصره : 1
شرایط مذكور در بند  3این ماده ،با رعایت الزاماو مقرر در د ستورالعمل پذیره نوی سي و عر ضۀ اولیۀ اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار
تهران و فرابورس ایران اعمال مي شود .



تبصره : 2
در خ صوص بندهاي  1و  3این ماده ،اگر در زمان پذیرش ،ارزش بازار سهام شركت در سایر بازارها م شخص نبا شد ،معیار آن ،گزارش
ارزش گذاري تهیا شده توسط متعهد خرید است .



بند  3مكرر :
تعداد سهامداران شركت كمتر از  1000نفر نباشد.



بند : 4
داقل باید سا سال سابقۀ فعالیت در صنعت مربوط دا شتا و طي این مدو مو ضوع فعالیت آن تغییر نكرده با شد .همچنین از مدو
مأموریت داقل دو نفر از مدیران فعلي آن ،داقل شش ماه سپري شده باشد.



تبصره :
هیئت پذیرش ميتواند سوابق قبلي فعالیت متقا ضیاني را كا در اثر ادغام یا تغییر ساختار ت شكیل شدهاند ،م شروط بر آنكا منحبق با
فعالیت فعلي آنها با شد با عنوان سابقا فعالیت بپذیرد .در هر صورو متقا ضي باید داراي داقل دو سال سابقۀ فعالیت با ساختار فعلي
باشد.



بند : 5
در سا دورۀ مالي متوالي منتهي با پذیرش كا داقل دو دورۀ آن سال مالي كامل با شد ،سودآور بوده و همچنین چ شكانداز رو شني از
تداوم سودآوري و فعالیت شركت در صنعت مربوط وجود داشتا باشد.



بند : 6
ذف شد.



بند : 7
براساس آخرین صوروهاي مالي ساالنۀ سابرسي شده ،نسبت قوق صا بان سهام با كل دارایيها ،داقل  30درصد باشد .در مورد
متقاضیاني كا مشمول مادۀ  8این دستورالعمل هستند ،نسبت یادشده بر مبناي ضوابط ناظر بر متقاضي ،تعیین ميشود.



بند : 8
ذف شد.



بند : 9
سرررود عملیاتي شرررركت در دو دورۀ مالي منتهي با پذیرش از كیفیت باالیي برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجا نقد ناشررري از
فعالیتهاي عملیاتي آن طي این دورهها مثبت باشد .



تبصره :
بانق ها و مو س ساو اعتباري غیربانكي ،شركت هاي بیما ،شركت هاي وا سپاري ،شركت هاي سرمایا گذاري و هلدینگ ،شركت هاي
تامین سرمایا و نهادهاي ارائا دهنده خدماو مالي و صندوق هاي سرمایا گذاري در خ صوص تعیین داقل هاي بندهاي 7و  9این
ماده مستثني مي گردند و براساس پیوست هاي مرتبط این دستورالعمل ارزیابي مي گردند .



بند  9مكرر :
ذف شد.



بند : 10
ذف شد.



بند : 11
ذف شد.



تبصره :
ذف شد.



تبصره :
ذف شد.



بند : 12
ذف شد.



ماده : 7
اعضرراي هیئتمدیره و مدیرعامل متقاضرري داراي سررابقۀ محكومیت قحعي كیفري یا تخلفاتي مؤثر طبق قوانین و مقرراو اكك بر بازار
اوراق بهادار یا سوء شهرو رفااي نباشند.



ماده : 8
چنانچا تأ سیس و فعالیت متقا ضي م شمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهاي قانوني با شد ،متقا ضي موظف ا ست عالوه بر رعایت
مفاد این دستورالعمل ،موارد یادشده را نیز رعایت نماید.



ماده : 9
ذف شد.



تبصره :
ذف شد.



مبحث ج  -شرايط خاص پذيرش سهام در تابلوي فرعي بازار اول :



ماده : 10
متقاضي پذیرش سهام در تابلوي فرعي بازار اول باید داراي شرایط زیر باشد:



بند : 1
داقل سرمایۀ ثبت شده آن  1500میلیارد ریال باشد یا ارزش بازار سهام شركت داقل  8000میلیارد ریال باشد.



بند : 2
داقل یكي از شرایط زیر را دارا باشد:
الف .داقل  20درصد از سهام ثبتشدۀ آن شناور باشد.
ب .ارزش بازار سهام شناور آزاد آن داقل  4000میلیارد ریال باشد و همچنین سهام شناور آزاد آن كمتر از  12درصد نباشد.



تبصره : 1
شرایط مذكور در بند  2این ماده ،با رعایت الزاماو مقرر در د ستورالعمل پذیره نوی سي و عر ضۀ اولیۀ اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار
تهران و فرابورس ایران اعمال مي شود .



تبصره : 2
در خ صوص بندهاي  1و  2این ماده ،اگر در زمان پذیرش ،ارزش بازار سهام شركت در سایر بازارها م شخص نبا شد ،معیار آن ،گزارش
ارزش گذاري تهیا شده توسط متعهد خرید است .



بند  2مكرر :
تعداد سهامداران شركت كمتر از  750نفر نباشد.



بند : 3
بر اساس آخرین صوروهاي مالي ساالنۀ سابرسي شده ،نسبت قوق صا بان سهام با كل دارایيها ،داقل  20درصد باشد.



بند : 4
در دو دورۀ مالي منتهي با پذیرش ،سودآور بوده و همچنین چ شكانداز رو شني از تداوم سودآوري و فعالیت شركت در صنعت مربوط
وجود داشتا باشد.



بند : 5
داقل باید سا سال سابقۀ فعالیت در صنعت مربوطا دا شتا و طي این مدو مو ضوع فعالیت آن تغییر نكرده با شد .همچنین از مدو
مأموریت داقل دونفر از مدیران فعلي آن ،داقل شش ماه سپري شده باشد.



تبصره :
هیئتپذیرش ميتواند سوابق قبلي فعالیت متقا ضیاني را كا در اثر ادغام یا تغییر ساختار ت شكیل شدهاند ،م شروط بر آنكا منحبق با
فعالیت فعلي آنها با شد باعنوان س ابقۀ فعالیت بپذیرد .در هر صورو متقا ضي باید داراي داقل دو سال سابقۀ فعالیت با ساختار فعلي
باشد .



بند  5مكرر :
ذف شد.



بند : 6
ذف شد.



بند : 7
سررود عملیاتي شررركت در دو دورۀ مالي منتهي با پذیرش از كیفیت باالیي برخوردار باشررد و مجموع جریان خالص وجا نقد ناشرري از
فعالیتهاي عملیاتي طي این دوره ها مثبت باشد .



تبصره :
بندهاي  3و  7در خصوص بانق ها و موسساو اعتباري غیربانكي ،شركت هاي بیما ،شركت هاي واسپاري ،شركت هاي سرمایا گذاري
و هلدینگ ،شركت هاي تامین سرمایا و نهادهاي ارائا دهنده خدماو مالي و صندوق هاي سرمایا گذاري از تعیین داقل در این بندها
مستثني مي گردند و براساس پیوست هاي مرتبط این دستورالعمل ارزیابي مي گردند .



مبحث د  -شرايط خاص پذيرش سهام در بازار دوم :



ماده : 11
متقاضي پذیرش سهام در بازار دوم باید داراي شرایط زیر باشد:



بند : 1
داقل مجموع قوق صا بان سهام در زمان پذیرش  900میلیارد ریال با شد م شروط بر اینكا سرمایا ثبت شده آن از  600میلیارد
ریال كمتر نباشد یا ارزش بازار سهام شركت داقل  5000میلیارد ریال باشد .



بند : 2
داقل یكي از شرایط زیر را دارا باشد:
الف .داقل  10درصد از سهام ثبتشدۀ آن شناور باشد.
ب .ارزش بازار سهام شناور آزاد آن داقل  2500میلیارد ریال باشد و همچنین سهام شناور آزاد آن كمتر از  7درصد نباشد.



تبصره : 1
شرایط مذكور در بند  2این ماده ،با رعایت الزاماو مقرر در د ستورالعمل پذیره نوی سي و عر ضۀ اولیۀ اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار
تهران و فرابورس ایران اعمال مي شود .



تبصره : 2
در خ صوص بندهاي  1و  2این ماده ،اگر در زمان پذیرش ،ارزش بازار سهام شركت در سایر بازارها م شخص نبا شد ،معیار آن ،گزارش
ارزش گذاري تهیا شده توسط متعهد خرید است .



بند  2مكرر :
تعداد سهامداران شركت كمتر از  250نفر نباشد.



بند : 3
بر اساس آخرین صوروهاي مالي ساالنۀ سابرسي شده ،نسبت قوق صا بان سهام با كل دارایيها ،داقل  15درصد باشد.



بند : 4
در یق دورۀ مالي منتهي با پذیرش ،سودآور بوده و همچنین چ شكانداز رو شني از تداوم سودآوري و فعالیت شركت در صنعت مربوط
وجود داشتا باشد.



بند : 5
ذف شد.



بند : 6
داقل باید دوسال سابقۀ فعالیت در صنعت مربوطا داشتا و طي این مدو موضوع فعالیت آن تغییر نكرده باشد .



تبصره :
هیئت پذیرش ميتواند سوابق قبلي فعالیت متقا ضیاني را كا در اثر ادغام یا تغیییر ساختار ت شكیل شدهاند ،م شروط بر آنكا منحبق با
فعالیت فعلي آنها باشد با عنوان سابقۀ فعالیت بپذیرد .در هر صورو متقاضي باید داراي داقل یق سال سابقۀ فعالیت با ساختار فعلي
باشد .



بند : 7
ذف شد.



بند : 8
سررود عملیاتي شررركت در دو دورۀ مالي منتهي با پذیرش از كیفیت باالیي برخوردار باشررد و مجموع جریان خالص وجا نقد ناشرري از
فعالیتهاي عملیاتي طي این دوره ها مثبت باشد .



تبصره :
بندهاي  3و  8در خصوص بانق ها و موسساو اعتباري غیربانكي ،شركت هاي بیما ،شركت هاي واسپاري ،شركت هاي سرمایا گذاري
و هلدینگ ،شركت هاي تامین سرمایا و نهادهاي ارائا دهنده خدماو مالي و صندوق هاي سرمایا گذاري از تعیین داقل در این بندها
مستثني ميگردند و براساس پیوست هاي مرتبط این دستورالعمل ارزیابي مي گردند .



مبحث ه  -شرايط انتقال سهام پذيرفته شده بين بازارها و تابلوها :



ماده : 12
بورس موظف ا ست برا ساس آخرین اطالعاو ،داكثر تا پایان مرداد ماه هر سال ،شركتهاي پذیرفتا شده در تابلوي فرعي بازار اول را
در صورو ا راز شرایط تابلوي اصلي بازار اول و همچنین شرایط زیر ،با تابلوي اصلي بازار اول منتقل نماید:



بند : 1
داقل یق سال از اولین تاری شروع معامالو اوراق بهادار آنها در تابلوي فرعي بازار اول گذشتا باشد .



بند : 2
روزهاي معامالتي شركت از  75درصد متوسط روزهاي معامالتي شركتهاي تابلوي اصلي در سال منتهي با تیرماه كمتر نباشد .



بند : 3
بدون ا تساب معامالو عمده ،نسبت سهام معاملا شده با كل سهام ثبت شده شركت ،از  75درصد متوسط این نسبت در تابلوي اصلي
بازار اول در سال منتهي با تیرماه كمتر نباشد .



بند : 4
آخرین امتیاز شفافیت اطالعاتي داقل معادل  75درصد متوسط امتیاز محاسبا شده براي شركت هاي تابلوي اصلي بازار اول باشد .



بند : 5
آخرین امتیاز اكمیت شركتي داقل معادل  75درصد متوسط امتیاز محاسبا شده براي شركت هاي تابلوي اصلي بازار اول باشد .



ماده : 13
بورس موظف ا ست برا ساس آخرین اطالعاو ،داكثر تا پایان مرداد ماه هر سال ،شركتهاي پذیرفتا شده در بازار دوم را در صورو
ا راز شرایط تابلوي فرعي بازار اول و همچنین شرایط زیر ،با تابلوي فرعي بازار اول منتقل نماید:



بند : 1
داقل یق سال از اولین تاری شروع معامالو اوراق بهادار آنها در بازار دوم گذشتا باشد.



بند : 2
روزهاي معامالتي شركت از  75درصد متوسط روزهاي معامالتي شركتهاي تابلوي فرعي در سال منتهي با تیرماه كمتر نباشد .



بند : 3
بدون ا تساب معامالو عمده ،نسبت سهام معاملا شده با كل سهام ثبت شده شركت ،از  75درصد متوسط این نسبت در تابلوي فرعي
بازار اول در سال منتهي با تیرماه كمتر نباشد .



بند : 4
آخرین امتیاز شفافیت اطالعاتي داقل معادل  75درصد متوسط امتیاز محاسبا شده براي شركت هاي تابلوي فرعي بازار اول باشد .



بند : 5
آخرین امتیاز اكمیت شركتي داقل معادل  75درصد متوسط امتیاز محاسبا شده براي شركت هاي تابلوي فرعي بازار اول باشد .



ماده : 14
بورس موظف ا ست برا ساس آخرین اطالعاو ،داكثر تا پایان مرداد ماه هر سال ،شركتهاي پذیرفتا شده در تابلوي ا صلي بازار اول را
كا شرایط پذیرش در تابلوي مذكور با انضمام شرایط ذیل را از دست داده اند ،با تابلوي فرعي بازار اول منتقل نماید :



بند : 1
آخرین امتیاز شفافیت اطالعاتي كمتر از  75درصد متوسط امتیاز شركت هاي تابلوي اصلي بازار اول باشد.



بند : 2
نسرربت روزهاي معامالتي با كل روزهاي معامالتي و نسرربت جك معامالو – بدون ا تسرراب معامالو عمده با كل سررهام ثبت شررده
شركت از  75درصد متوسط این نسبت ها در تابلوي اصلي بازار اول در سال منتهي با تیرماه كمتر باشد.



بند : 3
آخرین امتیاز اكمیت شركتي كمتر از  75درصد متوسط از شركت هاي تابلوي اصلي بازار اول باشد .



تبصره :
بورس مي تواند داكثر  12ماه با شركتهاي پذیرفتا شده م شمول این ماده مهلت دهد تا شرایط ابقا در تابلوي ا صلي بازار اول را با
دست آورند .



ماده : 15
بورس موظف ا ست برا ساس آخرین اطالعاو ،داكثر تا پایان مرداد ماه هر سال ،شركتهاي پذیرفتا شده در تابلوي فرعي بازار اول را
كا شرایط پذیرش در تابلوي مذكور با انضمام شرایط ذیل را از دست داده اند ،با بازار دوم منتقل نماید.



بند : 1
امتیاز شفافیت اطالعاتي كمتر از  75درصد متوسط امتیاز شركت هاي تابلوي فرعي باشد.



بند : 2
نسرربت روزهاي معامالتي با كل روزهاي معامالتي و نسرربت جك معامالو – بدون ا تسرراب معامالو عمده با كل سررهام ثبت شررده
شركت از  75درصد متوسط این نسبت ها در تابلوي فرعي كمتر باشد .



تبصره :
بورس مي تواند داكثر  12ماه با شركتهاي پذیرفتا شده م شمول این ماده مهلت دهد تا شرایط ابقا در تابلوي فرعي بازار اول را با
دست آورند .



ماده  15مكرر :
شررركت هایي كا داقل دو سررال از اولین تاری شررروع معامالو اوراق بهادار آنها در بازار اول و دوم یا داقل یق سررال از اولین تاری
شروع معامالو اوراق بهادار آن ها در بازار پایا فرابورس گذشتا است ،در صورو درخواست ناشر و با ا راز شرایط عمومي و اختصاصي
هر یق از بازارهاي بورس قابل پذیرش و دري در بورس تهران خواهند بود .



تبصره : 1
رویا فرآیند پذیرش (موضوع ماده  28مكرر یق) ،شامل شركتهاي پذیرفتا شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران كا متقاضي پذیرش
در بورس اوراق بهادار تهران ه ستند ،نمي گردد .در خ صوص این قبیل شركتها ،با درخوا ست پذیرش از سوي متقا ضي و ارائا گزارش
كارشناسي بورس اوراق بهادار تهران ،موضوع قابل طرح در هیئت پذیرش بورس ميباشد .



تبصره : 2
عرضا سهام این شركت ها مي تواند با تشخیص بورس و بر اساس دستورالعمل اجرایي نحوۀ انجام معامالو در بورس اوراق بهادار تهران
صورو گیرد .



مبحث و  -شرايط نقل و انتقال عمده :



ماده  15مكرر : 1
ذف شد.



تبصره : 1
ذف شد.



تبصره : 2
ذف شد.

o

بخش سه  -پذيرش اوراق تامين مالي اسالمي :



ماده :16
اوراق تامین مالي اسالمي زیر در صورو دارا بودن شرایط ،قابل پذیرش در بورس ميباشند:



بند : 1
اوراق تامین مالي اسالمي منتشره توسط دولت ،شركتهاي دولتي ،بانق مركزي و شهرداريها،



بند : 2
اوراق تامین مالي اسالمي منتشره توسط شركتهاي ثبت شده نزد سازمان.



ماده : 17
اوراق تامین مالي اسالمي پذیرفتا شده در بورس باید با نام باشد .



تبصره :
ذف شد.



تبصره : 1
اوراق تامین مالي اسالمي كا با مجوز سازمان انتشار مي یابند ،نیاز با طرح در هیئت پذیرش نخواهند داشت .



تبصره : 2
پذیرش اوراق تامین مالي اسالمي منتشره توسط وزارتخاناها و دستگاههاي دولتي و بانق مركزي جمهوري اسالمي ایران ،پس از طرح
در هیئت پذیرش و با رعایت الزاماو قانوني مربوطا امكان پذیر خواهد بود .



ماده : 18
ارزش اسمي اوراق تامین مالي اسالمي متقاضي پذیرش نباید در هر نوبت انتشار كمتر از 100میلیارد ریال باشد.



ماده : 19
ذف شد.



تبصره :

ذف شد.


ماده : 20
بازار و تابلوي معامالتي اوراق م شاركت پذیرفتا شده در بورس برا ساس رتبا اعتباري آنها تو سط هیئت پذیرش تعیین ميگردد .بورس
مي تواند بازار یا تابلوي مستقلي را با معامالو اوراق بدهي پذیرفتا شده ،از جملا اوراق مشاركت ،اختصاص دهد .



ماده : 21
معامالو ثانویا اوراق تامین مالي اسررالمي پذیرفتا شررده در بورس ،منحصررراً در بورس انجام خواهدشررد .هیئت پذیرش موظف اسررت از
ا راز این شرط در زمان پذیرش اوراق تامین مالي اسالمي اطمینان اصل نماید .



فصل سه  -فرآيند پذيرش اوراق بهادار :

o

بخش يك  -تيم پذيرش :



ماده  21مكرر :
متقاضي موظف است قبل از شروع فرآیند پذیرش با هریق از اعضاي تیك پذیرش ،قرارداد منعقد كند .



تبصره : 1
بورس موظف است قرارداد نمونا بین متقاضي با هر یق از اعضاي تیك پذیرش كا تمامي الزاماو این دستورالعمل و مقرراو مربوطا در
آن لحاظ شده است را تهیا و با تصویب برساند .



تبصره : 2
ت شكیل تیك پذیرش الزامي ا ست و تنها در خ صوص اوراق بهادار دولتي كا با محوریت وزارو امور اقت صادي و دارایي منت شر مي شوند،
استفاده از خدماو مشاور پذیرش اختیاري است .



ماده  21مكرر : 1



مشاور پذیرش وظایف زیر را بر عهده دارد:


بند : 1
ارائۀ مشاوره با متقاضي در خصوص پذیرش؛



بند : 2

سنجش میزان آمادگي متقاضي براي پذیرش؛


بند : 3
ارائۀ مدارك و اطالعاو درخواستي با بورس از طرف متقاضي در فرآیند پذیرش؛



بند : 4
نظارو بر رعایت مقرراو پذیرش توسط متقاضي در فرآیند پذیرش؛



تبصره :
م شاور پذیرش باید كلیۀ مدارك ،ا سناد و اطالعاو ارائا شده تو سط متقا ضي را برر سي نموده و اطمینان ا صل نماید كا كلیۀ مدارك،
اسناد و اطالعاو كامل بوده و با امضاي صا بان امضاي مجاز رسیده و ممهور با مهر متقاضي است .



بند : 5
موظف ا ست قبل از ار سال درخوا ست پذیرش ،امیدناما شركت متقا ضي را محابق با امیدناما نمونا م صوب هیئت مدیره بورس تنظیك
نماید .



تبصره : 1
مشاور پذیرش در طول فرآیند پذیرش مسئول جمع آوري و پیگیري اطالعاو و مستنداو درخواستي بورس است .



تبصره : 2
بورس موظف است در پایان هر سال گزارشي از عملكرد مشاوران پذیرش بر مبناي رویا مصوب خود تهیا و داكثر تا پایان اردیبهشت
ماه سال بعد با سازمان ارائا نماید .



بند : 6
گزارشي كتبي در خصوص میزان انحباق وضعیت مالي ،قوقي و عملیاتي شركت متقاضي با الزاماو و مقرراو بازار سرمایا و همچنین
دیدگاه خود نسبت با پذیرش متقاضي ارائا نماید .



بند : 7

درخواست پذیرش اوراق بهادار ،گزارش كتبي موضوع بند  6این ماده ،با همراه مدارك و مستنداو موضوع مادۀ  25این دستورالعمل را
با بورس ارائا و در سامانا الكترونیكي پذیرش بورس ثبت كند .


بند : 8
ارائا گزارش در خصوص شرایط متقاضي با هیئت پذیرش جهت طرح در جلسا هیئت پذیرش متقاضي مربوطا .



ماده  21مكرر : 2
م شاور پذیرش تا دري اوراق بهادار م سئول با روزر ساني ،شفاف سازي و اظهارنظر در خ صوص م ستنداو و اطالعاو درخوا ست شده
توسط بورس است .



ماده  21مكرر : 3
ارائا اطالعاو خالف واقع در خ صوص م ستنداو از قبیل امیدناما ،صورو هاي مالي و م ستنداو قوقي ،تو سط متقا ضي و اع ضاي تیك
پذیرش با سازمان و یا بورس محابق ماده  47قانون بازار اوراق بهادار جرم مح سوب مي شود ،همچنین در صورو ق صور ،تخلف یا ارائا
اطالعاو ناقص و خالف واقع در خصوص پذیرش متقاضي ،اعضاي تیك پذیرش مشمول ماده  43فصل ششك قانون بازار اوراق بهادار مي
شوند .



ماده :22
ذف شد.



ماده : 23
ذف شد.



ماده : 24
ذف شد.



تبصره : 1
ذف شد.



تبصره : 2

ذف شد.


تبصره : 3
ذف شد.

o

بخش دو  -ارانه مستندات و مدارك جهت بررسي درخواست پذيرش اوراق بهادار :



ماده : 25
متقاضرري پذیرش باید فرم درخواسررت پذیرش خود را با انضررمام مدارك زیر در قالب فرمهاي بورس از طریق مشرراور پذیرش با بورس
تسلیك نماید:



بند : 1
پرسشنامۀ پذیرش؛



بند : 2
امیدناما؛



بند : 3
رسید پرداخت ق پذیرش؛



بند : 4
صورو هاي مالي ساالنا مربوط با داقل سا دورۀ مالي منتهي با تاری پذیرش كا داقل دو دورۀ آن برابر یق سال با شد ،با همراه
گزارش سابرس و بازرس قانوني با تشخیص بورس؛



بند : 5
ارائۀ آخرین صوروهاي مالي میاندورهاي شامل صوروهاي مالي شش ماهۀ سابرسي شده و صوروهاي مالي سا ماها؛



بند : 6
گزارش تفسیري مدیریت سابرسي شده؛



بند : 7

گزارش هیئت مدیره با مجامع عمومي عادي و فوقالعاده داقل براي دو دورۀ مالي اخیر؛


بند : 8
صوروجلساو مجامع عمومي براي داقل دو سال اخیر و روزناماهاي رسمي مربوط با آگهي آنها در صورو وجود الزام قانوني؛



بند : 9
برنامۀ كسب و كار) ، (Business Planمصوب هیئتمدیرۀ شركت ،براي داقل سا سال آینده و براساس فرمهاي بورس؛



بند : 10
آخرین اساسناما ،كا كلیۀ تغییراو قبلي مصوب مجامع عمومي فوقالعاده در آن اعمال شده باشد؛



بند : 11
هرگونا تغییراو در اساسناما طي دو سال مالي اخیر مندري در روزنامۀ رسمي و آگهيهاي مربوط با تأسیس و ثبت شركت؛



بند : 12
فهرست و مشخصاو دارندگان اطالعاو نهاني شركت ،موضوع تبصرۀ یق ماده  46قانون بازار اوراق بهادار براساس فرمهاي سازمان؛



بند : 13
برگا هاي قحعي یا تشخیص مالیاو بر عملكرد و ارزش افزوده در پنج سال گذشتا؛



بند : 14
مصوبۀ مجمع عمومي عادي صا بان سهام یا ركن مشابا مبني بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در بورس؛



بند : 15
تأییدیۀ سابرس در خصوص كفایت سیستك كنترلهاي داخلي شركت با نحوي كا این سیستك متضمن فظ و رعایت قوق و منافع
سهامداران با صورو یكسان باشد،



بند : 16

آخرین نمودار سازماني مصوب با همراه شرح مختصري از ساختار نیروي انساني،


بند : 17
تصویر آخرین پروانۀ فعالیت /بهرهبرداري،



بند : 18
سیاست تقسیك سود پیشنهادي هیئت مدیره براي سال مالي جاري و آتي،



بند  18مكرر :
قراردادهاي منعقد شده متقاضي با تیك پذیرش و قرارداد في مابین مشاور پذیرش و مشاور قوقي .



بند  18مكرر : 1
گزارش ارزش گذاري تهیا شده تو سط متعهد خرید با درخوا ست بورس ،در صورتي كا مبناي پذیرش متقا ضي در هر یق از بازارها بر
اساس ارزش بازار یا ارزش بازار سهام شناور آزاد باشد .



بند  18مكرر : 2
گزارشي از كلیا دعاوي قضایي در جریان و مختوما لا یا علیا شركت طي سا سال اخیر با انضمام نسخا اي از آراء صادره .



بند : 19
سایر اطالعاو مهك با تشخیص متقاضي یا درخواست هیئت پذیرش.



تبصره :
در فرم درخواسرررت پذیرش ،باید قید گردد كا متقاضررري با آگاهي از الزاماو پذیرش و قبول تعهد با آن ،درخواسرررت خود را با بورس
تسلیك نموده است .



ماده : 26
صرروروهاي مالي اصررلي و تلفیقي متقاضرري باید طبق مقرراو قانوني ،اسررتانداردهاي سررابداري و گزارشدهي مالي و آیینناماها و
دستورالعملهاي اجرایي ابالغ شده توسط سازمان تهیا شده باشد .همچنین در زمان ارائۀ درخواست پذیرش و آخرین سال مالي قبل از
ارائۀ درخواست پذیرش ،سابرس شركت باید از میان سابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.



ماده : 27

متقا ضي پذیرش موظف ا ست تغییراو با اهمیت در اطالعاو ارائا شده ،از جملا تغییراو در ا سا سناما ،سابرس ،مدیران ،دارندگان
اطالعاو نهاني ،سال مالي ،تغییراو سهامداران عمده و تغییر با اهمیت در فعالیت شركت در دوره بررسي درخواست پذیرش را با اطالع
بورس بر ساند .درغیر این صورو هیئت پذیرش ميتواند برا ساس گزارش بورس ،پذیرش اوراق بهادار متقا ضي را در هر مر لااي با اعالم
با متقاضي متوقف نماید.
o

بخش سه  -بررسي درخواست پذيرش اوراق بهادار :



ماده : 28
ذف شد.



تبصره :
ذف شد.



ماده  28مكرر :
بورس موظف اسررت سررامانا الكترونیكي جهت انجام فرآیند پذیرش تا دري اوراق بهادار را محابق با این دسررتورالعمل و الزاماو سررازمان
طرا ي و پیاده سازي ن ماید .در این سامانا تمامي مكاتباو الزم در خ صوص پذیرش شركت با صورو الكترونیكي بارگذاري شده و
قابلیت رهگیري خواهد داشررت .همچنین بورس موظف اسررت فهرسررت متقاضرریان پذیرش (در صررورو كسررب اطمینان از اداما فرآیند
پذیرش) را با همراه خالصررا اي از وضررعیت پرونده پذیرش آن ها در پایان هر ماه در سررامانا بارگذاري نماید ،با نحوي كا براي عموم
قابل رویت باشد.



ماده  28مكرر : 1
فرآیند پذیرش محابق با رویا فرآیند پذیرش مصوب بورس با شرح ذیل است:



بند : 1
م شاور پذیرش موظف ا ست كلیا مدارك و م ستنداو مو ضوع ماده  25این د ستورالعمل را براي پذیرش متقا ضي در بورس ،از طریق
سامانا الكترونیكي با بورس ارسال نماید .



بند : 2
بورس موظف است پس از بررسي مدارك و مستنداو و همچنین در صورو نیاز بازدید ضوري از محل و یا كارخانا شركت متقاضي،
نسبت با اداما فرآیند پذیرش متقاضي یا رد درخواست پذیرش ،اقدام نماید .



تبصره : 1

شركت متقاضي موظف است كلیا تدابیر الزم براي بازدید ضوري نمایندگان بورس از تاسیساو و محل فعالیت شركت را صورو داده
و اطالعاو مقتضي و مورد درخواست را ارائا نماید .


تبصره : 2
بورس موظف ا ست در صورو ك سب اطمینان از اداما فرآیند پذیرش ،د ستر سي كلیا اع ضاي هیئت پذیرش و سازمان را جهت ارزیابي
پرونده پذیرش با سرامانا الكترونیكي با گونا اي فراهك كند كا كلیا اطالعاو و مكاتباو صرورو گرفتا از روز آغاز فرآیند پذیرش براي
كاربران قابل مشاهده باشد .



تبصره : 3
در صورتي كا شرایط متقا ضي محابق با شرایط عمومي و شرایط خاص پذیرش سهام و سایر اوراق بهادار در هر یق از بازارها نبا شد،
بورس موظف است درخواست متقاضي را با همراه تشریح موارد عدم تحابق با وي عودو دهد .



تبصره : 4
در صررورو رد درخواسررت ،متقاضرري مي تواند تا  10روزكاري پس از تاری ابالغ رد خواسررت ،مراتب اعتراخ خود را از طریق سررامانا
الكترونی كي پذیرش با دبیرخانا هیئت پذیرش اعالم نماید .درخواست متقاضي با همراه اظهارنظر بورس در اولین جلسا هیئت پذیرش
و بدون ضور متقاضي محرح و در خصوص آن تصمیك گیري خواهد شد .راي هیئت پذیرش قحعي و الزم االجراست .



بند : 3
بورس داكثر  25روز كاري پس از ك سب اطمینان از اداما فرآیند پذیرش ،گزارش كار شنا سي خود اوي اظهارنظر درخ صوص ا راز
شرایط پذیرش متقاضي را با انضمام مستنداو مربوطا از طریق سامانا الكترونیكي با هیئت پذیرش ارسال مينماید .چارچوب گزارش
كارشناسي مزبور ،با پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش تعیین ميشود .



بند : 4
جلسررا هیئت پذیرش داقل  3روز كاري و داكثر  15روز كاري پس از ارائا گزارش كارشررناسرري بورس با هیئت پذیرش ،برگزار مي
شود.



بند : 5
هیئت پذیرش نظر كتبي خود را با ذكر دالیل مبني بر تأیید یا رد پذیرش اوراق بهادار ،از طریق بورس با متقاضي اعالم ميكند .



بند : 6

ذف شد.


تبصره :
ذف شد.



بند : 7
ذف شد.



بند : 8
ذف شد.



ماده : 29
در صورو رد درخوا ست تو سط هیئت پذیرش ،متقا ضي ميتواند مراتب اعتراخ خود را داكثر ظرف مدو  10روز كاري پس از ابالغ
تصمیك هیئت پذیرش ،با دبیرخانۀ هیئت مدیرۀ سازمان اعالم كند .رأي هیئت مدیرۀ سازمان در خصوص بررسي مجدد موضوع یا تأیید
نظر هیئت پذیرش ،براي متقاضي ،هیئت پذیرش و بورس قحعي و الزم االجراست.



ماده : 30
در صورو تأیید هیئت مدیرۀ سازمان ،درخواست متقاضي باید در اولین جلسا هیئت پذیرش مجدداً طرح گردد .



ماده : 31
در صورتي كا درخوا ست متقا ضي براي بار اول یا پس از اجراي رأي تجدیدنظر هیئت مدیرۀ سازمان در هیئت پذیرش رد گردد ،طرح
مجدد درخوا ست متقا ضي در هیئت پذیرش یا ارایا درخوا ست پذیرش با شركت فرابورس ایران داقل پس از شش ماه و انجام كلیۀ
مرا ل ،امكانپذیر خواهد بود.



ماده : 32
قبل از دري نام شركت در فهرست نر هاي بورس ،متقاضي مكلف است نسبت با تأمین پوششهاي بیمااي مناسب و كافي براي اموال
و دارایيهاي خود اقدام نموده و تعهد نماید همواره پوشش بیمااي مربوط را رعایت نماید.



تبصره :

بورس مكلف است رعایت این ماده توسط متقاضي را قبل از دري ا راز نماید .
o

بخش چهار  -درج و عرضۀ اوراق بهادار پذيرفته شده :



ماده : 33
دري نام اوراق بهادار پذیرفتا شده در فهر ست نر هاي بورس ،منوط با ا راز تمامي موارد تعیین شده تو سط هیئت پذیرش و اف شاي
آخرین امیدناما با روز شده در تارنماي رسمي افشاي اطالعاو شركت هاي ثبت شده نزد سازمان است .در صورو عدم ا راز این موارد
ظرف مدو  6ماه از زمان پذیرش نهایي ،پذیرش اوراق بهادار در بورس لغو ميگردد .در صرررورو لغو پذیرش اوراق بهادار در بورس در
مر لا دري ،متقاضي پذیرش ميتواند مجدداً تقاضاي پذیرش را در بورس ارائا دهد.



تبصره :
هیئت پذیرش ميتواند در صورو د رخواست متقاضي و پیشنهاد بورس مهلت ارائا شده با متقاضي جهت دري نام اوراق بهادار پذیرفتا
شده در فهرست نر هاي بورس را داكثر با مدو  3ماه دیگر تمدید نماید.



ماده : 34
عر ضۀ سهام پذیرفتا شده در بورس باید داقل  5روز و داكثر  6ماه پس از تاری دري در فهر ست نرخهاي بورس صورو پذیرد .در
صورو عدم عرضۀ سهام ظرف مدو مذكور ،پذیرش آن در بورس لغو شده و پذیرش مجدد آن منوط با طي فرآیند پذیرش خواهد بود.



تبصره :
هیئت پذیرش مي تواند در صورو درخوا ست نا شر و پی شنهاد بورس مهلت ارائا شده با نا شر جهت عر ضا اوراق بهادار پذیرفتا شده را
داكثر با مدو  2ماه دیگر تمدید نماید .



فصل چهار  -تداوم پذيرش اوراق بهادار :

 oماده : 35
شركتي كا اوراق بهادار آن در بورس پذیرفتا شده ،باید اصول راهبري شركتي مصوب هیئت مدیرۀ سازمان را رعایت نموده و از تحبیق
عملیاو شركت با استانداردها ،اهداف شركت و قوانین و مقرراو مربوط اطمینان اصل كند .تغییر موضوع اصلي فعالیت این شركتها
صرفاً پس از موافقت هیئت پذیرش امكانپذیر خواهد بود.
 oماده : 36
ناشررر اوراق بهادار پذیرفتا شررده در بورس ،موظف اسررت مقرراو مربوطا از جملا الزاماو این دسررتورالعمل و ضرروابط افشرراي اطالعاو
ناشران مصوب سازمان را رعایت نماید .
 oماده : 37

نا شر اوراق بهادار پذیرفتا شده در بورس ،موظف ا ست جهت ت سهیل امور سهامداران ،داكثر تا یق سال پس از دري اوراق بهادار خود
در فهر ست نر هاي بورس ،انجام كلیۀ اقداماو شركتي خود از جملا توزیع سود را سب قبول شركت سپردهگذاري مركزي اوراق
بهادار و تسویۀ وجوه ،با آن شركت واگذار نماید.


تبصره :
ناشراني كا اوراق بهادار آنها قبل از تصویب این دستورالعمل در فهرست نر هاي بورس دري شدهاست ،داكثر ظرف مدو  2سال پس
از الزماالجرا شدن این دستورالعمل باید نسبت با اجراي مفاد این ماده اقدام نمایند .



فصل پنج  -تعليق و لغو پذيرش اوراق بهادار :

o

بخش يك  -تعليق اوراق بهادار :



ماده : 38
در موارد زیر بورس موظف است محابق ماده  39مكرر ورقا بهادار را وارد فرآیند تعلیق نماید:
 -1شرایط ناشر منحبق با الزاماو این دستورالعمل نباشد؛
 -2ناشر در زمان مقرر ،اطالعاو مو ضوع مواد  7تا  12مكرر دستورالعمل اجرایي افشاي اطالعاو شركت هاي ثبت شده نزد سازمان را
ارائا ننماید.



تبصره :
ذف شد.



ماده : 39
ذف شد.



ماده  39مكرر :
فرآیند تعلیق با صورو ذیل است:
 -1بورس موظف است در صورو مشاهده هر یق از موارد بندهاي 1و  2ماده  38بالفاصلا با ناشر تذكر كتبي ارسال و درخواست ارائا
اطالعیا شفاف سازي نماید .ناشر موظف است پس از دریافت تذكر ،طي اطالعیا شفاف سازي ضمن ارائا دالیل وقوع هر یق از موارد،
زمان ا صالح آن را اعالم نماید .در صورتي كا نا شر ظرف  5روزكاري پس از دریافت تذكر ،اطالعیا شفاف سازي منت شر نكند ،بورس
ملزم با افشاي عدم پاسخگویي ناشر و كلیا مكاتباو مربوطا محابق فرم ب 1-است .

 -2بورس مي تواند تا  9ماه با ناشر فرصت دهد تا نسبت با رفع موارد موضوع ماده  38اقدام نماید (فرم شماره ب .)3-این مهلت ،طبق
صال دید بورس داكثر تا  6ماه دیگر قابل تمدید است (فرم شماره ب .)4-در غیر این صورو بورس بالفاصلا پس از اطالع با سازمان
و با انتشار اطالعیا شفاف سازي شماره ب ،5-نسبت با تعلیق اقدام مي نماید .


تبصره : 1
بورس موظف است فهرست ناشراني كا مشمول موارد موضوع ماده  38هستند را از طریق سایت رسمي خود با صورو روزانا با عموم
اعالم نماید .این فهرست شامل نام و نماد معامالتي ناشر ،دلیل ضور در فهرست و اسامي اعضاي هیئت مدیره و مدیرعامل است .بورس
موظف است در سامانا هاي مربوطا نمادهاي معامالتي این فهرست را با صورو خاص براي عموم مشخص كند .



تبصره : 2
بورس موظف ا ست داكثر یق ماه پس از ابالغ این د ستورالعمل ن سبت با تدوین رویا اجرایي مواد  38و  39مكرر این د ستورالعمل
اقدام نماید و با تصویب سازمان برساند .



تبصره : 3
اوراق بهاداري كا با علت از د ست دادن شرایط مندري در بندهاي  1و  2ماده  11این د ستورالعمل تعلیق مي شوند ،م شمول فرآیند
موضوع ماده  40مكرر نمي شوند و با صورو مستقیك از بورس لغوپذیرش شده و با فرابورس منتقل مي-شوند .



ماده : 40
ذف شد.



تبصره : 1
ذف شد.



تبصره : 2
ذف شد.

o

بخش دو  -لغو پذيرش اوراق بهادار :



ماده  40مكرر :
بورس موظف ا ست در مورد لغو پذیرش اوراق بهاداري كا در ماده  39مكرر تعلیق نموده ا ست و یا در صورتي كا سابرس و بازرس
قانوني نسبت با هر یق از صوروهاي مالي ناشر پذیرفتا شده" ،اظهارنظر مردود" یا "عدم اظهارنظر" ارایا نموده باشد ،بر اساس فرآیند
ذیل تصمیك گیري نماید

 -1ورس موظف است بالفاصلا پس از تعلیق ،با ناشر تذكر كتبي ارسال و درخواست ارائا برناما جهت رفع دالیل لغو پذیرش نماید .
 -2ناشر موظف است داكثر ظرف مدو  15روز كاري برناما خود را جهت رفع دالیل لغو پذیرش با بورس ارائا دهد.
 -3بورس موظف است برناما ارائا شده را ظرف مدو ده روز كاري بررسي نموده و با هیئت پذیرش گزارش ارائا دهد .
 -4هیئت پذیرش مي تواند داكثر مهلت  6ماها اي را براي رفع دالیل لغو پذیرش تو سط نا شر در نظر گیرد .مهلت قابل ارایا تو سط
هیئت پذیرش از تاری تعلیق نماد مي باشد.
 -5پس از پایان مهلت ذكر شده در بند  4و عدم رفع دالیل لغو پذیرش ،پذیرش اوراق بهادار با اعالم هیئت پذیرش لغو مي شود.
 -6بورس ،لغو پذیرش اوراق بهادار را داكثر ظرف یقهفتا از تاری اعالم ،با ذكر دالیل مربوط ،طي گزارشررري (فرم ب )6-با ناشرررر،
عموم و سازمان اطالع ميدهد.


تبصره : 1
چنانچا ناشر بتواند در مهلت مقرر دالیل لغو پذیرش را رفع نماید ،ورقا بهادار از تعلیق خاري ميگردد .



تبصره : 2
بورس موظف است اجراي برناما پذیرفتا شده از سوي هیئت پذیرش را پایش نماید.



تبصره : 3
تمام اوراق بهادار لغو پذیرش شده در فرآیند فوق ،با بازار پایا فرابورس منتقل مي شوند.



ماده : 41
پذیرش اوراق بهادار با موجب هر یق از موارد زیر لغو ميشود :



بند : 1
ذف شد.



بند : 2
ذف شد.



بند : 3
ذف شد.



بند : 4
در صورو انحالل یا ورشكستگي ناشر؛



بند : 5
در صورتي كا ناشر ظرف مدو  3سال مالي متوالي یا  4سال مالي متناوب طي  5سال گذشتا مشمول ماده  141الیحا قانوني اصالح
قسمتي از قانون تجارو شده باشد ،بورس موظف است بر اساس فرآیند ذیل تصمیك گیري نماید:
الف  -بورس بالفاصلا پس از انتشار صورو هاي مالي ساالنا سابرسي شده توسط ناشر مبني بر شمول ماده  141الیحا قانوني اصالح
قسمتي از قانون تجارو ،ضمن اعالم با عموم (بر اساس فرم ب  ،)17با ناشر تذكر كتبي ارسال و درخواست ارائا برناما جهت خروي از
شمول موضوع بند  5این ماده مينماید.
ب -نا شر موظف ا ست داكثر ظرف مدو  15روزكاري برناما خود را محابق فرم ن  ،25جهت خروي از شمول ماده  141الیحا قانوني
اصالح قسمتي از قانون تجارو با بورس ارائا دهد.
ي -در صورو ارائا برناما طي مهلت معین توسط ناشر ،بورس موظف است برناما ارائا شده را ظرف مدو  10روزكاري بررسي نموده و
گزارش آن را با هیئت پذیرش ارائا دهد .هیئت پذیرش مي تواند داكثر تا مهلت زماني مقرر جهت ارائا صرررورو هاي مالي سررراالنا
سابرسي شده با ناشر جهت خروي از شمول ماده  141الیحا قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارو فرصت دهد .بورس موظف است
تصمیك هیئت پذیرش را محابق فرم ب  11با عموم اعالم كند.
د -در صورو عدم ارائا برناما طي مهلت معین تو سط نا شر یا عدم خروي از شمول ماده  141الیحا قانوني ا صالح ق سمتي از قانون
تجارو طي مهلت مقرر ،بورس ضمن اعالم با عموم از طریق فرم ب  ،10پذیرش اوراق بهادار ناشر را لغو مي كند.



بند : 6
سررسید اوراق بهادار؛



بند : 7
ذف شد.



بند : 8
ذف شد.



بند : 9
ذف شد.



بند : 10
در صررورو اعالم سررازمان مبني بر لغو پذیرش اوراق بهادار با اسررتناد ماده  19مكرر  1دسررتورالعمل اجرایي نحوه انجام معامالو در
بورس .



تبصره : 1
معیار سنجش شمول ماده  141الیحا قانوني ا صالح ق سمتي از قانون تجارو ،صورو هاي مالي ساالنا سابر سي شده شركت ا صلي
ميباشد.



تبصره : 2
در صورتي كا اظهارنظر سابرس مستقل و بازرس قانوني نسبت با هر یق از صورو هاي مالي ساالنا سابرسي شده عدم اظهارنظر یا
مردود باشد ،مالك تشخیص شمول ماده  141الیحا قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارو در آن سال مالي ،اقالم تجدید ارائا شده در
صورو هاي مالي ساالنا سابرسي شده سال مالي بعد خواهد بود .



تبصره : 3
تمام اوراق بهادار لغو پذیرش شده موضوع بندهاي  5 ،4و  10این ماده ،با بازار پایا فرابورس منتقل مي شوند.



ماده : 42
ذف شد.



ماده : 43
ذف شد.



ماده : 44
ذف شد.



ماده : 45
ذف شد.



ماده : 46
ذف شد.



تبصره :
ذف شد.



ماده  46مكرر :
رأي هیئت پذیرش در ماده  40مكرر و  41قحعي و الزم االجرا بوده و بورس مكلف ا ست پس از لغو پذیرش اوراق بهادار ،فهر ست اوراق
بهادار لغو پذیرش شده را با شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و ت سویۀ وجوه اعالم نماید .نقل و انتقال سهامي كا با صورو
قحعي لغو پذیرش ميشود ،در بازار پایۀ فرابورس ایران انجام خواهد شد .



ماده : 47
پذیرش مجدد اوراق بهاداري كا پذیرش آنها در بورس لغو شده ا ست ،پس از گذ شت دو سال از تاری لغو پذیرش با ارائۀ درخوا ست و
ا راز شرایط پذیرش امكانپذیر خواهدبود .پذیرش اوراق بهاداري كا با موجب مادۀ  34این د ستورالعمل لغو پذیرش شدهاند منوط با
سپري شدن مهلت تعیین شده در این ماده نميباشد.

o

بخش سه  -لغو پذيرش اوراق بهادار به درخواست ناشر :



ماده : 48
ناشر باید درخواست خود مبني بر لغو پذیرش اوراق بهادار را كا با تایید داقل  90درصد از سهامداران رسیده است را با همراه دالیل
لغو اختیاري ،روش تعیین قیمت تعهد خرید و اسامي متعهد یا متعهدان خرید ،با بورس ارایا نماید.



تبصره : 1
سهام ناشر متقاضي لغو پذیرش نباید در وثیقا شخص ثالث بوده و محدودیتي براي نقل و انتقال آن وجود داشتا باشد .



تبصره : 2
قیمت تعهد خرید باید بر ا ساس گزارش قیمت گذاري تهیا شده تو سط نهاد داراي صال یت پی شنهاد شود .قیمت پی شنهادي نباید
پایین تر از باالترین قیمت معامالتي تعدیل شده (نسبت با افزایش سرمایا و تجزیا و تجمیع) دو سال اخیر باشد .



تبصره : 3
درخوا ست لغو اختیاري پذیرش از فهر ست بورس نمي تواند زودتر از  5سال از زمان پذیرش شركت در فهر ست نر هاي بورس ارایا
شود .همچنین در صورو تغییر سهامداران كنترلي در شركت ،لغو اختیاري پذیرش تا  5سال امكان پذیر نیست .



ماده : 49
ذف شد.



ماده : 50
ذف شد.



ماده : 51
ذف شد.



ماده : 52
ذف شد.



ماده  52مكرر :
درخواسررت ناشررر در اولین جلسررا هیئت پذیرش محرح خواهد شررد ،و هیئت پذیرش با توجا با دالیل ارایا شررده و قیمت تعهد خرید
پیشن هادي متعهد یا متعهدان خرید نسبت با قبول یا رد درخواست تصمیك گیري مي نماید .دالیل رد درخواست ظرف مدو یق هفتا
با ناشر اعالم خواهد شد .



تبصره :
در صورو رد درخواست در هیئت پذیرش ،سهامداران عمده مي¬توانند درخواست خود را با شرایط جدید با بورس ارایا نمایند .



ماده  52مكرر : 1
پس از اعالم موافقت هیئت پذیرش ،ناشررر باید آگهي دعوو با مجمع عمومي عادي با دسررتور جلسررا بررسرري لغو پذیرش اختیاري از
فهرسررت نر هاي بورس را داقل  30روز و داكثر  40روز قبل از تاری برگزاري ،در روزناما كثیراالنتشررار و سررامانا كدال منتشررر
نماید .



ماده  52مكرر : 2
ناشر باید صورتجلسا امضاء شده مجمع مذكور را ظرف مدو هفت روز كاري با بورس و سازمان ارایا نماید.



ماده  52مكرر : 3
متعهد یا متعهدان خرید موظف ه ستند ظرف مدو ده روز از تاری ت صویب مجمع ،منابع مالي الزم را با همراه د ستور خرید در اختیار
كارگزار قرار دهند و مراتب را جهت آگهي با بورس اعالم نمایند .



تبصره :
متعهد خرید باید در آگهي فوق تاری خرید را اعالم كند .تاری خرید نباید بیش از  20روز از تاری مجمع مذكور باشد .



ماده  52مكرر : 4
بورس موظف است  3روز كاري قبل از تاری اعالم شده ،قصد شركت را مبني بر جمع آوري سهام شركت توسط متعهد خرید با عموم
اعالم نماید .



ماده  52مكرر : 5
متعهد خرید موظف است طي یق دورۀ ساماها ،تمامي سهام عرضاشده توسط سهامداران باقیمانده را خریداري نمایند .



ماده  52مكرر : 6
بورس پس از ا راز تكمیل فرآیند لغو پذیرش اختیاري موضرروع مواد  52مكرر تا 52مكرر  ،5موظف اسررت مراتب را در اولین جلسررۀ
هیئت پذیرش محرح نماید .هیئت پذیرش برا ساس گزارش بورس تاری دقیق لغو پذیرش را با بورس و نا شر اعالم ميكند .لغو پذیرش
شركت باید توسط بورس با سازمان ،شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسویا وجوه و عموم اعالم گردد .



ماده  52مكرر : 7
اوراق بهاداري كا با درخواست ناشر لغو پذیرش شده باشند تا سا سال بعد از تاری لغو پذیرش ،قابل پذیرش مجدد در بورس نیستند .



فصل شش  -ساير موارد :

o

بخش يك  -كارمزدها :



ماده : 53
بورس كارمزدهاي زیر را از متقاضي و ناشران اوراق بهادار پذیرفتاشده دریافت ميكند:



بند : 1
كارمزد پذیرش كا با همراه درخواست پذیرش و تكمیل مدارك اولیا دریافت ميشود.



بند : 2



كارمزد دري كا ساالنا براساس سرمایۀ پرداخت شده دریافت ميشود.


تبصره :
متقا ضي پذیرش و نا شري كا اوراق بهادار آن در بورس پذیرفتا شده ،موظف ا ست سب مورد كارمزدهاي فوق را بر ا ساس م صوبۀ
هیئت مدیرۀ بورس و داكثر تا میزان سقفهاي تعیین شده توسط هیئت مدیرۀ سازمان ،پرداخت نماید.

o

بخش دو  -ساير مقررات :



ماده : 54
ذف شد.



ماده : 55
عالوه بر سررهام و اوراق تامین مالي اسررالمي پذیرش سررایر اوراق بهادار از جملا انواع اوراق بهادار خارجي نیز با رعایت مقرراو مصرروب
مراجع ذيصررالح و شرررایط مندري در این دسررتورالعمل در بورس امكانپذیر ميباشررد .بازار و تابلو معامالتي این اوراق توسررط هیئت
پذیرش تعیین ميگردد.



ماده  55مكرر :
سهام شركتهاي خارجي عالوه بر ا راز شرایط این دستورالعمل ،داقل باید از شرایط زیر برخوردار باشد :



بند : 1
قبال در بورس كشور مبدا یا كشور دیگري پذیرفتا شده باشد.



بند : 2
مجوز فعالیت در صنعت مورد فعالیت را از وزارتخانا مربوطا در كشور مبدا یا نهاد ناظر مرتبط دریافت كرده باشد .



بند : 3
صوروهاي مالي شركت براساس استانداردهاي بینالمللي گزارشگري مالي ) (IFRSو یا استاندارد مورد تائید سازمان تهیا شده باشد .



تبصره :
بورس مي تواند مدارك و مستنداو بیشتري همانند استعالم از نهادهاي ناظر ،گزارشاو اعتبارسنجي و سایر اطالعاو با تشخیص خود
را از شركت خارجي درخواست كند .



ماده : 56
ذف شد.



تبصره :
ذف شد.



ماده : 57
تمام ناشرران و مدیران آنها ،مادامكا اوراق بهادارشران در بورس پذیرفتاشرده اسرت ،موظف با رعایت مقرراو بازار اوراق بهادار از جملا
مفاد این دستورالعمل ميباشند.



ماده : 58
در صورو نقض هر یق از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذیربط ،بورس موظف است براساس آییننامۀ انضباطي خود با تخلفاو
آنها رسیدگي یا سب مورد نقض مقرراو توسط آنها را با مرجع ذيصالح گزارش نماید.



ماده : 59
ضوابط مشرو ۀ زیر جزء الینفق این دستورالعمل بوده و عالوه بر مفاد دستورالعمل رعایت آنها نیز الزامي است :
 .1شرایط اختصاصي پذیرش سهام بانقها و مؤسساو اعتباري غیربانكي (پیوست،)1
 .2شرایط اختصاصي پذیرش سهام شركتهاي بیما (پیوست،)2
 .3شرایط اختصاصي پذیرش سهام شركتهاي لیزینگ (پیوست ،)3
 .4شرایط اختصاصي پذیرش سهام شركتهاي سرمایاگذاري و هلدینگ (پیوست  )4و
 .5شرایط اختصاصي پذیرش سهام شركتهاي دولتي (پیوست،)5
 .6شرایط اختصاصي پذیرش سهام شركت هاي تامین سرمایا و نهادهاي ارائا دهنده خدماو مالي (پیوست )6



ماده : 6
در صورو لزوم ،این دستورالعمل با ترتیب زیر اصالح خواهد شد :



بند : 1
با پیشنهاد هیئت مدیره بورس یا هیئت پذیرش و تصویب هیئت مدیره سازمان،



بند :2
با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت مدیره سازمان .



ماده  60مكرر :
در تمامي مواد این د ستورالعمل ،ارزیابي و ضعیت مالي ،عملكرد مالي و جریاناو نقدي متقا ضي در خ صوص پذیرش و تداوم پذیرش بر
مبناي صورو هاي مالي شركت ا صلي و تلفیقي گروه ا ست .مگر اینكا با صورو صریح با ا ستفاده از صورو هاي مالي شركت ا صلي
اشاره شده باشد .



ماده : 61
از تاری الزماالجرا شدن این دستورالعمل ،مقرراو مشرو ۀ زیر و كلیۀ مقرراو و ضوابط مغایر با این دستورالعمل لغو ميگردد :

1.آییننامۀ شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار مصوب  17/05/84شوراي بورس،

2.آییننامۀ شرایط و ضوابط پذیرش سهام بانقها و مؤ س ساو اعتباري غیر بانكي در بورس اوراق بهادار م صوب  06/03/81شوراي
بورس،

3.آییننامۀ شرایط و ضوابط پذیرش سهام شركتهاي بیما در بورس اوراق بهادار تهران مصوب  05/12/81شوراي بورس،

4.آییننامۀ شررایط و ضروابط پذیرش شرركتهاي فعال در اجارۀ بلند مدو (لیزینگ) در بورس اوراق بهادار تهران مصروب 16/11/82
شوراي بورس،

5.ضوابط طبقابندي شركتهاي سرمایاگذ اري پذیرفتا شده و متقاضي پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران مصوب  16/06/77شوراي
بورس،

6.شرایط اختصاصي پذیرش شركتهایي كا فعالیت اصلي آنها خدماو انفورماتیق باشد مصوب  01/12/73شوراي بورس،

7.شرایط پذیرش اوراق بهادار شركتهاي فعال در زمیناهاي خدماتي در بورس مصوب ،08/10/82

8.ضوابط تعیین ق رسیدگي تقاضاي پذیرش سهام شركتها در بورس مصوب 17/12/77شوراي بورس،

9.ضوابط اخذ ق دري اوراق بهادار شركتهاي جدیدالتأسیس در بورس مصوب  02/11/75شوراي بورس،

10.دستورالعمل پذیرش سهام دولت در بورس در جریان خصوصيسازي مصوب  26/09/82شوراي بورس،

11.آییننامۀ اجرایي هیئت پذیرش اوراق بهادار مصوب  07/06/46شوراي بورس،

 12.شرایط پذیرش اوراق مشاركت موضوع بند ب تبصرۀ  85قانون برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مصوب 16/05/74
شوراي بورس،

13.شرایط پذیرش اوراق مشاركت شركتها و بانقهاي خصوصي در بورس اوراق بهادار تهران مصوب  22/05/80شوراي بورس،

14.ضوابط پذیرش شركتهاي نسل سوم در بورس مصوب  18/10/84شوراي بورس

15.دستورالعمل پذیرش اوراق مشاركت شركتهاي پذیرفتا شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس آییننامۀ اجرایي مادۀ  17قانون
تنظیك بخشي از مقرراو تسهیل و نوسازي صنایع كشور و اصالح مادۀ  113قانون برنامۀ سوم ،مصوب  07/10/83شوراي بورس .


پيوست يك  -شرايط اختصاصي پذيرش سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي :

 oماده : 1
بانقها و مؤسررسرراو اعتباري غیر بانكي داراي مجوز فعالیت از بانق مركزي جمهوري اسررالمي ایران كا از این پس با اختصررار بانق و
مؤسسا نامیده ميشوند ،با توجا با شرایط اختصاصي زیر در بورس پذیرفتا ميشوند .
 oماده : 2
بانق یا مؤسسا بایستي ضوابط و استانداردهاي تعیین شده از جملا ساختار مالي مناسب صنعت بانكداري را رعایت كرده باشد
.

 oماده : 3
بانق یا مؤسررسررا باید برنامۀ عملیاتي جامع مشررتمل بر اهداف بانق ،بازارهاي هدف در مورد تأمین منابع و تخصرریص مصررارف ،رئوس
سی ستكهاي كنترل مدیریت ،سیا ستها و تمهیداو پیشبیني شده براي مقابلا با انواع خحرها (مدیریت ری سق) ،ساختار سازماني،
سی ستك نظارتي ،تركیب دارایيهاي منا سب ،نحوۀ تأمین زیانهاي ا تمالي و صوروهاي مالي برآوردي براي داقل سا سال فعالیت
آتي خود را ارائا نموده و متعهد با پیاده كردن و اجراي این برناما باشد .
 oماده : 4
تركیب سررهامداري بانق در زمان پذیرش و نقل و انتقال سررهام با گونا اي خواهد بود كا مغایرتي با قوانین و مقرراو مربوطا و سررقف
مجاز تملق سهام بانق نداشتا باشد.
 oماده : 5
در صررورتیكا مجموع جریان خالص وجا نقد ناشرري از فعالیت هاي عملیاتي شررركت در دو دوره مالي منتهي با پذیرش مثبت نباشررد،
تصمیك درخصوص موضوع یاد شده با استناد با دالیل كارشناسي در اختیار هیئت پذیرش خواهد بود .
 oماده : 6
شركت داقل الزاماو مقرر شده تو سط بانق مركزي درخ صوص كفایت سرمایا و سایر موارد را رعایت نموده با شد .ن سبت كفایت
سرمایا در بانق ها و مؤسساو اعتباري غیربانكي جایگزین نسبت قوق صا بان سهام با كل دارایيها در مواد  10 ،6و 11مي گردد.


پيوست دو  -شرايط اختصاصي پذيرش سهام شركت هاي بيمه :

 oماده : 1
نقل و انتقال سهام شركت بیما با نوعي باشد كا مغایرتي با قوانین و مقرراو مربوطا نداشتا باشد .
 oماده : 2
شركت بیما نميتواند بیش از پنج درصد سهام سایر شركتهاي بیما پذیرفتا شده در بورس را خریداري نماید .


تبصره :
خریداري سهام یق شركت بیما پذیرفتا شده در بورس با هدف ادغام ،فقط پس از ارائۀ برنامۀ ادغام توسط شركت بیما سرمایاگذار با
بورس و اخذ موافقت ،امكانپذیر خواهد بود .

 oماده : 3
سرمایاگذاري شركتهاي بیما در سهام شركتهاي پذیرفتا شده در بورس برا ساس "آییننامۀ سرمایاگذاري مؤسساو بیما" مصوب
شوراي عالي بیما صورو خواهد پذیرفت .
 oماده : 4
در زمان پذیرش ،شركت بیما بایستي برنامۀ جامع عملیاتي ،شامل اهداف مؤسسا ،بازارهاي هدف ،تمهیداو بیمۀ اتكایي و نحوۀ صول
با اهداف مورد نظر را داقل براي سا سال آینده ارائا نماید .
 oماده : 5
شركت داقل الزاماو مقرر شده توسط بیما مركزي در خصوص توانگري مالي و سایر موارد را رعایت نموده باشد .


پيوست سه  -شرايط اختصاصي پذيرش سهام شركت هاي ليزينگ :

 oماده : 1
بای ستي همواره داقل یق سوم سهام شركت ،متعلق با بانقها یا شركتهاي پذیرفتا شدهاي در بورس با شد كا لیزینگ با منظور
اعحاي تسهیالو جهت فروش محصوالو آنها تأسیس شده است .
 oماده : 2
شركت بایستي از نظر كفایت سرمایا و تركیب تسهیالو داده شده ،همواره در وضعیت مناسبي قرار داشتا باشد .
 oماده : 3
شركت بایستي ضوابط و استانداردهاي تعیینشده از جملا ساختار مالي مناسب صنعت لیزینگ را رعایت كرده باشد .
 oماده : 4
در صررورتیكا مجموع جریان خالص وجا نقد ناشرري از فعالیت هاي عملیاتي شررركت در دو دوره مالي منتهي با پذیرش مثبت نباشررد،
تصمیك درخصوص موضوع یاد شده با استناد با دالیل كارشناسي در اختیار هیئت پذیرش خواهد بود.
 oماده : 5
شركت داقل الزاماو مقرر شده توسط بانق مركزي درخصوص كفایت سرمایا و سایر موارد را رعایت نموده باشد .پ



پيوست چهار  -شرايط اختصاصي پذيرش سهام شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ :

 oماده : 1
شركتهایي كا منابع مالي در اختیار خود را منحصراً صرف سرمایاگذاري در اوراق بهادار و سپردههاي بانكي نموده و عهدهدار تجهیز و
باكارگیري آن ميباشند ،در دو گروه طبقابندي ميشوند:
 -1شركت سرمایاگذاري :شركتي كا هدف آن از خرید اوراق بهادار ،اعمال مدیریت در شركتهاي سرمایاپذیر نميباشد .
 -2شركت هلدینگ :شركتي كا با سرمایاگذاري در شركت سرمایاپذیر جهت ك سب انتفاع ،آنقدر ق رأي ك سب ميكند كا براي
كنترل عملیاو شركت ،هیئت مدیره را انتخاب كند و یا در انتخاب اعضاي هیئت مدیره مؤثر باشد .
 oماده : 2
در تركیب دارایي هاي شركتهاي سرمایاگذاري باید محدودیتهاي زیر اعمال شود:
 .1شركت سرمایا گذاري در هنگام پذیرش و پس از آن ،همواره باید داقل  70در صد از دارایيهاي خود را با سرمایاگذاري در اوراق
بهاداري اخت صاص دهد كا در اثر سرمایاگذاري در این اوراق بهادار ،با تنهایي یا با همراه ا شخاص تحت كنترل خود در شركت نا شر
اوراق بهادار یادشده ،نفوذ قابل مال ظا پیدا نكند یا كنترل آن را بادست نیاورد
 .2این شركتها نباید بیش از  10درصد دارایي هاي خود را صرف خرید سهام یق شركت نمایند .
.تبصره :
شركتهاي سرمایاگذار موظفاند در صورو ر ساندن میزان سرمایاگذاري خود در شركتهاي سرمایاپذیر با سقف فوق ،مراتب را با
سازمان و بورس اعالم نمایند .
 oماده : 3
شركتهاي هلدینگ در هنگام پذیرش و پس از آن ،همواره باید داقل  70در صد از دارایيهاي خود را با سرمایاگذاري در سهام یا
سررهكالشررركا یا وا دهاي سرررمایاگذاري داراي ق رأي شررركتها ،مؤسررسرراو یا صررندوقهاي سرررمایاگذاري دیگر اختصرراص دهد
باطوريكا در شركتها ،مؤسساو یا صندوقهاي سرمایاپذیر ،باتنهایي یا با همراه اشخاص تحت كنترل خود نفوذ قابل مال ظا یافتا
یا كنترل آنها را بادست آورد .
 oماده : 4
خرید اموال منقول و غیرمنقول منحصرررراً با منظور اسرررتفادۀ جاري و نا با قصرررد فروش ،در د نیازهاي متعارف بالمانع بوده و این
شركتها نميتوانند در خرید و فروش كاال با قصد انتفاع مشاركت نمایند .

 oماده : 5
در صررورتیكا مجموع جریان خالص وجا نقد ناشرري از فعالیت هاي عملیاتي شررركت در دو دوره مالي منتهي با پذیرش مثبت نباشررد،
تصمیك درخصوص موضوع یاد شده با استناد با دالیل كارشناسي در اختیار هیئت پذیرش خواهد بود .



پيوست پنج  -شرايط اختصاصي پذيرش سهام شركت هاي دولتي و سرمايه گذاري هاي استاني :

 oماده : 1
در خصوص شركتهاي دولتي كا مقرر گردیده سهام آنها در جریان برناماهاي خصوصي سازي از طریق بورس واگذار شود ،و همچنین
شركتهاي سرمایا گذاري ا ستاني در صورو تأیید سودآوري بالقوۀ شركت تو سط هیئت پذیرش ،رعایت شرط دورۀ سودآوري الزامي
نیست.


پيوست شش  -شرايط اختصاصي پذيرش سهام شركتهاي تامين سرمايه و نهادهاي ارائه دهنده خدمات مالي :

 oماده : 1
در صررورتیكا مجموع جریان خالص وجا نقد ناشرري از فعالیت هاي عملیاتي شررركت در دو دوره مالي منتهي با پذیرش مثبت نباشررد،
تصمیك درخصوص موضوع یاد شده با استناد با دالیل كارشناسي در اختیار هیئت پذیرش خواهد بود .
 oماده : 2
شركت داقل الزاماو مقرر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص كفایت سرمایا و سایر موارد را رعایت نموده باشد .

