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 به نام خدا

 بورس اوراق بهادار تهران و  فرابورس ایران دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در 

 مقدمه

 به دستورالعمل این،اسالمی شورای مجلس 1384 سال آذرماه مصوب بهادار اوراق بازار قانون 34 ماده اجرای راستای در

ماده به تصویب هیئت  29در تاریخ ... در  ایران فرابورس و تهراناوراق بهادار  بورس در بازارگردان فعالیت نحوه تعیین منظور

  مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

 تعــاریـف

 ديجد يمال ینهادها و ابزارها توسعه قانون ،1384 مصوب بهادار اوراق بازار قانون درکه  هاييواژه و اصطالحات -1ماده

، دستورالعمل 1389 مصوبانجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران  ۀدستورالعمل اجرايي نحو ،1388 مصوب

 اين در مفاهيم همان بهاند، تعريف شده 1388انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ايران مصوب  ۀاجرايي نحو

 :باشندمي زير معاني دارای ديگر هایواژه. اندرفته کار به دستورالعمل

 .است ايران فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس شرکت منظور :بورس

 افزايش و قيمت نوسان دامنة تحديد تقاضا، و عرضه تنظيم اهداف با داد و ستد اوراق بهادار است که :بازارگرداني تیفعال

 .شودمي انجام بهادار ورقة نقدشوندگي

 تعهد يزمان بازه در بهادار ورقه بازارگردان آن طي که است بازارگرداني فعاليت روش يک :حراج بر يمبتن يبازارگردان

  .نمايديم ثبت معامالتي سامانه در مظنه دامنه و انباشته سفارش حداقل رعايت با فروش و خريد سفارش همزمان طور به  خود،

 رد خودخريد و فروش  هایسفارشبايد در  بازارگردان که است بهادار ورقه از تعدادی حداقل :انباشته سفارش حداقل

 .دارد نگه بورس معامالت سامانة درتا زمان ايفای تعهدات روزانه  تعهد زماني بازه دامنه مظنه طي

 درصد به هادارب ورقة هر فروش سفارشقيمت باالترين  و خريد سفارش قيمتترين پايين بين اختالف حداکثر: مظنه دامنة

 فارشس قيمتترين پايين به نسبت درصد اين. نمايدمي وارد بورس معامالت سامانة در بهادار، ورقة آن بازارگردان که است

 . شودمي محاسبه خريد

 هب با رعايت ساير تعهدات بازارگرداني، بازارگردان که صورتي در که است بهاداری ورقة عدادت : روزانه معامالت حداقل

 گردد.مي ، تعهدات بازارگردان در آن روز ايفا شده تلقي کند معامله معامالتي، روز يک در بهادار ورقة از تعداد آن ميزان

 قداما خود، تعهدات مطابق بايد بازارگردان که است معامالتي جلسه هر مدت يا بازه زماني مشخصي از: تعهد يزمان بازه

 .کند معامالتي سامانه در سفارش ورود به
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در سقف )کف(  دقيقه پاياني جلسه معامالتي، 30 درخريد )فروش(  هایاگر مجموع حجم سفارش :(فروش) دیخر صف

 .تشکيل شده است (فروش)صف خريد از عددی باشد که از طريق فرمول زير محاسبه مي شود، مجاز، بيشتر  نوساندامنه 

 فرمول محاسبه صف به شرح زير است:

 تعداد سهام شرکت * )حجم معامالت روزانه / تعداد سهام شناور آزاد(

ها قرار اوراق بهادار بر اساس معيارهای نقدشوندگي تعيين شده توسط بورس، در آن که طبقاتي: ينقدشوندگ طبقات

  گيرند.مي

ی بهادار مشخصي است که توسط بورس، مجوز انجام عمليات بازارگرداني در خصوص ورقه :بازارگرداني عملیات مجوز

هبرای اشخاص موضوع   شود. ی زماني مشخص صادر ميبرای دوره ،و مطابق مفاد اين دستورالعمل -2ماد

 اشخاص زير مجاز به انجام عمليات بازارگرداني هستند:  -2ماده

 اختصاصي بازارگرداني، سرمايه گذاری هایصندوق -الف

 های تأمين سرمايه،شرکت -ب

 گری.ساير اشخاص دارای مجوز کارگزار/معامله -ج

 مطابق را بهادار اوراق بازارگرداني درخواست توانندمي ،مربوطه کانون در عضويت ماده قبل، پس از اشخاص -3ماده

همفاد ه -1ماد  .نمايند ارائه بورس به -4ماد

 

 بورس، ياعالم فرمت با مطابق را خود درخواست بايد بازارگردان بهادار، ورقه هر يبازارگردان اتيعمل انجام جهت  -4ماده

 يبازارگردان یپارامترها. نمايد ارائه بورس به ،ينقدشوندگ طبقات در شده نييتع  بازارگرداني پارامترها تيرعا با

 :از تندرعبا

 مربوطه؛ يمعامالت نماد ذکر با يبازارگردان یبرا تعهد مورد معامله قابل بهادار اوراق -الف
 ؛/بازه زماني تعهدروزانه معامالت حداقل -ب
 مظنه؛ هدامن -ج
 انباشته؛ سفارش حداقل -د

 ،يبازارگردان يزمان دوره -هـ
 .نوسان دامنه -و

 

 طابقتبا بررسي ، هر ورقه بهادار بازارگرداني عمليات روز از تاريخ دريافت درخواست متقاضي 5بورس حداکثر ظرف   -5ماده

هدرخواست مذکور با  موافقت با درخواست  نظر خود مبني بر موافقت يا عدم، و ساير مفاد اين دستورالعمل -4ماد

در  شود.درخواست، بصورت مکتوب به متقاضي اعالم مي ردداليل عدم موافقت در فرض  مذکور را اعالم مي نمايد.
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 مجوز اعطايي در بازارگرداني در هر ورقه بهادار عملياتبازارگرداني و تاريخ آغاز و پايان  پارامترهایوافقت، صورت م

بازارگرداني صادرشده توسط بورس، محدود و منحصر به اوراق بهادار مندرج  مجوز عمليات .ذکر خواهد شد بورس

نماد ديگر منوط به طي مجدد فرايند دريافت مجوز از بورس بازارگرداني در هر  عملياتمزبور بوده و انجام  در مجوز

 است.

 اختصاصي بازارگرداني سرمايه گذاری هایه استثنای صندوقببرای نهادهای مالي  ايجاد کد بازارگرداني -1تبصره

 یشرکت سپرده گذارهر نماد معامالتي توسط به طور جداگانه برای  د،ندهکه عمليات بازارگرداني انجام مي

 موضوع اين ماده انجام خواهد شد.عمليات بازارگرداني، پس از دريافت مجوز  و با اعالم بورس مربوطه

صرفا پس از های اختصاصي بازارگرداني صندوق توسط هر ورقه بهادار يبازارگردان اتيعمل  آغاز -2تبصره

 سازمان بهصورتجلسه اصالح اميدنامه  ارسال و بازارگرداني از بورس مربوطه عمليات دريافت مجوز

 است. پذيرامکان

در هر ورقه بهادار،  يبازارگردان عملياتقبل از آغاز  یروز کار کيبورس موظف است حداقل  -3تبصره

وع شر هياطالع يشروع و اتمام تعهد بازارگردان را ط خيتار ،يبازارگردان یمشخصات بازارگردان، پارامترها

 .دينما يرسانخود اطالع يرسم تيدر سا يبازارگردان عمليات

  

  .دهديم انجام يبازارگردان مخصوص کد در صرفا را بهادار ورقة يبازارگردان تيفعال بازارگردان  -6ماده

انجام رويداد شرکتي شامل افزايش سرمايه يا پرداخت سودنقدی سبب تعديل تعهدات بازارگردان بر روی سهام  -7ماده

 شود:موضوع بازارگرداني به شرح زير مي

𝑄𝑚𝑎 =
𝑃𝑏 × 𝑄𝑚𝑏

𝑃𝑎𝑑𝑗
⁄  

𝑄𝑚𝑎  يشرکت داديپس از رو= مقدار حداقل معامالت روزانه 

𝑃𝑏 = يشرکت دادياز رو شيسهم پ پاياني متيق نيآخر 

𝑄𝑚𝑏 يشرکت دادياز رو شيحداقل معامالت روزانه پ = مقدار 

𝑃𝑎𝑑𝑗 شود:شده که به صورت زير محاسبه مي= قيمت تعديل 

 رويداد شرکتي افزايش سرمايه باشد:در صورتي که 

𝑃𝑎𝑑𝑗 =
(𝑃𝑏 ×𝑄𝑏 − 𝐼𝑛)

𝑄𝑎
⁄    

 𝑄𝑏 تعداد سهام منتشره شرکت پيش از افزايش سرمايه = 

𝐼𝑛 ارزش ريالي افزايش سرمايه از محل آورده نقدی = 

𝑄𝑎 تعداد سهام منتشره شرکت پس از افزايش سرمايه = 
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 باشد:در صورتي که رويداد شرکتي تقسيم سود نقدی 

𝑃𝑎𝑑𝑗 = 𝑃𝑏 −𝐷𝑃𝑆 

𝐷𝑃𝑆 سود تقسيمي هر سهم = 

انجام عمليات بازارگرداني در مورد حق تقدم سهام، منوط به اخذ مجوز جديد عمليات بازارگرداني از بورس  -1تبصره

 و تأمين منابع مالي جديد است. 

 مربوط به اصالح اميدنامه را پس صندوق های سرمايه گذاری اختصاصي بازارگرداني مکلفند، صورتجلسه -2تبصره 

 از تعديل تعهدات به سازمان ارسال نمايند.

 

تواند جهت تامين دارايي و منابع مالي مورد نياز برای فعاليت بازارگرداني، با هر شخص حقيقي و مي بازارگردان       -8ماده

ماده به پيشنهاد بورس، به تصويب سازمان نمونه قرارداد موضوع اين منعقد نمايد.  قرارداد کننده دارايي()تأمينحقوقي 

 هایتأمين دارايي از ساير اشخاص بموجب قرارداد موضوع اين ماده در هر حال تأثيری در مسئوليت خواهد رسيد.

 بازارگردان مطابق مفاد اين دستورالعمل نخواهد داشت.

 ار،اوراق بهاد انتقال مکاناهای سرمايه گذاری اختصاصي بازارگرداني حسب تشخيص  بورس در خصوص صندوق -9ماده

ز اين معامله ا .است مجاز ساعت از خارج معامله قالب در نماد پاياني قيمت با کننده داراييتأمين معامالتي کد از

با خاتمه عمليات بازارگرداني، اوراق بهادار موضوع عمليات بازارگرداني موجود در کد   پرداخت کارمزد معاف است.

صندوق های سرمايه گذاری اختصاصي بازارگرداني، با قيمت پاياني نماد در قالب معامله خارج از ساعت به کد 

 است. معامالتي تأمين کننده دارايي منتقل مي شود. اين معامله نيز از پرداخت کارمزد معاف

 گذاریسرمايههای ير نهادهای مالي به غير از صندوقتوسط سا اوراق بهادار بازارگرداني درخواست ارائه صورت در -10ماده

موضوع ) بازارگرداني کد به بهادار اوراق انتقال با مالکان موافقت فرم بازارگرداني متقاضي ،اختصاصي بازارگرداني

ق بدون اينکه حقو ، تأمين کننده دارايياين فرم با امضای کند.اين دستورالعمل( را به بورس ارائه مي 2پيوست 

اجازه خريد برای کد مخصوص  منتقل کند، تنها به بازارگردانمالکانه اوراق بهادار موضوع قرارداد بازارگرداني را 

وع موض بازارگرداني عمليات خاتمه از سدهد. پرا به بازارگردان مي کدآن  در موجود بازارگرداني و فروش اوراق بهادار

 کد در موجود بهادار اوراق و نداشته اختصاصي را بازارگرداني کد با معامله انجام اجازه بازارگردان ،ورقه بهادار

کننده  تأمين سهامداری کد به با درخواست بازارگردان، پس از اعالم بورس توسط شرکت سپرده گذاری بازارگرداني،

 .مي شوددارايي منتقل 

 بازارگردان به شده منتقل سهام ميزان و شده آغاز بورس اعالم با بازارگردانيشروع فعاليت  ،های اوليهدر عرضه -11ماده

   شود.نمي محسوب اوليه عرضه برای عمده سهامدار توسط شده تعهد سهام ءجز است بازارگردان نزد که مادامي

 :نمايد بورس معامالت سامانة وارد زير شرايط رعايت با را خود فروش و خريد هایسفارش است، موظف بازارگردان -12ماده

 .باشند نوسان مجاز دامنة در بايد هاسفارش اين در پيشنهادی هایقيمت( الف
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قدام ا پارامترهای بازارگردانيبا رعايت  ،نسبت به ثبت سفارش معامالتي جلسههر  طي بايد بازارگردان(  ب

 .بازارگردان ملزم به رعايت الزامات اين بند تا زمان ايفای تعهد معامالتي در هر جلسه معامالتي است نمايد.

در با رعايت پارامترهای بازارگرداني، گردان بايد به طور همزمان سفارش خريد و فروش خود را بازارج( 

  سامانه معامالتي بورس وارد نمايد.

ه کند کای وارد ميگونههای خريد و فروش را با رعايت حداقل سفارش انباشته، به سفارشبازارگردان د( 

 درصد حجم سفارش وارد شده در سمت ديگر نباشد. 50حجم سفارش هر سمت خريد يا فروش کمتر از 

 ( بازارگردان مجاز به ثبت سفارش هم جهت با صف خريد و فروش نيست.ه

 رگردانبازا تعهد ايفای عدم معنای به تنهايي به انباشته، سفارش حداقل رعايت عدم يا مجاز مظنه دامنه رعايت عدم -1تبصره

 . بود خواهد

در سهام از طريق صدور و ابطال واحدهای  معامله قابل یگذارهيسرما یهاصندوق یواحدها يبازارگردان -2تبصره

 رد صندوق، یواحدها ابطالصدور و  ييدارا خالص ارزش پذير است که به ترتيبگذاری در صورتي امکانسرمايه

 شته باشد.قرار دا مظنه دامنه

ن تواند در ايبازارگردان مي ليکن ؛گرددنمي لحاظ بازارگردان تعهد زماني بازه جزو گشايشپيش مرحله -3تبصره

 مرحله اقدام به ورود سفارش خريد و فروش نمايد.

 

 يبازارگردان یپارامترها تيرعا با توانديم کند، ايفا را مربوط به حداقل معامالت روزانه تعهد بازارگردان که صورتي در -13ماده

 . نمايد گذاریسفارش به اقدام

 

 متس در تعهدات ايفای به قادر همواره که کند مديريت نحوی به را خودو منابع مالي  دارايي است موظف بازارگردان -14ماده

ع منابيا  دارايي اتمامو  گرددمي محسوب وی تعهدات ايفای عدم بازارگردان، سفارش ورود عدم. باشد فروش و خريد

 .کرد نخواهد مسئوليت سلب تعهدات ايفای برای وی از دليل هر به بازارگردان مالي

دامنه برابر  2اندازه حداکثر در روز معامالتي بعد، دامنه نوسان جديد به در صورت تشکيل صف خريد يا فروش،  -15ماده

اعمال خواهد شد. تشخيص افزايش در دامنه نوسان جديد با رعايت نوسان جلسه معامالتي قبل، برای نماد معامالتي 

 سقف مقرر در اين ماده، با بورس است.

 تعادلم زمان تا بود، مواجه فروش صف اي و ديخر صف با يمتوال یکار روز سه از شيب يمعامالت نماد که يصورت در -16ماده

 واهدخ معاف يبازارگردان تيفعال انجام از بورس موافقت و بورس از درخواست از پس بازارگردان ،يمعامالت نماد شدن

 .بود

 حظهل از است موظف بازارگردان و شده اعالم بازارگردان به بورس توسط يمعامالت نماد شدن متعادل زمان-تبصره

 .دينما شده تعهد یپارامترها با يبازارگردان تيفعال انجام به اقدام بورس اعالم
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توانند سفارش  يم یمعامله گر ی/ کارگزاریمجاز کارگزار يمعامالت یها رساختيز قيگردان ها صرفا از طر بازار -17ماده

 تايعمل مجوز یتقاضاموظف است در زمان ارسال  بازارگردان. نديبورس ارسال نما يخود را به سامانه معامالت یها

. امکان دينما يبه عنوان کارگزار عامل جهت ورود سفارشات به بورس معرف کارگزار 2به بورس، حداکثر  يبازارگردان

ان کارگزار اول و عدم امک يتعهدات بازارگردان تنها در صورت اتمام اعتبار معامالت یفايا یاستفاده از کارگزار دوم برا

 .شد خواهد فراهم مربوطه بورس يهماهنگبوده که صرفاً با  شانيا یهايبسته بودن دسترس ايو  ديورود سفارش خر

هايي که در زمان تصويب اين دستورالعمل، ايستگاه معامالتي اختصاصي دارند، موظفند حداکثر شش ماه بازارگردان -1تبصره

پس از تصويب اين دستورالعمل، مطابق مفاد اين ماده کارگزار عامل جهت ورود سفارشات را به بورس معرفي نمايند؛ 

 فوق، ايستگاه معامالتي اختصاصي آن ها غيرفعال خواهد شد. در غير اينصورت با انقضای مدت

اين  1هايي که ايستگاه معامالتي اختصاصي دارند، در طول مدت شش ماهه مقرر در تبصره بازارگردان  -2تبصره

ها از بورس اخذ شده را از آن ايستگاه توانند معامله اوراق بهاداری که مجوز عمليات بازارگرداني آنماده، صرفاً مي

 نجام دهند. استفاده از ايستگاه معامالتي اختصاصي صرفاً برای دارنده آن ايستگاه مجاز است.ا

 همراه به را خود درخواست مکتوب صورت به ديبا بازارگردان ،جديد کارگزارِ معرفي به ليتما صورت در -3تبصره

 مجاز ،بورس موافقت خيتار از پس يمعامالت جلسه از صرفاً ديجد کارگزار .دينما ارائه بورس به را سمت ولقب فرم

  .بود خواهد يبازارگردان مورد يمعامالت نماد در تيفعال شروع به

ات مجوز عملي ی کهتوانند معامله اوراق بهادارهايي که ايستگاه معامالتي اختصاصي دارند، صرفاً ميبازارگردان   -18ماده

استفاده از ايستگاه معامالتي اختصاصي صرفاً برای را از آن ايستگاه انجام دهند. اخذ شده از بورس  هاآن بازارگرداني

 دارنده آن ايستگاه مجاز است.

 نسبت بعد دقيقه 2 تا حداکثر است ملزم وی بازارگردان، "انباشته سفارش حداقل" از بخشي يا تمام امانج صورت در -19ماده

  .نمايد اقدام خودانباشته  سفارش حداقل مجدد ورود يا ترميم به

 یکار روز 5 حداقل  يرسان اطالع به منوط بورس رهيمد اتيه دييتا با ماده نيا موضوع مذکور زمان رييتغ -تبصره

 .است ريپذ امکان ،از اجرايي شدن قبل

است حسب درخوسوابق مربوط به فعاليت بازارگرداني خود را ثبت و نگاهداری کرده و  کليه بازارگردان موظف است -20ماده

 سال نگهداری کند. 5اين سوابق را تا موظفند  و بازارگردان به بورس گزارش دهد. بورس

ايت و در س تعيين را خود بازارهایدر  بازارگرداني پارامترهای حداقل و نقدشوندگي طبقات ساالنه صورت به بورس -21ماده

 . نمايدرسمي خود اعالم مي

 طبقات در بهادار اوراق يابيجا به اقدام( ينقدشوندگ طبقات نييتع با زمانهم اول مرتبه) ماهه 6 مقاطع در بورس -1تبصره

 خود يانبازارگرد تيفعال ،يابيجا نيآخر اعمال از شيپ که يبازارگردان تعهدات صورت نيا در. دينمايم ينقدشوندگ

. ودب خواهد بهادار ورقه يبازارگردان عمليات مجوز یاعطا زمان در شده نييتع یپارامترها با مطابق است کرده آغاز را

 بورس هب دييتا جهت را خود مکتوب درخواست ديبا بازارگردان د،يجد طيشرا طبق يبازارگردان انجام ليتما صورت در

 . دينما اعالم مربوطه
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 .شد خواهد يرسان اطالع بورس رهيمد اتيه بيتصو از پس يشوندگ نقد طبقاتمربوط به  محاسبه نحوه -2تبصره

 جديد نوسان یدامنه. شودمي قبلي قيمت نوسان دامنه جايگزين قيمت، نوسان جديد دامنه بازارگرداني، شروع روز از -22ماده

همچنين حجم مبنا در محاسبه . بود خواهد معمول شرايط در نوسان یدامنه برابر دو حداکثر بورس تشخيص به

 قيمت پاياني نمادهای دارای بازارگردان فعال، اعمال نخواهد شد.

مجوز  لغوروز تقاضای  10ظرف  مي تواند بازارگردان ،يبازارگردان یپارامترها بر رگذاريتأث مقررات در رييتغ صورت در-23ماده

روز کاری بعد از ارائه تقاضای  2بورس موظف است حداکثر ظرف خود را به بورس ارائه نمايد.  بازارگرداني عمليات

 بورس با بررسيمذکور، نظر خود را در خصوص موافقت يا عدم موافقت با درخواست بازارگردان به وی اعالم نمايد. 

ليات ، مجوز عمبا درخواست لغو مجوز در صورت موافقتاثرگذاری تغيير در قوانين و مقررات بر فعاليت بازارگردان و 

در مورد اوراق  .مي کندمنتشر  خودرساني و در پايگاه اطالع رساندهلغو و مراتب به اطالع سازمان  را بازارگرداني

نها الزامي است، ناشر موظف است ظرف مدت ده روز کاری، بازارگردان جايگزين بهاداری که وجود بازارگردان در آ

 را معرفي نمايد.

 تدرخواس .است بهادار ورقه فعاليت بازارگرداني بر روی شروع تاريخ از پس شش ماه ،بازارگردان تعهد دوره حداقل-24ماده

 رخواستارائه دشروع فعاليت، منوط به پس از  شش ماه پس از گذشت بازارگرداني فعاليت ادامه از بازارگردان انصراف

روز پس از  30. پايان فعاليت بازارگردان، حداقل رساني بورس استرساني موضوع در پايگاه اطالعاطالعبه بورس 

  پذير است.رساني بورس امکانروز پس از اطالع 20ارائه درخواست و 

بازارگرداناني که پيش از تصويب اين دستورالعمل، عمليات بازارگرداني را آغاز نموده باشند، بازارگردان  درخصوص  -25ماده

تواند درخواست بازارگرداني با شرايط جديد و يا معرفي بازارگردان جايگزين ارائه نمايد. در خصوص اوراق بهاداری مي

 .الزامي است. نرفي بازارگردان جايگزيها به قيمت ثابت بوده است، معکه روش بازارگرداني آن

بورس در مقاطع  .گرددمي تعيين بازارگردان آن رتبه اساس بر ابزارمالي هر در بازارگردان هر کارمزدی خفيفاتت-26ماده

و تخفيفات  انبازارگردرتبه بندی نحوه مربوط به ضوابط شش ماهه نسبت به تعيين رتبه بازارگردانان اقدام مي نمايد. 

تا پيش از تصويب اين ضوابط، تخفيفات  .به تصويب هيات مديره سازمان خواهد رسيد کارمزدی به پيشنهاد بورس،

 کارمزدی، بر اساس مقررات مجری در زمان تصويب اين دستورالعمل تعيين خواهد شد.

ه مي تواند وی را ب رسيدگي مرجع يا عدم ايفای تعهدات توسط بازارگردان، دستورالعمل اين فادنقض م صورت در -27ماده

 مجازات انضباطي زير محکوم نمايد. چند يا يک

 پرونده؛ در درج بدون کتبي تذکر( الف

 پرونده؛ در درج با کتبي اخطار( ب

 فعاليت طول در که( مستقيم دسترسي صورت در) معامالتي ايستگاه هزينه و معامالت کارمزد از قسمتي يا تمام پرداخت( ج

 .است بوده معاف آن پرداخت از بازارگرداني

 سال؛ دو حداکثر مدت برای مربوطه بهادار اوراق مورد در بازارگردان بازارگرداني فعاليت تعليق( د
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 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالي جديد؛ 14ه( جريمه نقدی با رعايت ماده 

 مربوطه؛ بهادار اوراق مورد در بازارگردان بازارگرداني عمليات مجوز لغو( و

 ؛است گرفته تعلق بازارگردان به بازارگرداني، فعاليت انجام دليل به که امتيازاتي از بخشي يا تمام لغو( ز

 سال؛ دو مدت تا حداکثر بازارگردان مجوز تعليق( ح

 ؛بازارگرداني مجوز لغو( ط

 عدم رعايت قوانين و مقررات بوده ياعدم ايفای تعهدات يا تنزل طبقه نقدشوندگي ناشي از  که يصورت در  بورس -1تبصره

 ياتعمل تواندمي گردد،يم آن دامنه شيافزا اي گريد تخلفات وقوع به منجر يبازارگردان عمليات ادامه دينما احراز

 موافقت باروز صرفا  5توقف عمليات بازارگردان، بيش از . دينما متوقف یکار روز 5 مدت به حداکثر را يبازارگردان

 موضوع ،يبازارگردانپيش از توقف عمليات  است موظف بورس. است ريپذامکان سازمان، یهابورس بر نظارت معاونت

 و عالما تخلفات به يدگيرس مرجع به تيفور ديق با را تخلف موضوع و کرده يرساندر پايگاه رسمي خود اطالع  را

  .دينما صادر را يمقتض یرا و يدگيرس موضوع به نوبت از خارج مزبور مرجع

 و نيقوان ريسا نقض یبرا شده ينيبشيپ یهامجازات اعمال از مانع ماده نيا موضوع یهامجازات اعمال -2تبصره

 .بود نخواهد مقررات،

در خصوص اوراق بهاداری که وجود بازارگردان در آنها الزامي است، چنانچه توقف عمليات بازارگردان بر  -3تبصره

روز کاری، بازارگردان جايگزين  10روز ادامه يابد، ناشر موظف است ظرف مدت  10از  اين ماده، بيش 1اساس تبصره 

 را معرفي نمايد.

و عمليات بازارگردان به موجب حکم  است يکه وجود بازارگردان در آنها الزام یدر خصوص اوراق بهادار -4تبصره

مرجع رسيدگي لغو يا تعليق مي گردد، مرجع رسيدگي مي تواند ضمن صدور حکم، ناشر را موظف نمايد حداکثر 

 روز کاری، نسبت به معرفي بازارگردان جديد اقدام کند. 10ظرف مدت 

 

 تريانمش ساير پايين تری نسبت  به اولويتدر قيمت برابر از  بازارگردان، بهادار اوراق فروش و خريد هایسفارش-28ماده

 .برخوردار خواهد بود

ل در نظر گرفته شده در اين دستورالعم و وظايف طيشرا رعايت نيبازارگردان و همچن فيبورس بر چگونگي انجام وظا -29ماده

 .داشته و موظف است عدم رعايت قوانين و مقررات را به مرجع رسيدگي به تخلفات گزارش نمايدنظارت 

 

 و بورس سازمان رهيمد أتيه بيتصو به 139./ ../... خيتار در وستيپ ...  و تبصره ..  و ماده .. در دستورالعمل نيا

 .ديرس بهادار اوراق


