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 بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران دستورالعمل معامالت اوراق اختيار فروش تبعي در
 

 كليات و تعاريف:اول فصل

 شركت در معامالت نامهآيين، ايران اسالمي جمهوري بهادار اوراق بازار قانون 1 ماده در كه هايي واژه و اصطالحات )1 ماده
، تهران بهادار اوراق بورس در بهادار اوراق معامالت انجام نحوه اجرايي دستورالعمل، تهران بهادار اوراق بورس

 معامله اختيار قرارداد معامالت دستورالعمل و ايران فرابورس در بهادار اوراق معامالت انجام نحوه اجرايي دستورالعمل

 .اند رفته كار به دستورالعمل اين در مفاهيم همان  به اند، شده تعريف ايران فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس در
 : باشند مي زير معاني داراي ديگر هاي واژه

 اوراق واگذاري شرايط واجد كه حقوقي يا حقيقي اشخاص :تبعي خريد اختيار اوراق واگذاري به ملزم اشخاص -1
 ؛باشندمي كنندهعرضه به تبعي خريد اختيار

 بورس مصوب فرمت طبق كه "تبعي فروش اختيار اوراق" مشخصات بر مشتمل است اي اطالعيه :عرضه اطالعية -2
 ؛شودمي منتشر دستورالعمل اين ضوابط ساسا بر و

 مطابق پايه دارايي از مشخصي تعداد خريد اختيار آن، اساس بر كه است بهاداري ورقه :تبعي خريد اختيار اوراق -3
 داده تبعي فروش اختيار اوراق كننده عرضه به سررسيد در اطالعيه عرضه در اعالمي تعهدات تسويه شرايط

 ؛شود مي
 مطابق پايه دارايي از مشخصي تعداد فروش اختيار آن، اساس بر كه است بهاداري ورقه :تبعي فروش اختيار اوراق -4

 ؛شود مي داده آن خريدار به سررسيد در اطالعيه عرضه در اعالمي تعهدات تسويه شرايط
 ؛است آن بر مبتني تبعي خريد اختيار يا و تبعي فروش اختيار اوراق كه بهاداري اوراق :پايه دارايي -5
 و آگاهي از حاكي و رسدمي مشتري امضاي به مشتقه بازار در معامالت آغاز از پيش كه است فرمي :ريسك بيانيه -6

 ؛باشدمي بازار در آن با مرتبط مقررات و قوانين كليه و معامله ريسك از مشتري كامل پذيرش
 روز يك در كننده عرضه توسط عرضه قابل تبعي فروش اختيار اوراق تعداد حداقل :روزانه عرضة حجم حداقل -7

 ؛است
 اين ضوابط رعايت عدم صورت در تبعي فروش اختيار اوراق دارنده يا و كنندهعرضه از كه است مبلغي :خسارت -8

 شود؛ مي اخذ دستورالعمل

 در كه است تبعي فروش اختيار اوراق معامالتي روز آخرين و معامالتي روز اولين بين زماني فاصلة :معامالتي دورة -9
 ؛شود مي اعالم عرضه اطالعيه

 اختيار اوراق مورد حسب روز، آن معامالتي جلسه پايان از پس كه است معامالتي دوره روز آخرين :سررسيد -10
 ؛دارد اعمال قابليت تبعي خريد اختيار اوراق يا تبعي فروش
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 ؛شود خريداري مجاز معامالتي كد هر توسط تواند مي كه است تبعي فروش اختيار اوراق تعداد حداكثر :خريد سقف -11
 اختيار اوراق عرضه اطالعيه در اعالمي شرايط با مطابق بورس، ييدأت از پس كه است شخصي :كننده عرضه -12

 ؛كندمي اقدام تبعي فروش اختيار اوراق عرضه به نسبت بار اولين براي تبعي، فروش
 تعهدات و تبعي فروش اختيار اوراق مشخصات كننده،عرضه كه فرمي: تسويه تعهد و عرضه درخواست فرم -13

 ؛رسدمي بورس تصويب به آن فرمت و كندمي اعالم بورس به را عرضه
خواست خود مبني بر واگذاري دارنده اوراق اختيار فروش تبعي درفرمي است كه  :ثانويه معامالت درخواست فرم -14

كند و فرمت آن به تصويب بورس اعالم مي به بورسرا  به خريدار جديدو دارايي پايه آن اوراق اختيار فروش تبعي 
 ؛رسدمي

تعهدات طرفين كه بين مشتري و كارگزار منعقد و حقوق و است قراردادي   :كارگزار و مشتري مابينفي قرارداد -15
 شود؛يم نييتع بورس توسط قرارداد نيشود. مفاد ااساس آن مشخص مي بر

 سررسيد در قيمت آن با تبعي خريد اختيار يا تبعي فروش اختيار اوراق مورد حسب كه است قيمتي :اعمال قيمت -16
  شود؛مي تسويه

 اختيار اوراق يا تبعي فروش اختيار اوراق نقدي تسويه محاسبات اساس كه است قيمتي :پايه دارايي يمبنا قيمت -17
 ؛شودمي ذكر عرضه اطالعيه در و تعيين بورس توسط و بوده تبعي خريد

-مي عرضه ،معامالتي دوره طي كنندهعرضه سوي از كه تبعي فروش اختيار اوراق تعداد حداكثر :عرضه حجم كل -18

 ؛شود
 اين مفاد مطابق تبعي فروش اختيار اوراق انتشار درخواست بررسي منظور به كه است ايكميته :انتشار ميتهك -19

 .شودمي تشكيل دستورالعمل

 تبعي فروش اختيار اوراق مشخصات: دوم فصل

 :است زير موارد شامل تبعي فروش اختيار اوراق مشخصات )2 ماده
 سررسيد؛) 11 معامالتي؛ نماد) 1

 تعهدات؛ تسويه شرايط)12 پايه؛ دارايي) 2

 وجود؛ صورت در ثانويه معامالت انجام شرايط)13 كننده؛عرضه )3
 وجود؛ صورت در بازارگرداني شرايط)14كننده؛عرضه كارگزار) 4
؛اعمال فرآيند بنديزمان)15روزانه؛ عرضه حجم حداقل) 5
 پايه؛ داراييمبناي قيمت تعيين نحوه)16 عرضه؛ حجم كل) 6

 قيمت؛ پولي واحد)17 خريد؛ سقف) 7
 ها؛خسارت)18معامالتي؛ هايمحدوديت)  8
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 معامالتي؛ روزهاي و ساعات)19 اعمال؛ قيمت) 9

 كارمزدها؛)20 معامالتي؛ دورة) 10

 .شودمي تعيين) توسط سازمان 20 بند (و  بورس توسط  ) مشخصات اوراق 19) تا (1( يبندها :1 تبصره

و حداقل دو  نييآن توسط  بورس تع راتييو تغ يجلسه معامالت انيانجام معامله و زمان شروع و پا يروزها :2 تبصره
 .شوديم يرسانقبل از اجرا، توسط بورس اطالع يروز كار

 يفن اشكاالت بروز صورت در را يمعامالت ةجلس طول و خاتمه و شروع ساعات توانديم بورس رعامليمد :3 تبصره
 يمعامالت ةسامان و بورس يرسم تيسا قيطر از بالفاصله ديبا راتييتغ نيا. دهد رييتغ يمعامالت ةسامان در
 خود سوابق در را يمعامالت ةسامان يفن اشكاالت به مربوط مستندات ديبا بورس. برسد عموم اطالع به

 .كند ارائه سازمان به درخواست حسب و ينگهدار

 .باشديم يفن رساختيز جاديا به منوط هيثانو معامالت انجام :4 تبصره

 كاري روز يك حداقل عرضه اطالعيه قالب در تبعي فروش اختيار اوراق مشخصات در مندرج بندهاي كلية :5 تبصره
 .رسدمي عموم اطالع به بورس توسط عرضه از پيش

 از پس كاري روز اولين باشد، رسمي تعطيل روزهاي با مصادف عرضه اطالعيه در شدهتعيين مواعد از يك هر چنانچه )3 ماده
 .است محاسبه مالك تعطيل، ايام

 .رديگيمانتشار انجام  تهيدر كم تبعيفروش  ارياخت اوراق انتشاردر خصوص صدور مجوز  يريگميتصم )4 ماده
 :شودتشكيل ميعضو و يك دبير به شرح زير  سه از انتشاركميته  )5 ماده

 ن (به عنوان رئيس)؛ناشرا و هابورس بر نظارت معاونت ابنتخا به سازمان ندهينما -

 (به عنوان دبير)؛ آن شركت رهيمد تأيبه انتخاب ه بورس ندهينما -

 ؛آن شركت رهيمد تأيبه انتخاب ه يمركز يگذارسپرده شركت ندهينما -

 .باشديم اعضاء تيمنوط به حضور و موافقت اكثر ميجلسه و اتخاذ تصم ليتشك تبصره:

 منوط به انجام وظايف زير توسط كميته انتشار است:صدور مجوز انتشار اوراق اختيار فروش تبعي  )6 ماده

  ؛دستورالعمل اين موضوع تعهدات ايفاي جهت كنندهعرضه مالي توانايي احراز -
 .تبعي فروش اختيار اوراق انتشار جهت نياز مورد تضامين و وثايق نوع و ميزان تعيين -

 به كننده عرضه كارگزار طريق از زير مدارك همراه به  را تبعي فروش اختيار اوراق انتشار درخواست كننده، عرضه )7 ماده
 :نمايد مي ارائه بورس

 2 ماده موضوع 14 تا 2 بند موارد -1
 توجيهي گزارش -2

 پيشنهادي وثايق و تضامين -3
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 انتشار كميته يا بورس تشخيص حسب موارد ساير -4

دارندگان  دييتأ به و ليتكم كنندهعرضهتوسط  ،انتشار تهيكم دييفرمت مورد تأ مطابق ديبا يهيگزارش توج :1تبصره
 مجاز برسد. يامضا

قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا  1ماده  21مالي موضوع بند كننده از مصاديق نهادهاي در صورتي كه عرضه :2تبصره
باشد، بايد تأييديه مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان مبني بر امكان عرضه اوراق اختيار فروش تبعي را نيز ارائه 

 نمايد.
 از پس است موظف بورس گردد، ارائه بورس به كامل صورت به 7 ماده موضوع مدارك و مستندات كهصورتي در )8 ماده

 .نمايد ارسال انتشار كميته به را 2 ماده 18 بند نيز و 7 ماده 2 بند موضوع مدارك مقررات، رعايت از اطمينان حصول
 عدم يا و تاييد مراتب كاري روز پنج ظرف حداكثر و بررسي را دريافتي مستندات و مدارك است موظف انتشار كميته
 دو ظرف حداكثر است موظف بورس. نمايد اعالم بورس به تبعي فروش اختيار اوراق انتشار خصوص در را خود تاييد
 .برساند كننده عرضه كارگزار اطالع به را مراتب كاري روز

 شركت نزد تضامين و وثايق توديع جهت را الزم اقدامات است موظف كنندهعرضه انتشار، مجوز صدور صورت در )9 ماده
 دهد انجام مركزي گذاريسپرده

 .شودمي انجام بورس در حراج روش به تبعي فروش اختيار اوراق عرضة )10 ماده
 بورس  اينكه مگر گيرد، مي صورت قيمت نوسان دامنه محدوديت بدون تبعي فروش اختيار اوراق معامالت )11 ماده

 رساني اطالع بورس توسط اجرا از قبل كاري روز يك حداقل بايد موضوع صورت، اين در. نمايد تعيين را محدوديتي
 .شود

 

 مشتريان سفارش ثبت: سوم فصل

 اخذ سازمان از را الزم مجوز كه هستند مشتقه بازار در معامالت انجام به مجاز يگرانمعامله/كارگزار اي كارگزاران )12 ماده
 معامالت انجام يبرا الزم امكانات يكارگزار آن يافزارهانرم سازمان صيتشخ به و باشند بورس عضو  و كرده
 مقررات ريسا و دستورالعمل نيا مفاد رشيپذ منزله به مشتقه بازار در تيفعال. باشد داشته را يتبع فروش ارياخت اوراق

 .باشديم گرمعامله/كارگزار اي كارگزار توسط مربوطه
 ارياخت اوراق معامالت انجام يبرا انيمشتر و يمعامالت ةسامان به يدسترس به مجاز كارگزاران يبرا توانديم بورس )13 ماده

 .دينما نييتع سازمان دييتأ با ييهاتيمحدود ،يتبع فروش
 نزد رامابين مشتري و كارگزار و قرارداد في ريسك بيانية فرم بايد مشتقه بازار در فعاليت منظور به مشتريان همة )14 ماده

مي ابالغ و تهيه بورس توسطمابين مشتري و كارگزار و قرارداد في ريسك بيانية فرم. كنند امضا و تكميل كارگزار
 .شود
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 بورس در معامالت انجام نحوة اجرايي هايدستورالعمل شرح به مورد حسب مشتقه بازار در آن اعتبار و سفارش انواع )15 ماده
 مالحظات اساس بر كه بهاداراست اوراق و بورس سازمان مديرةهيئت مصوب ايران، فرابورس و تهران بهادار اوراق
 .شودمي انتخاب بورس توسط فني،

  مقررات براساس آنها تسوية و معامالت سوابق نگهداري و مشتريان سفارش ثبت و دريافت هويت، احراز و شناسايي )16 ماده
 .شودمي انجام مربوطه

 از مشتري هايسفارش اجراي زمان در و كند ايجاد ايجداگانه سرفصل مشتري، هر براي خود دفاتر در بايد كارگزار )17 ماده
 .يابد اطمينان وي حساب در اعتبار يا وجوه كفايت

 

 معامالت انجام نحوه: چهارم فصل

 بورس در معامالت انجام نحوة اجرايي هايدستورالعمل براساس مورد حسب مشتقه بازار در معامالت انجام مراحل )18 ماده
 .شودمي تعيين بهادار اوراق و بورس سازمان مديرةهيئت مصوب ،ايران فرابورس و تهران بهادار اوراق

 را خود اعتراض مراتب بايد باشد، معترض معامالت به نسبت معامالتي، سامانة يا كاربري خطاي دليل به كارگزار اگر )19 ماده
 زمينه اين در بورس مديرعامل تصميم. كند اعالم بورس به روز همان معامالت پايان تا رسيدگي براي دليل ذكر با

 .است االجراالزم
 تبعي فروش اختيار اوراق قيمت در غيرعادي تغييرات يا باشد داشته وجود معامالت در قيمت دستكاري ظن اگر )20 ماده

 متوقف معامالتي جلسة يك مدت به حداكثر را معامالتي نماد عموم، به اعالم ضمن تواند مي بورس شود، مشاهده
 متوقف بازار به اطالع با روزكاري پنج تا را معامالتي نماد ،بورس پيشنهاد به يا راساً تواندمي سازمان همچنين،. نمايد
 متأثر معامالت. است پذير امكان معامالتي نماد كنندة متوقف دستور براساس مورد، حسب نماد، مجدد بازگشايي. نمايد

 .گرددنمي تأييد بورس توسط ،دستوردهنده مقام تشخيص به فوق اقدامات از
 اوراق بازارگرداني جهت را مجوز داراي بازارگردان چند يا يك تواندمي كنندهعرضه ،هيثانو معامالت وجود صورت در )21 ماده

 .شودمي رساني اطالع بورس تأييد از پس بازارگرداني شرايط. نمايد معرفي بورس به تبعي فروش اختيار
 دارايي  تعداد از بيش تواند نمي خريدار تبعي، فروش اختيار اوراق ثانويه معامالت مورد حسب و عرضه فرآيند در )22 ماده

 تحت تبعي فروش اختيار اوراق تعداد مجموع لذا نمايد، خريداري تبعي فروش اختيار اوراق ،دارد اختيار در كه ايپايه
 رعايت با شخص آن به متعلق پايه دارايي كل تعداد به بايد حداكثر ،معامالتي روز هر پايان در شخص هر مالكيت
 .باشد عرضه اطالعيه در معامالتي كد هر خريد سقف

 مجموع ،سررسيد در نيز و معامالتي جلسه هر پايان در ثانويه معامالت مورد حسب و عرضه فرآيند در كهصورتي در )23 ماده
 سقف يا و وي مالكيت تحت پاية دارايي تعداد مجموع از شخص هر مالكيت تحت تبعي فروش اختيار اوراق تعداد
 فاقد مازاد، تبعي  فروش اختيار اوراق ،باشد بيشتر  روز هر پايان در كد هر براي عرضه اطالعيه در اعالمي خريد
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 تعلق كنندهعرضه به خسارت عنوانبه ،مربوطه هايهزينه كسر از پس گذارسرمايه توسط پرداختي مبلغ و بوده اعتبار
 .گيردمي

 فروش اختيار اوراق پايه دارايي هستند ملزم خريداران بورس، موافقت و كنندهعرضه درخواست صورت در: تبصره 
 .نمايند خريداري كنندهعرضه از صرفاً را تبعي

 

 اعمال: پنجم فصل

 طريق از تبعي فروش اختيار اوراق دارنده سوي از اعمال درخواست ارائه به منوط تبعي فروش اختيار اوراق اعمال )24 ماده
 رويه و فرمت طبق و اعمال فرآيند بنديزمان با مطابق مركزي گذاريسپرده شركت به مربوطه بورس يا وي كارگزار
 دارنده سوي از درخواست ارائه عدم صورت در. باشدمي عرضه اطالعيه در مركزي گذاريسپرده شركت اعالمي
 عدم خصوص در مسئوليتي كنندهعرضه و شودمي تلقي نشده اعمال تبعي، فروش اختيار اوراق ،مقرر مهلت در اوراق
 .ندارد اوراق دارنده اعمال

 ،مركزي گذاريسپرده شركت توسط زير اقدامات مورد حسب مقرر، مهلت طي اعمال درخواست ارائه صورت در )25 ماده
 :شودمي انجام

-عرضه به تبعي فروش اختيار اوراق دارنده از بورس توسط اعالمي اعمال قيمت آخرين با پايه دارايي انتقال) الف

 كننده؛

 صورت به سررسيد در پايه دارايي مبناي قيمت و بورس توسط اعالمي اعمال قيمت آخرين التفاوتمابه پرداخت  )ب

 .تبعي فروش اختيار اوراق دارنده به كنندهعرضه سوي از نقدي،
 نقدي صورت به پايه دارايي مبناي قيمت و اعمال قيمت التفاوتمابه پرداخت صورتبه اعمال روش چنانچه :تبصره

 اعمال قيمت كه شودمي انجام صورتي در تنها تسويه باشد، تبعي فروش اختيار اوراق دارنده به كنندهعرضه سوي از
 .باشد سررسيد در پايه دارايي مبناي قيمت از بيشتر

 :شودمي زير شرح به خساراتي پرداخت مشمول ،نكند ايفا را خود تعهدات كنندهعرضه كه صورتي در )26 ماده
 روز معامالتي جلسه پايان تا را اوراق پايه دارايي كه تبعي فروش اختيار اوراق دارندگان از دسته آن براي) الف

 و شده محاسبه عرضه اطالعيه در شدهتعيين خسارات با مطابق يمبلغ اند،داشته خود معامالتي كد در سررسيد
 .شودمي پرداخت تبعي فروش اختيار اوراق دارنده به

 وجه واريز محل از مورد حسب كنندهعرضه تعهدات ايفاي زمان تا سررسيد  زمان بين تقويمي روزهاي ازاي به) ب
 پايه دارايي تعداد با متناسب  و روزانه صورتبه خسارتي ،تضامين يا و مركزي گذاريسپرده شركت حساب به

 مهلت طي را خود اعمال درخواست كه تبعي فروش اختيار اوراق دارندگان از دسته آن مالكيت كد در موجود
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 اطالعيه در شدهتعيين خسارات با مطابق باشند، داشته خود مالكيت كد در را پايه دارايي و كرده ارسال مقرر
 .شودمي پرداخت آنها  به و محاسبه عرضه

 نكند، خود تعهدات تسويه به اقدام كامل طوربه كنندهعرضه ،سررسيد از پس كاري روز پنج تا حداكثر كهصورتي در )27 ماده
 دارندگان از دسته آن با تسويه  به نسبت اخذشده وثائق و تضامين محل از است موظف مركزي گذاريسپرده شركت
 مالكيت كد در را پايه دارايي و كرده ارسال مقرر مهلت طي را خود اعمال درخواست كه تبعي فروش اختيار اوراق
 .نمايد اقدام باشند، داشته خود

 شود، حاصل وثايق و تضامين محل از كنندهعرضه بدهي ميزان از بيش مبلغي قيمت، نوسان اثر بر چنانچه :1 تبصره
 . نمايد واريز كنندهعرضه توسط اعالمي حساب به را التفاوتمابه است موظف گذاريسپرده شركت

 . گرددمي تعيين انتشار كميته تشخيص به اوراق دارندگان ميان حاصله وجوه توزيع نحوه :2 تبصره

 تعهدات ايفاي در كنندهعرضه از شده اخذ وثايق و تضامين تكافوي عدم از ناشي ريسك پوشش منظور به :3 تبصره
 رسمي نامهوكالت يك طي و عرضه از پيش است موظف كنندهعرضه اوراق، دارندگان به نسبت وي

 به را نامهوكالت در مقرر هايدارايي فروش اختيار ،مركزي گذاري سپرده شركت مصوب فرمت مطابق
 .نمايد اعطا گذاريسپرده شركت

 يا عمده عرضه عادي، بازار در عرضه هايروش از يكي به بورس تعيين با تواند مي شده، توثيق بهادار اوراق واگذاري )28 ماده
 عمده معامله قالب در ،نمايد تغيير شركت مديران انتخاب اختيار شود باعث آن خريد كه سهامي از حجمي هر عرضه
 .شود انجام

 براوردي ارزش ميزان به حجمي با را بهادار ورقه فروش سفارش بايد شده توثيق بهادار اوراق فروشنده كارگزار )29 ماده
 در عادي بازار در بهادار ورقه قيمت نوسان دامنه مجاز سقف با برابر حداقل قيمتي با و گذاروثيقه خسارات و تعهدات
 توسط كه معيني مبلغ از بيش و مشخصي زمان از زودتر تواند نمي فروشنده كارگزار. نمايد وارد معامالت ي سامانه
 بهادار اوراق فروش به ملزم فروشنده كارگزار صورت هر در .نمايد اصالح را فروش سفارش شود،مي تعيين بورس
 .بود خواهد تطبيق قابل قيمت بهترين به عرضه مورد

 :گيردمي صورت ذيل موارد رعايت با عمده، معامله قالب در شده وثيقه بهادار اوراق عرضه )30 ماده
 باالترين با برابر يا كمتر قيمتي با سفارش ورود يا معامالت ي سامانه در شده ثبت خريد سفارش قيمت كاهش )الف

 ثبت صورت در صرفاً خريد، سفارش حذف و باشد نمي مجاز معامالت، ي سامانه در شده ثبت خريد سفارش
 .است مجاز معامالت ي سامانه در باالتر قيمت با خريد سفارش

 فروش سفارش قيمت افزايش. است پذير امكان جديد فروش سفارش ثبت منظور به صرفاً فروش سفارش حذف )ب
 فروش سفارش از باالتر يا برابر قيمت با خريد سفارش ثبت صورت در صرفاً نيز معامالت ي سامانه در شده ثبت
 . باشدمي مجاز شده ثبت
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 رسمي ي جلسه پاياني دقيقة ده در دستورالعمل اين الزامات رعايت با فروش يا خريد سفارش ثبت صورت در )ج
 و خريد هاي مظنه بهترين داراي كارگزاران و شده موكول بعد معامالتي ي جلسه به رقابت ادامة معامالتي،

 سامانه وارد بعد معامالتي ي جلسه ابتداي در بهتر قيمت يا قيمت همان با را خود سفارش بايست مي فروش
  .نمايند

 زير روش به تبعي فروش اختيار اوراق اعمال باشد، متوقف پايه دارايي معامالتي نماد ،سررسيد در كهدرصورتي )31 ماده
  :گيردمي صورت

 نقدي صورت به پايه دارايي مبناي قيمت و اعمال قيمت التفاوت مابه پرداخت صورتبه تعهدات تسويه چنانچه) الف
 اعالمي اعمال قيمت آخرين براساس تسويه باشد، تبعي فروش اختيار اوراق دارنده به كنندهعرضه سوي از

  .شودمي انجام پايه، دارايي مبناي قيمت آخرين و بورس
 اوراق دارنده از اعمال قيمت به پايه دارايي انتقال صورت به تبعي فروش اختيار اوراق تعهدات تسويه چنانچه) ب

  .شودمي تسويه بورس، توسط اعالمي اعمال قيمت آخرين براساس باشد، كنندهعرضه به تبعي فروش اختيار
 اختيار اوراق نباشد، ممكن سررسيد  در پايه دارايي انتقال و نقل امكان توثيق، يا و توقيف  دليل به كهصورتي در )32 ماده

 با مطابق تبعي فروش اختيار اوراق دارنده برعهده موضوع اين مسئوليت و بوده  اعمال غيرقابل مربوطه تبعي فروش
 .باشدمي ريسك بيانيه فرم در مقرر شرايط

 

 شركتي اقدامات :ششم فصل

 بازار در پايه دارايي بازگشايي و توقف با همزمان طوربه تبعي فروش اختيار اوراق معامالتي نماد بازگشايي و توقف )33 ماده
  .شودمي انجام روش يك به و نقد

 باشد، بورس در شده پذيرفته هايشركت از يكي سهام تبعي، فروش اختيار اوراق موضوع پايه دارايي چنانچه )34 ماده
 اوراق تعداد و اعمال قيمت تعديل به منجر پايه، سهم ناشر سرماية افزايش و سود تقسيم شامل شركتي اقدامات
  شود:مي زير شرح  به تبعي فروش اختيار

 :باشدشده منتشر ماليتأمين از غير هدفي با تبعي فروش اختيار اوراق كهصورتي در  .1

 :سرمايه افزايش صورت در )الف

	 سرمايه افزايش از پس شده تعديل اعمال قيمت
سرمايه افزايش از پس پايه سهام تئوريك قيمت

سرمايه افزايش از قبل روز آخرين در پايه سهام پاياني قيمت 	 	 سرمايه افزايش از قبل اعمال قيمت  
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  :پايه سهام ناشر مجمع توسط سود تقسيم تصويب صورت در )ب

سود تقسيم از پس شده تعديل اعمال قيمت 	 سود تقسيم از قبل اعمال قيمت 	 	 سهم هر بابت مجمع مصوب تقسيمي سود  

 

 :باشد شده منتشر ماليتأمين هدف با تبعي فروش اختيار اوراق كه صورتي در .2
  ) الف

  

  
  

  :پايه سهام ناشر مجمع توسط سود تقسيم تصويب صورت در) ب
سود تقسيم از پس شده تعديل اعمال قيمت 	 سود تقسيم از قبل اعمال قيمت 	 	 سهم هر بابت مجمع مصوب تقسيمي سود  

 

 كه شودمي گرد صورتيبه حاصل عدد باشد، اعشاري جزء شامل تعديل، زمان در اوراق تعداد و قيمت اگر :1 تبصره
  . شود حداقل شركتي اقدام از بعد و قبل گذارسرمايه دارايي ارزش اختالف

 فروش اختيار اوراق معامالتي نماد بازگشايي از قبل و كرده محاسبه را ماده اين موضوع تغييرات بورس :2 تبصره
  .رساند مي عموم اطالع به خود رسمي سايت طريق از تبعي

 اختيار اوراق دارنده،باشد شركت جديد پايه سهام خريد تقدمحق از ناشي تبعي، فروش اختيار اوراق كهصورتي در )35 ماده
 سهم ناشر حساب به مقرر مهلت ظرف را جديد پايه سهام خريد تقدمحق گواهي در شده تعيين مبلغ بايد تبعي فروش
 و بوده اعتبار فاقد جديد، پايه سهام تقدمحق از ناشي تبعي فروش اختيار اوراق صورت اين غير در. نمايد واريز پايه

  .ندارد تبعي فروش اختيار اوراق سررسيد در آن اعمال قبال در تعهدي كنندهعرضه
 .است پايه سهام نويسيپذيره مهلت پايان از پس اوراق از بخش اين اعمال :1 تبصره
 توسط جديد پايه سهام خريد تقدمحق گواهي در شده تعيين مبلغ واريز صورت در مالي،تأمين طرح در :2 تبصره

 دارنده توسط واريزي مبلغ ميزان به سررسيد در كنندهعرضه تعهد تبعي، فروش اختيار اوراق دارنده
  .ابديمي افزايش اوراق،
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-همانند زمانباشد، اعمال اين بخش از اوراق  ناشر سهم پايهچنانچه اوراق اختيار فروش تبعي ناشي از سهام جايزه  )36 ماده

 شود.انجام ميبندي فرآيند اعمال اعالمي در اطالعيه عرضه 

 مالي تأمين طرح: مفته فصل

 خريد اختياراوراق  يداستفاده از خر ها باشركت ماليتأمينبه منظور  تبعيفروش  اختياركه انتشار اوراق صورتيدر  )37 ماده
عرضه  يهبورس در اطالع ييدپس از تأ يزن يرموارد ز ،دستورالعمل ينا 2باشد، عالوه بر موارد ذكر شده در ماده  يتبع

 رسد:يبه اطالع عموم م
 خريدتبعي؛ اختيار اوراق واگذاري به ملزم اشخاص شرايط) 6 تبعي؛ خريد اختيار اوراق معامالتي نماد )1
 ثانويه؛ معامالت انجام شرايط) 7 تبعي؛ خريد اختيار اوراق اعمال قيمت) 2
 ها؛خسارت) 8 تبعي؛ خريد اختيار اوراق سررسيد) 3
 ها.دكارمز) 9 تبعي؛ خريد اختيار اوراق واگذاري حجم) 4
  تبعي؛ اختيارخريد اوراق سررسيد در تعهدات تسويه شرايط) 5
 

ها آن اعمال قيمت يا تبعي خريد اختيارو اوراق  يتبع فروش ياراخت اوراق سررسيدزمان  بينوجود فاصله  تبصره:
   .گيردميانتشار صورت  كميتهتوسط موضوع  اين ييداست. تأ الزامي

به طور  يهمان روز معامالت در ،يتبع ديخر ارياخت اوراق يملزم به واگذار اشخاص توسط شده يداريخر هيپا ييدارا )38 ماده
 اوراقو  قيتوث يگذارسپرده شركت نزد نهيهز بدون شده، يداريخر يتبع فروش ارياختاوراق  زانيم به و خودكار

  .شوديم واگذار كنندهبه عرضه يتبع ديخر ارياخت

موضوع  پايه دارايي مجددتواند فروش ي، بورس ميهپا ييدارا خودكار يقتوث يفن يطشرا فراهم شدنتا زمان  تبصره:
 .نكند ييدأترا  يتبع فروش ارياخت اوراق دارنده توسطماده  اين

 

كننده، به عرضه تبعي يدخر ياراخت اوراق يواگذار شده توسط اشخاص ملزم به واگذار يتبع خريد اختياراوراق  )39 ماده
 باشد.ميمعامله  غيرقابل

اشخاص  ياز سو يمنوط به ارائه درخواست كتب فصل نيموضوع ا يفروش تبع ارياوراق اخت هيمعامالت ثانو انجام )40 ماده
بورس  دييبه بورس بوده و پس از تأ هيمطابق با فرم درخواست معامالت ثانو يتبع ديخر ارياخت اوراق يبه واگذار ملزم
 :است ريپذامكان ريز طيبا شرا

 توسط يمركز يگذارسپرده شركت به يتبع فروش ارياخت اوراق معامله تيقابل و هيپا ييدارا قياعالم رفع توث الف)
 بورس؛
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 ارياختتوسط دارنده اوراق  يجلسه معامالت كيدر  يفروش تبع اريو اوراق اخت هيپا ييدارا هيمعامالت ثانو انجام ب)
 اوراق و هيپا ييدارا قيپس از رفع توث هيدر فرم درخواست معامالت ثانو ياعالم ديجد داريبه خر يتبعفروش 

 .آن يتبع فروش ارياخت

از  پس ديجد داريخر ييداراآن،  هيپا ييدارابه همراه  يفروش تبع ارياوراق اخت هيمعامله ثانودر صورت انجام  :تبصره
 هيكل و قيتوث يمركز يگذارسپرده شركت نزد شده يداريخر اوراق زانيم به ،يتبع فروش ارياخت اوراق ديخر

-يمنتقل م يفروش تبع ارياوراق اخت ديجد داريبه خر يتبع ديخر ارياخت اوراق يقبل متعهد تعهدات و حقوق
  .شود

 بورس در شده پذيرفته هايشركت از يكي سهام شده، واگذار تبعي خريد اختيار اوراق موضوع هيپا ييدارا چنانچه )41 ماده
 تعداد و اعمال قيمت تعديل به منجر پايه، سهم ناشر سرماية افزايش و سود تقسيم شامل شركتي اقدامات باشد،
 .گردديم دستورالعمل نيا 34با ماده  مطابق شده واگذار تبعي خريد اختيار اوراق

 يصورت در كنندهعرضه و است پايه سهام نويسيپذيره مهلت پايان از پس اوراق از بخش اين اعمال تاريخ: تبصره
 شده تعيين مبلغ ،يتبع فروش ارياخت اوراق دارنده كه دينما اقدام اوراق از بخش نيا اعمال به نسبت توانديم
 .كند زيوار را جديد پايه سهام خريد تقدمحق گواهي در

 .است دستورالعمل نيامطابق فصل پنجم  ،واگذار شده يتبع ديخر ارياختاعمال اوراق  نديفرآ يبندزمان نحوه و )42 ماده
 .داد اوراق اختيار خريد تبعي همواره معادل تعداد اوراق اختيار فروش تبعي قابل اعمال خواهد بودتع :1 تبصره

ي نسبت به تبع ديخر ارياخت اوراق يواگذار به ملزم اشخاصچنانچه در سررسيد اوراق اختيار فروش تبعي،  :2 تبصره
اعمال اوراق خود اقدام نمايند، به ميزان اوراق اختيار فروش تبعي اعمال شده، اوراق اختيار خريد تبعي 

 شود.بالاثر مي كننده ملغي ودر كد مالكيت عرضه ،كنندهواگذار شده توسط آنها به عرضه

 ينقد صورت به هيپا ييدارا يمبنا متيق و اعمال متيق التفاوتمابه پرداخت صورتبه اعمال روش چنانچه :3 تبصره
 متيق كه شوديم انجام يصورت در تنها هيتسو باشد، كنندهعرضه به يتبع ديخر ارياخت كننده واگذار يسو از

 .باشد ديسررس در هيپا ييدارا يمبنا متيق از كمتر اعمال
 

  

 موارد ساير: هشتم فصل

 گذاريسپرده و بورس پيشنهاد به مورد حسب توثيق هزينه و پذيرش كارمزد ،اعمالكارمزد  ،معامالت كارمزد نرخ )43 ماده
 .رسدمي سازمان مديرهتأهي تصويب به مركزي

 .شود اعالم بورس رسمي سايت طريق از بايد دستورالعمل اين در ذكرشده رسانياطالع موارد كليه )44 ماده



 پيوست بند 3 صورتجلسه 532 مورخ 1397/06/14

١٢ 
 

به تصويب هيئت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد  14/06/1397در تاريخ تبصره  24ماده و  44دستورالعمل در اين 
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و با تصويب آن، دستورالعمل عرضة اوراق اختيار فروش تبعي براي سهام شركت

 شود.نسخ ميتهران 


