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 به نام خدا

 بورس اوراق بهادار تهران و  فرابورس ایران دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در 

 دستورالعمل این ،اسالمی شورای مجلس 1384 سال آذرماه مصوب بهادار اوراق بازار قانون 7 ماده 2بند  اجرای راستای در

ایران به تصویب هیئت مدیره سازمان  فرابورس و اوراق بهادار تهران بورس در بازارگردان فعالیت نحوه تعیین منظور به

  بورس و اوراق بهادار رسید.

 دیجد یمال ینهادها و ابزارها توسعه قانون ،1384 مصوب بهادار اوراق بازار قانون درکه  هاییواژه و اصطالحات -1ماده

و اصالحات  1389 مصوبانجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران  ۀدستورالعمل اجرایی نحو ،1388 مصوب

و اصالحات  1388انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران مصوب  ۀدستورالعمل اجرایی نحو بعدی آن و

 زیر معانی دارای دیگر هایواژه. اندرفته کار به دستورالعمل این در مفاهیم همان بهاند، تعریف شدهبعدی آن 

 :باشندمی

 همزمان طور به بهادار ورقه بازارگردان آن طی که است بازارگردانی فعالیت روش یک :حراج بر یمبتن یبازارگردان -الف

 . نمایدمی ثبت معامالتی سامانه در مظنه دامنه و انباشته سفارش حداقل رعایت با را فروش و خرید سفارش

 .است ایران فرابورس و تهران بهادار اوراق شرکت بورس منظور :بورس -ب

های خرید و فروش خود سفارشباید در بازارگردان  که است بهادار ورقه از تعدادی حداقل :انباشته سفارش حداقل -پ

 .نگهداری نماید بورس معامالت سامانۀ دامنه مظنه تا زمان ایفای تعهدات روزانه در در

 با رعایت سایر تعهدات بازارگردانی، بازارگردان که صورتی در که است بهاداری ورقۀ عدادت : روزانه معامالت حداقل -ت

 گردد.، تعهدات بازارگردان در آن روز ایفا شده تلقی میکند معامله معامالتی، روز یک در بهادار ورقۀ از تعداد آن میزان به

 قیمت آن تا خرید هایسفارش حجم مجموع که خریدی سفارش قیمت ترین پائین بین اختالف حداکثر :مظنه دامنة -ث

 تا فروش هایسفارش حجم مجموع که فروشی سفارش قیمت باالترین و بوده انباشته سفارش حداقل از بیشتر یا برابر

 بورس معامالت سامانۀ در بهادار، ورقه آن بازارگردان که است درصد به انباشته سفارش حداقل از بیشتر یا برابر قیمت آن

 قیمت آن تا خرید هایسفارش حجم مجموع که خریدی سفارش قیمت ترین پائین به نسبت درصد این. نمایدمی وارد

 .شودمی محاسبه است، انباشته سفارش حداقل از بیشتر یا برابر

ها قرار توسط بورس، در آن که اوراق بهادار بر اساس معیارهای نقدشوندگی تعیین شده طبقاتی :ینقدشوندگ طبقات -ج

  گیرند.می

 و قیمت نوسان دامنۀ تحدید تقاضا، و عرضه تنظیم اهداف با داد و ستد اوراق بهادار است که :بازارگردانی تیفعال -چ

 .شودمی انجام بهادار ورقۀ نقدشوندگی افزایش
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بهادار مشخصی است که توسط بورس،  ۀمجوز انجام عملیات بازارگردانی در خصوص ورق :بازارگردانی عملیات مجوز -ح

 شود.زمانی مشخص صادر می ۀبرای دور ( و مطابق مفاد این دستورالعمل،2برای اشخاص موضوع ماده )

 :محسوب می گردند "بازارگردان"بوده و در این دستورالعمل بازارگردانی  عملیاتاشخاص زیر مجاز به انجام  -2ماده

 اختصاصی بازارگردانی، گذاریسرمایه هایصندوق -الف

 های تأمین سرمایه،شرکت -ب

 گری.سایر اشخاص دارای مجوز کارگزار/معامله -پ
 

در کانون کارگزاران بورس و اوراق  تیپس از عضواین دستورالعمل ( 2ماده ) «پ»و  «الف»موضوع بند  اشخاص -3ماده

 توانندیم ران،یا یگذارهیسرما یدر کانون نهادها تیماده مذکور پس از عضو «ب»بهادار و اشخاص موضوع بند 

  .نمایند ارائه بورس بهاین دستورالعمل  (4) ماده مفاد مطابق را یبازارگردانمجوز عملیات  درخواست
 

 با مطابق را خود درخواست باید متقاضی عملیات بازارگردانی بهادار، ورقه هر یبازارگردان اتیعمل انجام جهت -4ماده

. نماید ارائه بورس به ،ینقدشوندگ طبقات در شده نییتع بازارگردانی یپارامترها تیرعا با بورس، یاعالم الگوی

 :از تندرعبا یبازارگردان یپارامترها

 مربوطه؛ یمعامالت نماد ذکر با یبازارگردان یبرا تعهد مورد معامله قابل بهادار اوراق -الف
 ؛روزانه معامالت حداقل -ب
 مظنه؛ هدامن -پ
 انباشته؛ سفارش حداقل -ت
 ؛یبازارگردان یزمان دوره -ث
 .قیمت نوسان دامنه -ج

 

هر ورقه  بازارگردانیعملیات اخذ مجوز  از تاریخ دریافت درخواست متقاضیکاری روز  4 بورس حداکثر ظرف -5ماده

موافقت یا  نظر خود مبنی بر، و سایر مفاد این دستورالعمل (4با ماده )درخواست مذکور  تطابقبا بررسی ، بهادار

درخواست، بصورت مکتوب  رددالیل عدم موافقت در فرض  موافقت با درخواست مذکور را اعالم می نماید. عدم

بازارگردانی در  عملیاتبازارگردانی و تاریخ آغاز و پایان  پارامترهایدر صورت موافقت،  شود.به متقاضی اعالم می

بازارگردانی صادرشده توسط بورس، محدود مجوز عملیات  .ذکر خواهد شد بورس مجوز اعطایی در هر ورقه بهادار

بازارگردانی در هر نماد دیگر منوط به طی عملیات مزبور بوده و انجام  و منحصر به اوراق بهادار مندرج در مجوز

 مجدد فرایند دریافت مجوز از بورس است.

گذاری های سرمایهبازارگردانی را برای صندوقموظف است کد اختصاصی مرکزی  گذاریشرکت سپرده -1تبصره

های اختصاصی صندوق توسط ی هر ورقه بهاداربازارگردان اتیعمل آغاز اختصاصی بازارگردانی ایجاد کند.

پس از دریافت مجوز عملیات بازارگردانی از بورس مربوطه و ارسال صورتجلسه اصالح امیدنامه  ا  بازارگردانی صرف

 پذیر است. به سازمان امکان
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اختصاصی  گذاریسرمایه هایبه استثنای صندوقبازارگردانی برای نهادهای مالی اختصاصی  کد ایجاد -2تبصره

شرکت سپرده ، به طور جداگانه برای هر نماد معامالتی توسط دندهکه عملیات بازارگردانی انجام میبازارگردانی 

پس از دریافت مجوز عملیات بازارگردانی موضوع این ماده انجام خواهد  و با اعالم بورس مربوطه مرکزی گذاری

 شد.

در هر ورقه بهادار، مشخصات  یبازارگردان عملیاتقبل از آغاز  یروز کار کیبورس موظف است حداقل   -3تبصره 

 یبازارگردان عملیاتشروع  هیاطالع یشروع و اتمام تعهد بازارگردان را ط خیتار ،یبازارگردان یبازارگردان، پارامترها

 .دینما منتشرخود  رسانیپایگاه اطالع در 

در صورتی که ورقه بهادار دارای بیش از یک بازارگردان باشد، تعهدات هر بازارگردان مستقل از سایر  -4تبصره 

 ها خواهد بود.بازارگردان
  

 .دهدیم انجام یبازارگردان اختصاصی کد در ا صرف را بهادار ورقۀ یبازارگردان تیفعال ،بازارگردان  -6ماده
 

در خصوص حداقل سبب تعدیل تعهدات بازارگردان  شرکتی که سهام آن موضوع بازارگردانی است، افزایش سرمایه -7ماده

در روز اعمال افزایش ها مکلفند . بورسشودبر اساس فرمول زیر میو حداقل سفارش انباشته معامالت روزانه 

مطابق این بازارگردانی را  تعهدات جدید ،گذاری مرکزیموضوع بازارگردانی در سامانه شرکت سپردهسهام  سرمایه

 نمایند. منتشرخود رسانی پایگاه اطالعماده ضمن ابالغ به بازارگردان در 

 

 هیسرما شی= حداقل معامالت روزانه پس از افزاهیسرما شی(* حداقل معامالت روزانه قبل از افزا100+ هیسرما شیافزا درصد)/100

 هیسرما شیپس از افزا سفارش انباشته= حداقل هیسرما شیقبل از افزا انباشتهسفارش (* حداقل 100+ هیسرما شیافزا درصد)/100

انجام عملیات بازارگردانی در مورد حق تقدم سهام، منوط به اخذ مجوز جدید عملیات بازارگردانی از  -1تبصره

 بورس و تأمین منابع مالی جدید است. 

مکلفند، صورتجلسه مربوط به اصالح امیدنامه را پس گذاری اختصاصی بازارگردانی های سرمایهصندوق -2تبصره 

 از تعدیل تعهدات به سازمان ارسال نمایند.

 

ص حقیقی و اشخا را از طریق بازارگردان دارایی و منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت بازارگردانیدر صورتی که  -8ماده

نمونه قرارداد موضوع منعقد نماید.  نمونهی مطابق قراردادتامین نماید، موظف است کننده دارایی( )تأمینحقوقی 

 ئتیه بیتصو به رانیا یگذار هیسرما یکارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادها کانون شنهادیپ اباین ماده 

  .دیرس خواهد مربوطه بورس رهیمد

مکلف است نسبت به انطباق قرارداد نمونه موضوع این ماده با مقررات و الزامات  هیات مدیره بورس :1 تبصره

 د.نمربوط به فعالیت بازارگردانی ابالغی سازمان از جمله مفاد این دستورالعمل، اطمینان حاصل نمای

توسط هیات مدیره متناسب با عملیات بازارگردانی خواهد بود و موضوع قرارداد بازارگردانی  سقف کارمزد :2تبصره 

 .سازمان تعیین خواهد شد
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موضوع  اوراق بهادار انتقال ،گذاری اختصاصی بازارگردانی حسب تشخیص بورسهای سرمایهدر خصوص صندوق -9ماده

 پایانی قیمت با گذاری اختصاصی بازارگردانیهای سرمایهبه صندوق کننده داراییتأمین معامالتی کد از بازارگردانی

این معامله از پرداخت کارمزد طرفین  .پذیردصورت می خارج از پایاپایتسویه و  ساعت از خارج معامله قالب در نماد

-اوراق بهادار موضوع عملیات بازارگردانی موجود در کد صندوقانتقال با خاتمه عملیات بازارگردانی،  .هستند معاف

با قیمت پایانی نماد در قالب معامله خارج از ، پس از تسویه مطالبات های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

این معامله طرفین . پذیر استامکانبه کد معامالتی تأمین کننده دارایی خارج از پایاپای  و از طریق تسویه ساعت

 .هستندنیز از پرداخت کارمزد معاف 

 یدر صورت ی،بازارگردان یاختصاص صندوق دارایی کنندهتأمینو انتقال سهام به  یدوره بازارگردان یانپا در :تبصره

 مربوط مقررات رعایت بدون صندوق، ناشر ورقه مزبور باشد؛ انتقال سهام از صندوق به ناشر دارایی کنندهتأمین که 

 رهیمد اتیبر اساس مصوبه هناشر ی که صورت در. دنمای جلوگیری سهام انتقال از باید نبوده و بورس یرامکان پذ

نماد در  یانیپا یمتق باانتقال سهام  ،یداقدام نما یجهت انتقال سهام به و گزینبازارگردان جای یبه معرف نسبت

 پرداخت از معامله اینطرفین  .گیردمی صورت یاپایخارج از پا یهتسو یققالب معامله خارج از ساعت و از طر

 .هستند معاف کارمزد
 

گذاری سرمایههای یر نهادهای مالی به غیر از صندوقتوسط سا اوراق بهادار بازارگردانی درخواست ارائه صورت در -10ماده

 به بهادار اوراق انتقال با مالکان موافقتمصوب بورس مبنی بر  فرم بازارگردانی متقاضی ،اختصاصی بازارگردانی

بدون اینکه حقوق مالکانه اوراق  ، تأمین کننده داراییاین فرم با امضایکند. به بورس ارائه میرا  بازارگردانی کد

اجازه خرید برای کد مخصوص بازارگردانی و  منتقل کند، تنها به بازارگردانبهادار موضوع قرارداد بازارگردانی را 

موضوع ورقه  بازارگردانی عملیات خاتمه از سدهد. پرا به بازارگردان می کدآن  در موجود فروش اوراق بهادار

 بازارگردانی کد در موجود بهادار اوراق و نداشته اختصاصی را بازارگردانی کد با معامله انجام جازها بازارگردان ،بهادار

 سهامداری کد به گذاریبا درخواست بازارگردان، پس از اعالم بورس توسط شرکت سپرده ،پس از تسویه مطالبات

 .شودمیتأمین کننده دارایی منتقل 

 ناشر ، دارایی کنندهتأمین  که صورتی در دارایی، کنندهتأمین به سهام انتقال و بازارگردانی دوره پایان در :تبصره

 باید بورس و نبوده پذیر امکان مربوط مقررات رعایت بدون ناشر به از بازارگردان  سهام انتقال باشد؛ مزبور ورقه

بازارگردان  یبه معرف نسبت رهیمد اتیناشر بر اساس مصوبه هی که صورت در. نماید جلوگیری سهام انتقال از

انتقال سهام  اقدام نماید،جهت انتقال سهام  گذاری اختصاصی بازارگردانیهای سرمایهصندوقدر قالب  نیگزجای

 طرفین این .ردیگیم صورت یاپایخارج از پا هیتسو قینماد در قالب معامله خارج از ساعت و از طر یانیپا متیق با

 کد به گذاریاعالم بورس توسط شرکت سپردهدر غیر این صورت با  .هستند معاف کارمزد پرداخت از معامله

 منتقل خواهد شد. جدید بازارگردان
 

مابه التفاوت میزان سهام عرضه شده در روز عرضه اولیه با حد نصاب اعالمی توسط هیئت پذیرش می بایست در  -11ماده

 .شود جرای عملیات بازارگردانی منتقل روز عرضه به کد بازارگردان با قیمت کشف شده جهت ا
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 :نماید بورس معامالت سامانۀ وارد زیر شرایط رعایت با را خود فروش و خرید هایسفارش است، موظف بازارگردان -12ماده

 .باشند نوسان مجاز دامنۀ در باید هاسفارش این در پیشنهادی هایقیمت( الف

پارامترهای با رعایت  ،بصورت سفارش روز ثبت سفارش نسبت به معامالتی جلسههر  طی باید بازارگردان(  ب

  اقدام نماید. بازارگردانی

در سامانه با رعایت پارامترهای بازارگردانی، گردان باید به طور همزمان سفارش خرید و فروش خود را بازار( پ

  نماید.حفظ معامالتی بورس 

کند که حجم ای وارد میگونهسفارش انباشته، به های خرید و فروش را با رعایت حداقل بازارگردان سفارش( ت

 درصد حجم سفارش وارد شده در سمت دیگر نباشد. 50سفارش هر سمت خرید یا فروش کمتر از 

 ( بازارگردان مجاز به ثبت سفارش هم جهت با صف خرید و فروش نیست.ث

 تعهد ایفای عدم معنای به تنهایی به انباشته، سفارش حداقل رعایت عدم یا مجاز مظنه دامنه رعایت عدم -تبصره

 . بود خواهد بازارگردان

 یپارامترها تیرعابا  تواندیم کند، ایفا را مربوط به حداقل معامالت روزانه تعهد بازارگردان که صورتی در -13ماده

کمتر ای وارد شود که حجم سفارش هر سمت این سفارشات باید به گونه. نماید گذاریسفارش به اقدام یبازارگردان

 درصد حجم سفارشات وارد شده در طرف مقابل نباشد. 90از 

ها، رعایت الزامات و مقررات و پایش سفارش اقدام به ت بازارگردانی،یبازارگردان موظف است به منظور انجام فعال -14ماده

 . نمایدهمچنین پایش عملکرد و ارزیابی ریسک خود 

 در تعهدات ایفای به قادر همواره که کند مدیریت نحوی به را خودو منابع مالی  دارایی است موظف بازارگردان -15ماده

 دارایی اتمامو  گرددمی محسوب وی تعهدات ایفای عدم بازارگردان، سفارش ورود عدم. باشد فروش و خرید سمت

 .کرد نخواهد مسئولیت سلب تعهدات ایفای برای وی از دلیل هر به بازارگردان منابع مالییا 

 در بازارگردان منابع تمامی نماید، اعالم مستندات ارائه با بازارگردان چنانچه بازار، شرایط به توجه با -1تبصره

 اعالمی مهلت در باید بورس موافقت از پس بازارگردان صورت این در است، بهادار اوراق یا نقد وجه به تبدیل شرف

 اقدام ،تامین منابع برای و نموده ایفا را خود روزانه تعهدات از نیمی حداقل ،روز کاری 10و حداکثر طی  بورس

   .نماید

روز کاری و عدم موفقیت بازارگردان در  10ماده بیش از این  1 در صورت تداوم شرایط موضوع تبصره  -2تبصره

عملیات پس از آن،  عملیات بازارگردانی بر روی ورقه بهادار و درصورت فراهم نشدن شرایط جهت ادامه تامین منابع

در صورتی که بازارگردان دیگری برای آن أوراق بهادار وجود  .خاتمه خواهد یافتبا موافقت بورس  بازارگردانی

ناشر موظف است بازارگردان جایگزین را ظرف و بورس بالفاصله موضوع را به اطالع ناشر رسانده  نداشته باشد،

 .اعالم نمایدرسانی خود ا درپایگاه اطالعوع رموظف است موضبورس  .معرفی نماید اعالم بورس از تاریخ ده روز

ای اقدام تحت هر شرایط ازجمله شرایط موضوع این تبصره و تبصره یک، بورس و ناشر حسب مورد باید به گونه

و یا اتخاذ تصمیم و یا اعالم مهلت نماید که اوراق بهادار مربوطه در هیچ زمان بدون وجود بازارگردان نباشد و 

 بازارگردانی در سمت خرید و فروش انجام شود.تعهد 
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 باشد، همراه فروش صف یا و خرید صف وضعیت با متوالی روز 5 از بیش معامالتی نماد که صورتی در -3تبصره

برابر دامنه نوسان  4  قیمتی نوسان دامنهبا  ناپیوسته حراج مرحله یک برگزاری درخواست تواندمی بازارگردان

 و نموده بررسی را بازارگردان درخواست ،خود مدیره هیأت ضوابط اساس بر بورس نماید، ارائه بورس به را عادی

 برگزاری. شد خواهد انجام ناپیوسته حراج نموده و سپس تایید درخواست بازارگردان را ،انطباق با ضوابط صورت در

 معامالت انجام نحوه اجرایی دستورالعمل در قیمت نوسان دامنه بدون بازگشایی ترتیبات با مشابه ناپیوسته حراج

 .بود خواهد ایران فرابورس در بهادار اوراق معامالت انجام نحوۀ اجرایی دستورالعمل و تهران بهادار اوراق بورس در

در صورت  باشد.میو انجام معامالت گذاری به سفارش ملزم ناپیوستهدر مرحله حراج درخواست کننده  بازارگردان

انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران  ۀدستورالعمل اجرایی نحو مقرر در« گره معامالتی»زمانی هم

، اولویت با درخواست تقاضای بازارگردانبا ایران  معامالت اوراق بهادار در فرابورسانجام  ۀدستورالعمل اجرایی نحوو

 خواهد بود.بازارگردان 

ماه بعد از ابالغ این دستورالعمل  1این ماده را ظرف مدت  3 بورس موظف است ضوابط موضوع تبصره -4تبصره

 تصویب و نسبت به اطالع رسانی آن به عموم اقدام نماید. 

 مقرر در« گره معامالتی»وضعیت مشمول  علیرغم انجام تعهدات بازارگردان معامالتی نماد که یصورت در -16ماده

انجام معامالت  ۀدستورالعمل اجرایی نحوو  انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران  ۀدستورالعمل اجرایی نحو

گذاری به سفارشملزم  رفع گره معامالتی، حراج ناپیوسته جهتدر  بازارگردان، باشداوراق بهادار در فرابورس ایران 

 باشد.و انجام معامالت می
 

 و یا ایستگاه معامالتی مستقل یگرکارگزار/ معامله کارگزار، مجاز یمعامالت یهارساختیز قیها از طرگردانزاربا -17ماده

 یهارساختیزدر صورت استفاده از . ندیبورس ارسال نما یخود را به سامانه معامالت یهاتوانند سفارشیم

 اتیعمل مجوز یتقاضاموظف است در زمان ارسال  بازارگردانی، گرکارگزار/ معامله کارگزار، مجاز یمعامالت

. دینما یبه عنوان کارگزار عامل جهت ورود سفارشات به بورس معرف کارگزار 2به بورس، حداکثر  یبازارگردان

کارگزار اول و  یتعهدات بازارگردان تنها در صورت اتمام اعتبار معامالت یفایا یامکان استفاده از کارگزار دوم برا

 مربوطه بورس یهماهنگبوده که صرفا  با  شانیا یهایبسته بودن دسترس ایو  دیعدم امکان ورود سفارش خر

در صورت استفاده از ایستگاه معامالتی مستقل، بازارگردان موظف است مسئول انجام معامالت  .شد خواهد فراهم

 ای را طبق مقررات اختصاص دهد.جداگانه

بهاداری معتبر و قابل استفاده است های فوق، صرفا  برای انجام معامله اوراق استفاده از هر یک از روش -1تبصره 

 که بازارگردان تعهد بازارگردانی آن را بر عهده دارد.

 همراه به را خود درخواست مکتوب صورت به دیبا بازارگردان ،جدید کارگزار   معرفی به لیتما صورت در -2تبصره 

 به مجاز بورس، موافقت خیتار از پس یمعامالت جلسه از صرفا   دیجد کارگزار. دینما ارائه بورس به سمت قبول فرم

 . بود خواهد یبازارگردان مورد یمعامالت نماد در تیفعال شروع

  نماید.مینسبت به اعطای ایستگاه معامالتی مربوطه اقدام  خود،هیئت مدیره  بورس مطابق ضوابط -3تبصره
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 ترمیم به نسبت، "سفارش انباشته حداقل" از بخشی یا تماماز انجام  بعد قهیدق 5 تا حداکثر است ملزم بازارگردان -18ماده

  .نماید اقدام خودانباشته  سفارش حداقل مجدد ورود یا

 یکار روز 5 حداقل یرسان اطالع به منوط بورس رهیمد هیئت دییأت با ماده نیا موضوع مذکور زمان رییتغ -تبصره

 .است ریپذ امکان ،از اجرایی شدن قبل
 

حسب درخواست سوابق مربوط به فعالیت بازارگردانی خود را ثبت و نگهداری کرده و  کلیه بازارگردان موظف است -19ماده

 د.نسال نگهداری کن 5این سوابق را تا موظفند  و بازارگردان به بورس گزارش دهد. بورس
 

و در  تعیین را خود بازارهایدر  بازارگردانی پارامترهای حداقل و نقدشوندگی طبقات شش ماهه صورت به بورس -20ماده

 . نمایدسایت رسمی خود اعالم می

 بهادار اوراق یابیجا به اقدام( ینقدشوندگ طبقات نییتع با زمانهم اول مرتبه) ماهه 6 مقاطع در بورس -1تبصره 

 تیفعال یابیجا نیآخر اعمال از شیپ که یبازارگردان تعهدات صورت نیا در. دینمایم ینقدشوندگ طبقات در

 یبازارگردان عملیات مجوز یاعطا زمان در شده نییتع یپارامترها با مطابق ،است کرده آغاز را خود یبازارگردان

 مکتوب درخواست دیبا بازارگردان د،یجد طیشرا طبق یبازارگردان انجام لیتما صورت در. بود خواهد بهادار ورقه

 . دینما اعالم مربوطه بورس به دییأت جهت را خود

 خواهد یرساناطالع بورس رهیمد هیئت بیتصو از پس ینقدشوندگ طبقاتمربوط به  محاسبه نحوه -2تبصره 

 .شد
 

این  را به بورس پیشنهاد دهد. نوسان قیمتدامنه  تغییر درخواست بازارگردانی، فعالیت دوره در تواندمی بازارگردان -21ماده

بر دامنه نوسان تغییر  .کمتر باشددر حالت عادی  آن ورقه بهادار مجاز روزانه دامنه نوسان نباید از دامنه نوسان

  یبازارگردان هایپارامترحسب مورد  ،دامنه نوسانتغییر در صورت. است بورسهیات مدیره اساس ضوابط مصوب 

روز کاری قبل از اعمال تغییرات موارد فوق،  حداقل س بایدبور .یابدمی  تغییر با تشخیص بورس متناسب با آن

 .نماید خود منتشر رسانیپایگاه اطالعدر ضمن اعالم به بازارگردان مراتب را 

در صورتی که نماد معامالتی بیش از یک بازارگردان داشته باشد، پذیرش درخواست تغییر دامنه نوسان  :تبصره

 ها است.قیمت منوط به موافقت و اعالم تمامی بازارگردان
 

 هیئتحجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نمادهای دارای بازارگردان، بر اساس ضوابط مصوب  یا عدم اعمال اعمال -22ماده

در پایگاه طی اطالعیه را  موضوعروز کاری قبل از اعمال تغییرات یک حداقل  س بایدبور  مدیره بورس خواهد بود.

 .نماید خود منتشر رسانیاطالع
 

 لغو تقاضای روز 10 ظرف تواندمی بازارگردان ،یبازارگردان یپارامترها بر رگذاریتأث مقررات در رییتغ صورت در -23ماده

 پس یکار روز 2 ظرف حداکثر است موظف بورس. نماید ارائه بورس به را ورقه بهادار بازارگردانی اتیعمل مجوز

 مجوز ،بازارگردان اتیعمل بر مقررات و نیقوان در رییتغ یاثرگذار دییتأ صورت در و بازارگردان درخواست ارائه از

 رییتغ یاثرگذار دییتأ عدم موارد در .کند منتشر خود یرساناطالع گاهیپا در را مراتب و لغو را یبازارگردان اتیعمل
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 بازارگردان اطالع به مکتوب بصورت فوق مدت ظرف را مراتب بورس بازارگردان، اتیعمل بر مقررات و نیقوان در

  .رساندیم

 

 انصراف .است بهادار ورقه روی بر بازارگردانی عملیات شروع تاریخ از پس ماه شش ،بازارگردان تعهد دوره حداقل -24ماده

بر روی  یعملیات بازارگردان در آگهی شروعدوره تعهد مندرج  قبل از پایان بازارگردانی عملیات ادامه از بازارگردان

 رسانیاطالع پایگاه در موضوع رسانیاطالع و بورس موافقتمعرفی بازارگردان جایگزین،  به منوط ،ورقه بهادار

 .منوط به آغاز فعالیت بازارگردان جایگزین می باشد بازارگردان، عملیات پایان. است بورس

ماه قبل از اتمام قرارداد،  1حداقل بازارگردان موظف است در صورت تمایل به تمدید قرارداد بازارگردانی،  :تبصره

 تقاضای تمدید بازارگردانی خود را به بورس ارائه نماید.

 بازارگردان باشند، نموده آغاز را بازارگردانی عملیات دستورالعمل، این تصویب از پیش که بازارگردانانی درخصوص -25ماده

  .نماید ارائه بورس به را جدید شرایط با بازارگردانی عملیات مجوز اخذ درخواست تواندمی

 

 .گرددمی تعیین بازارگردان آن رتبه اساس بر مالی ابزار هر در بازارگردان هرسقف کارمزد موضوع قراردادبازارگردانی  -26ماده

بندی رتبهنحوه مربوط به ضوابط نماید. بورس در مقاطع شش ماهه نسبت به تعیین رتبه بازارگردانان اقدام می

 .ت مدیره سازمان خواهد رسیدأبه تصویب هی به پیشنهاد بورس، بازارگردان

 

تواند وی را به می رسیدگی مرجع یا عدم ایفای تعهدات توسط بازارگردان، دستورالعمل این فادنقض م صورت رد  -27ماده

 :زیر محکوم نمایدمجازات  چند یا یک

 تذکر؛( الف

 ؛با درج در پرونده اخطار( ب

 ؛معین مدت برای مربوطه بهادار اوراق مورد در بازارگردان بازارگردانی عملیاتمجوز  تعلیقپ( 

 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید؛ 14ماده اجرایی  آئین نامۀجریمه نقدی با رعایت ( ت

 ؛یا سایر اوراق بهادار مربوطه بهادار اوراق مورد در بازارگردان بازارگردانی عملیات مجوز لغو( ث

 به بازارگردانی، فعالیت انجام دلیل به که های پرداخت کارمزداز جمله معافیت امتیازات از بخشی یا تمام لغو( ج

 ؛در مورد اوراق بهادار مربوطه برای مدت معین است گرفته تعلق بازارگردان

 ؛برای مدت معین بازارگردان فعالیت مجوز تعلیق( چ

 بازارگردانی؛فعالیت  مجوز لغو( ح

تواند مدیرعامل یا مرجع رسیدگی می ،تعهدات دستورالعمل یا عدم ایفایمفاد این در صورت نقض  -1تبصره 

گذاری اختصاصی بازارگردانی را به یک یا چند های سرمایهاعضای هیئت مدیره بازارگردان یا ارکان صندوق

 مجازات زیر محکوم نماید: 

 الف( تذکر؛ 

 ؛با درج در پرونده راخطا( ب
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 ؛ بای مدت معینبرخی از نهادهای مالی  یادر تمام پ(محرومیت از تصدی سمت 

 ؛قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 13مادۀ  نامۀت( سلب صالحیت از ادامه تصدی سمت مطابق با آیین

 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید. 14مادۀ اجرایی نامۀ آیین با ث( جریمه نقدی مطابق

ظن دستکاری قیمت یا استفاده از اطالعات نهانی وجود داشته ی که در فعالیت بازارگردان درصورت -2تبصره 

توقف عملیات بازارگردان، . دینما متوقف یکار روز 5 مدت به حداکثر را یبازارگردان عملیات تواندمی بورس باشد،

یک  است موظف بورس. است ریپذامکان سازمان، یهابورس بر نظارت معاونت موافقت با ا روز صرف 5بیش از 

 تخلف موضوع و منتشر نموده خود رسانیپایگاه اطالع در را موضوع ،یبازارگردانپیش از توقف عملیات روز کاری 

 یمقتض یأر و یدگیرس موضوع به نوبت از خارج مزبور مرجع و اعالم تخلفات به یدگیرس مرجع به تیفور دیق با را

  .دینما صادر را
 

به هر دلیل مطابق  یبازارگردان عملیات چنانچهاست  یکه وجود بازارگردان در آنها الزام یبهادار در خصوص اوراق -28ماده

، در صورتی که بازارگردان دیگری برای آن نماد وجود نداشته یا متوقف شودیافته مفاد این دستورالعمل خاتمه 

پس بالفاصله  ناشر موظف است بازارگردان جایگزین را  بورس بالفاصله موضوع را به اطالع ناشر رسانده و باشد،

در صورت عدم معرفی بازارگردان جایگزین ناشر   بازارگردان سابق معرفی نماید.عملیات  یا توقف عملیاتاز پایان 

 متخلف بوده و مطابق مقررات اقدام خواهد شد

بازارگردانی، بالفاصله موضوع را با ذکر فعالیت  یا توقف ، خاتمهبازارگردان موظف است در صورت تعلیق -تبصره

 رسانی نماید.دالیل به بورس و ناشر اطالع
 

 مشتریان سایر تری نسبت بهپایین اولویتدر قیمت برابر از  بازارگردان، بهادار اوراق فروش و خرید هایسفارش -29ماده

 .برخوردار خواهد بود
 

در نظر گرفته شده در این  و وظایف طیشرا رعایت نیبازارگردان و همچن فیبورس بر چگونگی انجام وظا -30ماده

داشته و موظف است عدم رعایت قوانین و مقررات را به مرجع رسیدگی به تخلفات گزارش دستورالعمل نظارت 

 .نماید

 و ایلحظه بررسی جهت الزم اقدامات دستورالعمل این تاریخ از ماه یک مدت ظرف است موظف بورس تبصره:

 حسن بر ای لحظه و سیستمی نظارت منظور به را دارایی  و معامالت ، سفارشات به مربوط هایداده هنگامه ب

 موضوع  رتبه بندی جهت گیریتصمیمبه منظور  ارزیابی مبنای را آن و نماید سازیپیاده بازارگردانی وظایف انجام

 به خودکار و روزانه بصورت را دستورالعمل این مفاد از تخطی موارد بورس. دهد قراراین دستورالعمل  26 ماده

. بورس باید در پایان هر هفته رتبه هر بازارگردان را در نمایدمی برخورد وی با مقررات مطابق و اعالم بازارگردان

 پایگاه اطالع رسانی خود منتشر و به اطالع عموم رساند. 
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 بهادار اوراق و بورس سازمان رهیمد تئیه بیتصو به 18/05/1400 خیتار در تبصره 27 و ادهم 30 در دستورالعمل نیا

 08/10/1388مصوب  "دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران"، با تصویب این دستورالعمل .دیرس

مبتنی بر حراج در دستورالعمل فعالیت بازارگردانی "ت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصالحات بعدی آن و ئهی

  .شوندمی نسخ ت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصالحات بعدی آنأهی 17/12/1392مصوب  "فرابورس ایران
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