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  به نام خدا

   اوراق بهاداریدستورالعمل اجرایی توقف نماد معامالت
  

تدوین سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و با هدف  معامالت ۀنام  آیین24 و 21، 6 مواددر راستاي اجراي 

شده در بورس، این  پذیرفته اوراق بهادار  توقف نماد معامالتیدرخصوصاین سازمان اختیارات ضوابط و 

  . سازمان رسیدةت مدیرئتصویب هی  به16/07/84تورالعمل در تاریخ دس

  :گردد متوقف می در شرایط زیر ،شده در بورس پذیرفتهبهادار   اوراقینماد معامالت   .1 ةماد

 جلسۀ قبل از برگزاري و شده ي پذیرفتهها قبل از برگزاري مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت) الف

العاده  مجمع عمومی فوقشده توسط   مقرر است درخصوص اختیارات تفویضطی آنکه   اي مدیره هیئت

الحساب و   سررسید پرداخت سود علیقبل از همچنین .گیري شود تصمیمدرخصوص افزایش سرمایه 

  سررسید نهایی اوراق مشارکت

گردد که در آن فعال  از تابلو یا تاالري بندي تغییر طبقه  مشمول ، مقررات مطابقبهادار،  که اوراق درصورتی) ب

  .است 

   .رسانی را رعایت نکرده باشد  ضوابط اطالع،ناشر اوراق بهادار، مطابق مقررات سازمانکه  درصورتی) ج

 يهاحساب یاشده  هاي پذیرفته هاي مالی شرکتکه حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت درصورتی) د

  .باشد   نموده ارائه»عدم اظهارنظر«یا » مردود «بهادار اظهارنظر اوراق

توسـط برخـی   کاري قیمت     یا دست  نهانی    استفاده از اطالعات    که معامالت اوراق بهادار مظنون به        در صورتی ) ـه

  . باشدافراداز 

در سایر سازمان باشد،   که شرکت موظف به اعالم مراتب مطابق ضوابط مربوطه میالفاستثناي بند  بهه  تبصر

با ذکر  ، پس از توقف نماد معامالتیروز تا پایان همان حداکثر  رابهادار مالت اوراقاطالعیۀ توقف معا ،موارد
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صورت کتبی  بهحسب مورد  و نماید می براي عموم منتشر ،و شرایط بازگشایی نمادتوقف  زمان علل توقف،

  .شود   میاطالع شرکت رسانده به

  :باشد ادار تحت شرایط ذیل میبه ۀ شدن نماد معامالتی ورق بازمدت زمان توقف و   .2 ةماد

 مدت زمان توقف نماد، حداکثر دو روز ،مادة یک باشد) الف(که توقف نماد معامالتی مطابق بند  درصورتی) الف

چنانچه شرکت در . باشد ز آن می ا  روز پس پنجمدیره و حداکثر  از تشکیل جلسۀ مجمع یا هیئت قبل 

تواند بر اساس  میدبیرکل ات جلسات فوق اقدام ننماید،  اطالعات و تصمیمۀمهلت مقرر نسبت به ارائ

مدت  .بهادار رفع توقف نمایدۀ اطالعات مندرج در گزارش نمایندة سازمان در جلسه، از نماد معامالتی ورق

الحساب و سررسید   سررسید پرداخت سود علیقبل ازاوراق مشارکت، حداکثر سه روز زمان توقف نماد 

  .باشد نهایی اوراق مشارکت می

 ساعت 48 حداکثر، مدت زمان توقف  باشدمادة یک) ب(که توقف نماد معامالتی مطابق بند  درصورتی) ب

  .باشد می

عامالتی مروز  سه حداکثرمدت زمان توقف مادة یک باشد، ) ج(که توقف نماد معامالتی مطابق بند  درصورتی) ج

  .نیاز اقدام نماید نسبت به ارائۀ اطالعات موردموظف است طی این مدت  ناشرباشد،  می

 ۀ تا رفع مواردي که موجب ارائاین توقف ،مادة یک باشد) د(که توقف نماد معامالتی مطابق بند  درصورتی )د

  .ادامه خواهد یافتاست،  اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر گردیده

 ساعت 72 تا 1مادة یک باشد، سازمان موظف است ظرف ) ه(که توقف نماد معامالتی مطابق بند  درصورتی) ه

براي حسب مورد ها را   نتایج این بررسی،هاي الزم را انجام داده و همزمان با بازکردن نماد معامالتی بررسی

  .عموم منتشر کند

 روزهاي ۀمحاسبشروع وقف گردد، مبناي  معامالتی متۀجلسطی یک که نماد معامالتی   درصورتی:1 ةتبصر

  . روز معامالتی بعد از توقف خواهدبود،توقف در این ماده
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ورد ایفا یا عدم ایفاي  مدربا توجه به علت توقف  ،سازمان موظف است هنگام بازکردن نماد معامالتی :2 ةتبصر

ناشر، مسئولیت دات توسط دم ایفاي تعهدر صورت ع. ، اطالعات الزم را منتشر نمایدناشرتعهدات توسط 

بوده و عهدة مدیران آن شرکت   بر،گذاران گیري نادرست سرمایه تصمیمضرر و زیان احتمالی ناشی از 

گیري در  تصمیمشده   ضمن اینکه براساس گزارش تخلف تهیه.نامۀ انضباطی اقدام خواهد شد مطابق آیین

  .خصوص تغییر تابلو انجام خواهد شد

  .باشد یص دبیرکل سازمان، مدت توقف نماد معامالتی ورقۀ بهادار قابل تمدید میبنا به تشخ :3تبصرة 

 درصد 90بیش از  ، در یک جلسۀ معامالتی نسبت به روز قبل"شاخص کل قیمت"که  درصورتی .3 مادة

بینی شود این نوسانات  و پیش نماید براي کلیه نمادهاي معامالتی تغییرشده  حداکثر نوسان مجاز تعریف

مدیرة سازمان، دستور توقف کل  تواند با تصویب هیئت روزهاي آتی نیز بوقوع بپیوندد، دبیرکل میدر 

 روز نخواهد پنج زمان توقف کل معامالت توسط دبیرکل که بیش از ،صورت در این. معامالت را صادر کند

  .اطالع عموم خواهد رسید  به،بود

بازار غیررسمی، الزم دستورالعمل نامۀ انضباطی و  یناین دستورالعمل پس از تصویب اصالحات آی .4مادة 

  .االجرا خواهد بود
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