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پیوست:               ندارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

ابالغیه

شماره ابالغیه: ۱۱۰۲۰۰۲۶۸

موضوع: ابالغ تصمیمات کمیته پایش ریسک بازار در خصوص اصالح سقف اعتبار اعطایی به هریک از مشتریان 

حقوقی و اصالح ضریب تعدیل سهام و حق تقدم سهام در محاسبه حساب تضمین معامالت اعتباری اوراق بهادار 

موضوع مواد ۴ و ۶ دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 

مخاطبین : کلیۀ شرکتهای کارگزاری

با سالم و احترام؛

پیرو ابالغیههای شماره ۱۱۰۲۰۰۲۱۴ ، ۱۱۰۲۰۰۲۲۶ و ۱۱۰۲۰۰۲۶۷ مبنی بر ابالغ پیوست بند ۸ 

پانصد و بیست و ششمین صورتجلسۀ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ هیئت مدیرۀ محترم سازمان در خصوص اصالح 

دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و آخرین اصالحات 

مصوب کمیته پایش ریسک بازار در خصوص بندهای ۱-۱ و ۳ مصوبۀ یاد شده و با استناد به اختیارات 

اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار مطابق مصوبۀ مزبور، تصمیمات مقرر در بندهای ۱ و ۲ هشتاد و دومین 

صورتجلسۀ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ کمیتۀ پایش ریسک بازار در خصوص اصالح دستورالعمل خرید اعتباری 

اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، به شرح زیر جهت اطالع و اقدام مقتضی ابالغ 

میگردد:

" ۱- در خصوص کاهش ضریب تعدیل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای 
سرمایهگذاری قابل معامله در محاسبه حساب تضمین معامالت اعتباری اوراق بهادار(موضوع مادۀ ۶ 
دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) به شرح زیر 

تصمیمگیری شد:
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در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس  

ایران(موضوع جزء الف بند ۳ پیوست بند ۸ پانصد و بیست و ششمین صورتجلسۀ مورخ 
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ هیئت مدیره سازمان)، ۲۵ درصد قیمت پایانی؛

ضرایب تعدیل تعیین شده برای حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  

تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و نیز سهام و حق تقدم سهام درج شده در هر یک 
از بازارهای پایۀ فرابورس ایران به موجب ابالغیههای قبلی مدیریت نظارت بر کارگزاران به 

شمارههای ۱۱۰۲۰۰۲۶۲ و ۱۱۰۲۰۰۲۳۹ نیز متناسباً کاهش خواهند یافت.
در مورد واحدهای سرمایهگذاری سایر صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (موضوع جزء  

هـ بند ۳ پیوست بند ۸ پانصد و بیست و ششمین صورتجلسۀ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ هیئت 
مدیره سازمان)، ۱۰۰ درصد ضریب تعیین شده در خصوص سهام پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران(موضوع جزء الف بند ۳ پیوست بند ۸ 
پانصد و بیست و ششمین صورتجلسۀ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ هیئت مدیره سازمان) نسبت به 

قیمت پایانی ؛
ضرایب جدید تعدیل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای  

سرمایهگذاری قابل معامله در محاسبه حساب تضمین معامالت اعتباری از تاریخ 
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ الزم االجرا بوده و در سامانه های نظارتی اعمال میگردد.

در خصوص کاهش سقف اعتبار اعطایی به هر یک از مشتریان حقوقی (موضوع مادۀ ۴ دستورالعمل  -۲
خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) به شرح زیر تصمیمگیری 

شد:
مقرر گردید؛ سقف اعتبار اعطایی به هر مشتری حقوقی که مطابق مقررات موجود در حال  

حاضر حداکثر معادل ۱.۵ برابر حقوق صاحبان سهام کارگزار اعتباردهنده (بر اساس آخرین 
صورتهای مالی حسابرسی شده) میباشد، به حداکثر ۱ برابر حقوق صاحبان سهام کارگزار 

اعتباردهنده (بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده) کاهش یابد.
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 در خصوص مشتریان حقوقی جدید کارگزاری و آن دسته از مشتریان حقوقی فعلی 

کارگزاری که اعتبار تخصیص داده شده به آنها کمتر از ۱ برابر حقوق صاحبان سهام 
کارگزاری میباشد، نصاب مذکور از تاریخ این ابالغیه و در خصوص آن دسته از مشتریان 
حقوقی فعلی کارگزاری که اعتبار تخصیص داده شده به آنها بیشتر از نصاب فوق الذکر 

میباشد، نصاب مذکور از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ الزم االجرا خواهد بود.

رونوشت:
ریاست محترم و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای علی صحرائی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای هامونی مدیر عامل محترم شرکت فرابورس ایران

جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای خدابخش مدیر محترم نظارت بر بورس ها

جناب آقای میرصانعی دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
جناب آقای سعید رضوانی فرد عضو محترم هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه

جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران: با سالم و احترام؛ جهت 
استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت اجرای مصوبه. 

جناب آقای میرزایی رئیس محترم اداره بازرسی کارگزاران

محمد عطایی


