بسمه تعالی

"دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران"

فصل اول :تعاریف و اصطالحات

ماده  :1اصطالحات و واژههایی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی زیر میباشد:
 .1اتاق پاياپاي :واحدی است که وظيفة تسویه و پایاپای کردن قراردادهای معامله شده در بورس را
بر عهده دارد.
 .2بورس :شرکت بورس کاالی ایران (سهامی عام) است.
 .3بهترين سفارش خريد :سفارش خرید با بيشترین قيمت است.
 .4بهترين سفارش فروش :سفارش فروش با کمترین قيمت است.
 .5تقاضا :اعالم آمادگی برای خرید کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال از طریق کارگزار خریدار طبق
مقررات بورس است.
 .6خطاي مجاز 1تحويل :عبارت است از ميزان مجاز تفاوت وزن کاالی تحویلی نسبت به کاالی
معامله شده که برای هر کاال توسط هيأت پذیرش تعيين و در قالب اميدنامه منتشر میگردد.
 .7جلسة رسمی معامالت :دورة زمانی معين که معامالت کاالها و یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال طبق
مقررات این دستورالعمل در آن انجام میشود.
 .8حداقل تغییر قیمت سفارش :کمترین مقدار مجاز تغيير قيمتی سفارشهای ثبت شده در سامانة
معامالتی است.
 .9حداقل خريد :کمترین مقدار از هر کاالست که یک کارگزار میتواند در بورس خریداری نماید.
 .11حداقل خريد جهت کشف نرخ :مقدار یا درصدی از عرضة هر نماد معامالتی در بورس است که
طبق مقررات باید معامله گردد تا نرخ کشف شده مورد تأیيد بورس قرار گيرد.
 .11حداقل عرضه :کمترین مقدار مجاز عرضه در هر نماد معامالتی طبق مقررات است.
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 .12حداکثر افزايش عرضه :ميزان معينی از حجم کاال است که عرضهکننده مجاز به افزایش عرضة
خود طی جلسة معامالتی ،حداکثر تا آن ميزان میباشد.
 .13حداکثر خريد :بيشترین مقدار مجاز خرید از هر نماد معامالتی توسط یک کارگزار و یا یک
مشتری طی یک جلسة معامالتی ،حسب مقررات است.
 .14حراج :سازوکاری برای دادوستد کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال است که برپایة انطباق
سفارشهای خرید و فروش مشتریان و با در نظرگرفتن اولویتهای مقرر در این دستورالعمل
است انجام میشود.
 .15سامانة معامالتی :سيستم رایانهای است که عمليات مربوط به معامالت از قبيل ورود و ثبت
سفارشهای خرید و فروش ،تطبيق سفارشها و در نهایت انجام معامالت از طریق آن صورت
میگيرد.
 .16سفارش :درخواست خرید یا فروش کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاالست که توسط مشتری به
کارگزار ارایه میشود.
 .17حوادث غیرمترقبه :2شرایطی است خارجی ،غيرقابل اجتناب و غيرقابل پيشبينی که در نتيجه
وقوع آن متعهد اعم از خریدار و فروشنده قادر به انجام تعهد خود نباشد.
 .18رينگ داخلی :جلسه معامالتی بورس برای معامله کاالهایی میباشد که مقصد آنها صرفاً بازار
داخلی است.
 .19روية تسهیم به نسبت :شيوة تخصيص کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاالست که مطابق آن کاال یا
اوراق بهادار مبتنی بر کاالی تخصيصیافته به هر سفارش ،معادل حجم سفارش ثبت شده
تقسيم بر کل سفارشهای ثبت شده ،ضربدر کل کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاالی قابل عرضه
است.
 .21عرضه :اعالم آمادگی برای فروش کاال و یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال از طریق کارگزار فروشنده
طبق مقررات است.
 .21قرارداد :توافقی مبتنی بر خرید و فروش مقدار معينی کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال ميان
خریدار و فروشنده که از طریق کارگزاران فروشنده و خریدار در بورس انجام میشود.
 .22قرارداد جزء :بخشی از قرارداد است که بر مبنای تخصيص کارگزار ایجاد میگردد.
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 .23قیمت پايه :قيمت مشخصی است که کارگزار فروشنده در درخواست خود برای عرضة هر کاال
اعالم مینماید و پس از تأیيد بورس در اطالعية عرضه قيد میگردد.
 .24قیمت پیشنهادي :قيمتی است که توسط کارگزار در جریان حراج وارد سامانه معامالتی میگردد.
 .25قیمت پايانی :قيمتی است که براساس ميانگين موزون قيمت معامالت انجام شده برای هر نماد
معامالتی در پایان هر جلسة رسمی معامالتی توسط بورس محاسبه و اعالم میگردد.
 .26کارگزار :شخص حقوقی است که پس از اخذ مجوزهای الزم و پذیرش در بورس طبق مقررات،
کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال را برای دیگران و به حساب آنها معامله مینماید.
 .27کارگزار /معاملهگر :شخص حقوقی است که پس از اخذ مجوزهای الزم و پذیرش در بورس طبق
مقررات ،کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب
خود معامله مینماید.
 .28کد تجمیعی :کد معامالتی است که برای ورود همزمان سفارشهای خرید هم قيمت چند
مشتری توسط کارگزار ،در سامانة معامالتی تعریف میگردد.
 .29گواهینامة انجام معامله :سندی است که درپایان معامالت ،پس از تأیيد کارگزار خریدار و
فروشنده و ناظر معامالت از طریق سامانة معامالتی به اتاق پایاپای ارسال میگردد.
 .31محموله :مقداری از کاالست که سفارشهای وارده بایستی مضرب صحيحی از آن باشد.
 .31محدودۀ نوسان قیمت پايه :حداکثر مجاز تغيير قيمت پایه یک نماد معامالتی نسبت به آخرین
قيمت کشف شده برای آن است.
 .32محدودۀ نوسان قیمت مجاز :حداکثر تغييرات قيمت سفارشها و معامالت نسبت به قيمت پایه
است.
 .33مشتري :شخصی است که متقاضی خرید یا فروش کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس
میباشد.
 .34معامله :خرید یا فروش کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال که در بورس پذیرفته شده است.
 .35ناظر معامالت :شخص یا اشخاص حقيقی از بين کارکنان بورس میباشند که توسط مدیرعامل
بورس منصوب شده و بخشی از مسئوليتهای مدیرعامل بورس در خصوص نظارت بر حسن
انجام معامالت طبق مقررات ،رسماً به ایشان تفویض میگردد.
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 .36نماد معامالتی :شناسهای است که توسط بورس برای هر یک از کاالها یا اوراق بهادار مبتنی بر
کاال به صورت منحصر به فرد در سامانه معامالت تعریف میشود .این شناسه میتواند به صورت
حرف ،عدد یا ترکيبی از هر دو باشد.
 .37واحد پاية تخصیص :کمترین مقدار جهت تخصيص در هر نماد معامالتی است که تخصيصهای
کارگزار به مشتریان باید مضرب صحيحی از آن باشد.

فصل دوم :ضوابط عمومی انجام معامله

ماده  :2کلية معامالت در بورس باید براساس ضوابط این دستورالعمل و در جلسه رسمی معامالت انجام
شود.
تبصره :انجام معامالت در خارج از جلسه رسمی معامالت منحصراً با تصویب هيأت مدیرة
سازمان و طبق شرایط تعيين شده توسط آن امکانپذیر است.
ماده  :3روزهای انجام معامله ،ساعات شروع و پایان و تعداد جلسات رسمی معامالت برای کليه کاالها و
اوراق بهادار مبتنی بر کاالی پذیرفته شده توسط هيأت مدیرة بورس تعيين و ابالغ میگردد.
تبصره :تغييرات در موارد موضوع این ماده ،حداقل  3روز کاری قبل از اعمال باید توسط بورس
اطالعرسانی شود.
ماده  :4مدیرعامل بورس میتواند ساعات شروع ،خاتمه و طول جلسه رسمی معامالت را در صورت بروز
اشکاالت فنی تغيير دهد .این تغييرات باید به نحو مقتضی اطالعرسانی شود .بورس باید مستندات مربوط
به اشکاالت فنی را در سوابق معامالت خود نگهداری نموده و حسب درخواست به سازمان ارائه نماید.
ماده  :5معامالت بورس باید همواره بر مبنای رقابت و به یکی از روشهای حراج انجام شود .اجرای
سفارشها براساس اولویت قيمت و در صورت تساوی قيمتها براساس اولویت زمانی ورود سفارش به
سامانه معامالتی خواهد بود.
تبصره  :1در معامالت به روش حراج حضوری در صورتی که کارگزار فروشنده دارای تقاضای
خرید با قيمتی برابر تقاضای سایر کارگزاران باشد ،اولویت انجام معامله با سایر
کارگزاران خواهد بود.
تبصره  :2هيأت مدیرة بورس میتواند عالوه بر اولویتهای مذکور در این ماده ،اولویتهای دیگری
را جهت تصویب به هيئت مدیرة سازمان پيشنهاد نماید .اولویتهای مذکور نباید اصول
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منصفانه و رقابتی بودن معامالت در بورس را نقض نماید .در صورت تصویب سازمان
تغيير مذکور حداقل  3روز کاری قبل از اعمال باید توسط بورس اطالعرسانی شود.
ماده  :6معامالت کاالها و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در رینگ داخلی بر مبنای ریال ایران انجام میشود.
تغيير واحدپولی معامالت با تصویب هيأت مدیرة بورس و اطالعرسانی آن قبل از اعمال امکانپذیر
میباشد.
ماده  :7معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس ،صرفاً از طریق سامانه معامالتی بورس و
توسط کارگزاران پذیرفته شده در بورس انجام میشود.
ماده  :8بورس باید به تفکيک کاالها و یا اوراق بهادار مبتنی بر کاالهایی که در بورس عرضه میشود نماد
معامالتی مجزا تعریف نموده و بازار و تابلوی معامالتی مربوط به هریک را مشخص نماید .معامالت
نمادهای معامالتی صرفاً در بازار و تابلو معين شده قابل انجام است.
تبصره:

ضوابط تعریف نماد معامالتی در بورس به تصویب هيأت مدیرة بورس خواهد رسيد.
فصل سوم :انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کاال

ماده  :9انواع قراردادهای قابل معامله در بورس عبارتند از:
 -1قرارداد نقدي :قراردادی است که براساس آن ،پرداخت بهای کاالی مورد معامله و تحویل آن
در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام میشود.
 -2قرارداد نسیه :قراردادی است که براساس آن ،کاال در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ
سررسيد و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت میگردد.
 -3قرارداد سلف :قراردادی است که براساس آن ،کاال با قيمت معين در زمانی مشخص در آینده
تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت
میگردد.
 -4قرارداد آتی :قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد میشود در سررسيد معين ،مقددار
معينی از کاالی مشخص را به قيمتی که االن تعيين میکنند بفروشد و در مقابل طرف دیگدر
قرارداد متعهد میشود آن کاال را با آن مشخصات خریداری کند و بدرای جلدوگيری از امتنداع
طرفين از انجام قرارداد ،طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد میشوند مبلغی را به عندوان
وجه تضمين نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد میشوند متناسب با تغييرات قيمت آتدی ،وجده
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تضمين را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغييرات ،بخشدی از
وجه تضمين هر یک از طرفين را به عنوان اباحه تصرف در اختيار دیگری قرار دهدد و او حدق
استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسيد با هم تسویه کنند.
 -5قرارداد اختیار خريد :مطابق این قرارداد ،خریدار اختيار ،با پرداخت مبلغی حق پيدا میکند
مقدار معينی کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال به قيمت معين در تاریخ معين از فروشنده
اختيار خریداری کند و فروشنده اختيار ،متعهد میشود در صورت درخواست خریدار اختيار،
آن مقدار کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال را به قيمت مذکور به وی بفروشد.
 -6قرارداد اختیار فروش :مطابق این قرارداد ،خریدار اختيار ،با پرداخت مبلغی حق پيدا میکند
مقدار معينی کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال به قيمت معين در تاریخ معين به فروشنده
اختيار بفروشد و فروشنده اختيار ،متعهد میشود در صورت درخواست خریدار اختيار ،آن
مقدار کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال را به قيمت مذکور از وی خریداری کند.
تبصره  :1سایر قراردادهای قابل معامله در بورس کاالی ایران به پيشنهاد هيئت مدیرة سازمان
به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسيد.
تبصره :2مقررات معامالت بندهای  6 ،5 ،4این ماده در دستورالعملهای جداگانهای به
تصویب هيئت مدیرة سازمان خواهد رسيد.
تبصره  :3تسویه و پایاپای قراردادهای موضوع این ماده براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای
که به تصویب هيئت مدیرة سازمان خواهد رسيد ،انجام میشود.
فصل چهارم :اقدامات پیش از عرضه

ماده  :10کليه قراردادهای قابل معامله در بورس صرفاً براساس کاالها یا اوراق بهادار مبتنی بر کاالی
پذیرفته شده تعریف میگردد .انجام معامالت کاالها یا اوراق بهادار مبتنی بر کاالیی که طبق مقررات
پذیرفته نشدهاند ،به هيچ وجه مجاز نمیباشد.
ماده  :11جهت عرضه کاالها در بورس ،کارگزار عرضهکننده باید فرم سفارش فروش تکميل شده توسط
عرضهکننده را به همراه اطالعات و مستندات زیر در قالب فرم اطالعيه عرضه و حداکثر تا ساعت 12
ظهر روز کاری قبل از روز عرضه به بورس ارایه نماید:
 .1مشخصات کاالی قابل عرضه
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 .2حجم کاالی قابل عرضه
 .3حداکثر افزایش عرضه توسط عرضهکننده
 .4نوع معامله ،در معاملة سلف ذکر سررسيد تحویل کاال و در معاملة نسيه ذکر شرایط پرداخت
 .5قيمت پایه
 .6تاریخ عرضه
 .7نام عرضهکننده و توليدکننده
 .8نوع تسویه شامل نقدی یا اعتباری و در صورت تسویه اعتباری تعيين ميزان دقيق بخش نقدی
و اعتباری و همچنين ذکر اسناد مورد نياز جهت تسویه
 .9زمانبندی و مکان تحویل
 .11نوع بستهبندی
 .11سایر اطالعات به درخواست بورس
تبصره  :فرمت فرمهای سفارش فروش و اطالعيه عرضه توسط هيئت مدیرة بورس تصویب
میشود.
ماده  :12در صورتی که مستندات و مدارک موضوع مادة  11طی مهلت مقرر و به صورت کامل به بورس
ارایه گردد ،بورس موظف است پس از حصول اطمينان از رعایت مقررات حداکثر تا ساعت  14همان روز
کاری ،اطالعية عرضه را تأیيد و به اتاق پایاپای ارایه نماید .اطالعيه عرضه در صورت اعالم موافقت اتاق
پایاپای ،حداکثر تا ساعت  16روز کاری قبل از عرضه توسط بورس منتشر میشود.
تبصره :در صورت عدم تأیيد اطالعية عرضه ،بورس مراتب را حداکثر تا ساعت  14همان روز
کاری به کارگزار عرضهکننده اعالم میکند.
ماده  :13اطالعية عرضة منتشره توسط بورس باید حاوی اطالعات زیر باشد:
 .1بندهای  1تا  11مادة  11این دستورالعمل که به تأیيد بورس رسيده است.
 .2محدودیت نوسان قيمت پایه
 .3محدودیت نوسان قيمت مجاز در صورت وجود
 .4واحد پایه تخصيص
 .5حداقل خرید
 .6حداقل خرید جهت کشف نرخ
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 .7حداقل تغيير قيمت سفارش
 .8حداکثر خرید در صورت وجود
تبصره  :1بورس قبل از شروع هر جلسة معامالتی ترتيب زمانی عرضههای آن جلسه را اعالم
مینماید.
تبصره  :2سایر اطالعات عمومی کاال از جمله خطای مجاز تحویل ،استاندارد کاال و هزینة
انبارداری در قالب اميدنامه منتشر میشود .اطالعات منتشره در قالب اميدنامه جزء
الینفک اطالعيه عرضه است.
ماده  :14کلية وظایف و تعهدات طرفين معامله صرفاً در چارچوب شرایط مندرج در اطالعية عرضه و
مقررات میباشد و شرایط معامله پس از انتشار اطالعيه عرضه قابل تغيير نمیباشد.
ماده  :15پس از انتشار اطالعية عرضه توسط بورس ،فروشنده نمیتواند از عرضة کاال در بورس خودداری
نماید ،مگر اینکه مراتب و دالیل انصراف خود را قبل از عرضه به بورس اعالم و موافقت بورس را اخذ
نماید.
ماده  :16در صورت انتشار آگهی فروش یا اعالم شرایط فروش کاال توسط عرضهکننده به هر نحو ،اطالعات
مندرج در آن نباید با اطالعية عرضة منتشره توسط بورس مغایرت داشته باشد .در صورت مغایرت،
اطالعية عرضة منتشره در سایت رسمی بورس مبنای انجام معامله میباشد.
فصل پنجم  :مراحل انجام معامله

ماده  :17معامالت در بورس به دو روش حراج حضوری و حراج پيوسته انجام میگيرد.
ماده  :18مراحل انجام معامالت کاال به روش حراج حضوری به شرح زیر میباشد:
 -1پیشگشايش :در این مرحله امکان ورود ،تغيير یا حذف سفارش برای کارگزار خریدار وجود دارد و
کارگزار فروشنده فقط باید عرضة خود را با قيمت پایه و حجم مندرج در اطالعيه عرضه وارد
نماید ،ليکن در این مرحله معاملهای انجام نمیشود.
 -2مظنهيابی :کلية سفارشهای فعال در پایان مرحله پيشگشایش به این مرحله منتقل میشود.
شرایط این مرحله به شرح زیر میباشد:
 2-1امکان ورود و حذف سفارشها وجود ندارد.
 2-2امکان افزایش حجم تقاضای خریداران و کاهش حجم عرضه فروشندگان وجود ندارد.
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 2-3فروشندگان صرفاً در زمان یک سوم ابتدایی دوره ،امکان افزایش ميزان عرضه را دارند.
 2-4فروشندگان میتوانند قيمت خود را حداکثر تا سطح قيمت بهترین سفارش خرید ثبت
شده کاهش دهند.
 2-5خریداران میتوانند قيمت خود را حداکثر تا سطح قيمت بهترین سفارش فروش ثبت
شده افزایش دهند.
 2-6کاهش حجم هر سفارش خرید صرفاً قبل از برابری قيمت آن با قيمت بهترین سفارش
فروش ثبت شده امکانپذیر است.
 2-7چنانچه حجم عرضه بيشتر از مجموع تقاضاهایی باشد که قيمت فروشنده را پذیرفتهاند،
معامالت با قيمت فروشنده و به ميزان مجموع تقاضاهای خریدارانی که قيمت فروشنده را
پذیرفتهاند ،انجام میشود.
 2-8چنانچه در پایان این مرحله هيچ خریداری قيمت فروشنده را نپذیرد امکان تجدید مرحلة
مظنهیابی صرفاً برای یکبار دیگر توسط ناظر معامالت وجود دارد.
 -3رقابت :در صورتی که در پایان زمان مظنهیابی مجموع تقاضاهای خریدارانی که قيمت فروشنده را
پذیرفتهاند بيش از کل ميزان عرضه باشد ،سفارش خریداران مذکور وارد مرحلة رقابت میگردد.
شرایط این مرحله به شرح زیر میباشد:
 3-1سفارشهای فروشندگان قابل تغيير نمیباشد.
 3-2خریداران حق تغيير حجم تقاضای وارده را ندارند.
 3-3خریداران صرفاً میتوانند قيمت تقاضای خود را افزایش دهند.
 3-4در پایان مرحله رقابت ،معامالت براساس اولویتهای موضوع مادة  5این دستورالعمل
انجام خواهد شد.
 3-5در صورتی که به دليل وجود محدودیت نوسان قيمت مجاز ،حجم تقاضاهایی که سقف
قيمت مجاز را پذیرفتهاند بيش از کل حجم عرضه باشد ،عرضه به روش تسهيم به نسبت
انجام خواهد شد .پس از تسهيم به نسبت ،مقادیر تخصيص یافته به هر یک از کارگزاران
نسبت به واحد پایة تخصيص ،گرد میشوند.
 -4نظارت :این مرحله پس از پایان زمان معامالت ،جهت انجام اقدامات ناظر بازار از جمله تأیيد
معامالت میباشد.
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 -5عرضة مازاد :در صورتی که حجم عرضه در پایان مرحلة مظنهیابی از تقاضاهایی که قيمت
عرضهکننده را پذیرفتهاند بيشتر باشد ،مازاد عرضه در این مرحله قابل معامله میباشد .خریداران
میتوانند با ارایه تقاضای خرید با قيمت معامالت انجام شده در پایان مرحلة مظنهیابی ،اقدام به
خرید عرضههای مازاد نمایند .مرحلة عرضة مازاد از پایان مرحله نظارت آغاز و حداکثر تا پایان
زمانی از روز جاری معامالتی که هيئت مدیره بورس تعيين میکند ادامه مییابد.
شرایط معامالت عرضة مازاد به شرح ذیل میباشد:
 5-1در صورتی که قسمتی از حجم عرضه اعالمی طبق اطالعية عرضه یا عرضه افزایش یافته
در مرحلة مظنهیانی معامله نگردد ،این مازاد در سامانة معامالتی باقيمانده و تا پایان
مرحلة عرضة مازاد قابل معامله میباشد.
 5-2عرضه مازاد با پيشنهاد عرضهکننده و موافقت بورس میتواند تا پایان روز کاری قبل از روز
عرضه بعدی نماد معامالتی یا یک هفته پس از روز عرضه ،هر کدام که کمتر باشد ،معامله
شود.
 5-3در صورت منتقل شدن عرضة مازاد به روزهای کاری بعد کارگزار عرضهکننده صرفاً تا 9
صبح روز کاری بعد میتواند عرضه مازاد را از سامانه معامالتی حذف نماید .در غير
اینصورت عرضه مازاد تا پایان مرحلة عرضة مازاد آن روز معامالتی قابل معامله خواهد بود.
 5-4در صورتی که در پایان مرحلة نظارت کارگزار عرضهکننده درخواست افزایش مازاد عرضه
را بدهد ،افزایش مازاد با تائيد بورس امکانپذیر است.
تبصره :طول مدت هر یک از مراحل فوق توسط هيأت مدیرة بورس تعيين و حداقل 3
روز کاری قبل از اعمال اطالعرسانی میگردد .تغيير طول مدت مراحل فوق
حين جلسه معامالتی مجاز نمیباشد.
ماده  :19مراحل انجام معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال به روش حراج پيوسته به شرح زیر میباشد:
 .1پیشگشايش :مرحلة ابتدایی معامالت است که در آن امکان ورود ،تغيير یا حذف سدفارش
وجود دارد ليکن معاملهای انجام نمیشود.
 .2مرحلةةة گشةةايش :ایدن مرحلدده بالفاصددله پددس از مرحلدة پديشگشددایش اسددت و در آن،
سفارشهای موجود در سامانة معامالت براساس ساز وکار حراج تک قيمتی انجام میشود.
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 .3مرحلة پیوسته :این مرحلهپس از انجام مرحلة گشایش شروع و در آن بده محدض تطبيدق
قيمت سفارشهای وارد شده به سامانة معامالتی ،معامله انجام میشود.
 .4مرحلة حراج تک قیمتی پايانی :این مرحله پس از خاتمة مرحلة پيوسدته شدروع مدیشدود.
طی این مرحله امکان ورود ،تغيير یا حذف سفارش توسدط کدارگزاران وجدود دارد لديکن
معاملهای انجام نمیشود .در پایان این مرحله سفارشهدای موجدود در سدامانة معدامالت
براساس سازوکار حراج تک قيمتی اجرا میشود.
 .5مرحلة معامالت پايانی :مرحله پایانی جلسة معدامالتی اسدت کده طدی آن ورود سدفارش و
انجام معامله صرفاً با قيمت پایانی امکانپذیر است.
تبصره  :1انجام مراحل یک الی سه فدوق در روش حدراج پيوسدته الزامدی اسدت .انجدام
مراحل چهار و پنج پس از تصویب در هيئت مدیره بورس و اطالع رسدانی آن
حداقل سه روز کاری قبل از اعمال ،امکان پذیر میباشد.
تبصره  :2هيأت مدیرة بورس میتواند در روش حراج پيوسته ،زمانی را خدارج از جلسدة
معامالت ،برای ورود سفارشها تعيين نماید.
تبصره  :3طول مدت هر یک از مراحل فوق توسط هيأت مدیرة بورس تعيين و حداقل
 3روز کاری قبل از اعمال اطالعرسانی میگردد .تغيير طول مدت مراحل فوق
حين جلسة معامالت مجاز نمیباشد.
مادۀ  :20سفارشهای وارد شده به سامانة معامالت ،حداقل باید حاوی موارد زیر باشد:
 .1نماد معامالتی
 .2تعيين خرید یا فروش بودن سفارش
 .3اعتبار زمانی سفارش
 .4حجم سفارش
 .5نوع سفارش و شرایط قيمتی آن
 .6کد معامالتی
تبصره  :1انواع سفارش به لحاظ شرایط قيمتی و اعتبار زمانی توسط هيأت مدیرة بورس تعيين
و حداقل  3روزکاری قبل از اعمال اطالعرسانی میگردد.
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تبصره  :2بورس باید از ورود سفارشهایی که در آن شرایط اطالعيه عرضه رعایت نشده است،
جلوگيری نماید.

فصل ششم :ضوابط معامالت تاالر

ماده  :21تاالر معامالت زیر نظر ناظر معامالت ،براساس مقررات و طبق اختيارات و مسئوليتهای محوله
اداره خواهد شد.
ماده  :22در صورتی که هيأت مدیرة بورس برای یک نماد محدودیت نوسان قيمت مجاز تعریف نماید،
کلية سفارشهای وارده به سامانة معامالتی برای آن نماد باید در محدودة نوسان قيمت مجاز باشد.
محدودة نوسان قيمت مجاز توسط هيأت مدیرة بورس تصویب و تا پایان روز قبل از عرضه اطالعرسانی
میگردد.
ماده  :23در صورتی که قيمت پایة پيشنهاد شده در اطالعية عرضه ،خارج از محدودة نوسان قيمت پایه
باشد ،بورس میتواند از انتشار اطالعيه عرضه جلوگيری کند.
تبصره :محدودة نوسان قيمت پایه توسط هيأت مدیرة بورس تعيين و حداقل  3روزکاری قبل
از اعمال اطالعرسانی میگردد.
ماده  :24بورس میتواند روش محاسبة قيمت پایة برخی از کاالهای پذیرفته شده را براساس فرمول
مشخصی اعالم کند .در این صورت عرضهکننده مکلف به عرضة کاالی خود با قيمت پایة محاسبه شده
براساس فرمول مذکور میباشد.
تبصره :فرمول تعيين قيمت پایه به پيشنهاد عرضهکننده به تأیيد بورس رسيده و حداقل 3
روزکاری قبل از اعمال توسط بورس اطالعرسانی میگردد.
ماده  :25ميزان واحد پایه تخصيص ،حداقل خرید ،حداقل تغيير قيمت سفارش ،حداقل عرضه و حداکثر
خرید توسط هيأت مدیرة بورس مصوب میگردد .کارگزاران باید در دریافت ،ثبت و تخصيص سفارشها،
محدودیتهای فوقالذکر را رعایت نمایند .بورس از ورود سفارشها و یا انجام معامالتی که محدودیتهای
مذکور را رعایت ننماید ،جلوگيری خواهد کرد.
تبصره :اعمال هر گونه محدودیت حجمی یا سهميهبندی در خرید ،فروش و یا تخصيص کاال
خارج از موارد موضوع این ماده مجاز نمیباشد.
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ماده  :26در صورتی که سفارشهای تطبيق یافته یک نماد طی یک جلسه معامالتی کمتر از حداقل خرید
جهت کشف نرخ باشد ،تطبيق سفارشهای مذکور نمیتواند مورد تأیيد بورس قرار گيرد و معاملهای انجام
نمیشود.
تبصره :حداقل خرید جهت کشف نرخ توسط هيأت پذیرش تعيين و تا پایان روز قبل از عرضه
اطالعرسانی میگردد.
ماده  :27هرگونه عرضه کاال به صورت یکجا ،به لحاظ جلوگيری نمودن از ایجاد انحصار صرفاً با موافقت
مدیرعامل بورس و پس از درج در اطالعيه عرضه امکانپذیر است.
ماده  :28در صورتی که برای یک نماد معامالتی حراج حضوری انجام شود و به دليل عدم وجدود تقاضدای
کافی معاملهای بر روی آن نماد صورت نپذیرد ،امکان حراج مجدد نماد تا پایان آن جلسه معامالتی وجود
دارد .در این حالت باید کارگزاران متقاضی خرید ،درخواست خودرا قبل از پایان جلسه معامالتی به بورس
اعالم نمایند .درصورت موافقت بورس با عرضة مجدد ،عرضهکننده ملزم به عرضه مجدد در همدان جلسدة
معامالتی میباشد.
ماده  :29کارگزاران میتوانند جهت شرکت در رقابت برای خرید از یک کد تجميعی اسدتفاده نمایندد .کدد
تجميعی صرفاً براساس سفارشهای ثبت شده مشتریان در سامانه و پس از کنترل مقررات مربوط به ثبت
سفارش ،استفاده میشود.
تبصره :کارگزاران موظفند پس از قطعی شدن معامله و براساس سفارشهای ثبت شده قبدل از
معامله ،نسبت به تخصيص کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاالی خریداری شده برای هدر
یک از مشتریان ،طبق دستورالعمل ثبت سدفارش کداال در بدورس کداالی ایدران اقددام
نمایند.
ماده  :30مدیرعامل بورس صرفاً در شرایط زیر میتواند تمام یا تعدادی از معامالت را تائيد ننماید .
الف) بر اساس تقاضای کارگزار به دليل وقوع آن دسته از اشتباهاتی که طبق مقررات مصوب
هيئت مدیرة سازمان احصاء میشود.
ب) معامالتی که با نوسان غيرعادی قيمت همراه باشد.
ج)

خطای معامالتی متأثر از اشکال سامانه معامالتی

د)

عدم رعایت محدودیتهای حجمی اعالم شده

ه)

عدم رعایت مقررات ثبت سفارش
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و)

سایر موارد طبق قوانين و مقررات

تبصره :1بورس باید مراتب عدم تایيد معامله را به نحو مقتضی به کارگزار خریدار و کارگزار
فروشنده اعالم نماید.
تبصره : 2کلية مدارک  ،سوابق و دالیل عدم تایيد معامالت طبق این ماده ،باید نزد بورس
نگهداری و حسب درخواست ،به سازمان ارسال گردد.
ماده  :31برای کليه معامالت قطعی شده توسط بورس گواهينامة انجام معامله صادر و جهت انجام امور
تسویه به اتاق پایاپای ارسال میگردد.

فصل هفتم :سایر مقررات

ماده  :32در صورتی که به دليل حوادث غيرمترقبه تمام یا بخشی از وظائف یا مسئوليتهای اشخاص
ذیربط در معامله طبق این دستورالعمل امکانپذیر نباشد ،با حکم مرجع ذیصالح ،از این بابت مسئوليتی
متوجه اشخاص مذکور نمیگردد.
ماده  :33نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و نحوة وصول آن در چارچوب سقفهای مصوب هيأت
مدیرة سازمان ،توسط هيأت مدیرة بورس تصویب و اعمال میگردد.
ماده  :34کليه مواردی که مطابق این دستورالعمل باید توسط بورس اعالم ،منتشر و یا اطالعرسانی شود،
از طریق سایت رسمی بورس انجام خواهد گرفت.
ماده  :35این دستورالعمل دوماه پس از ابالغ اجرایی گردیده و آیيننامة معامالت بورس فلزات تهران
مصوب  1382/6/3شورای بورس فلزات لغو میگردد .در خصوص کليه معامالتی که قبل از الزم االجرا
شدن این دستورالعمل در بورس کاالی ایران انجام شده است ،ضوابط آیيننامة معامالت بورس فلزات
تهران مصوب  1382/6/3شورای بورس فلزات مجری است.
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