
1 

 بسمه تعالی

 

 

 

 

 "رانیای کاال بورس در کاال بری مبتن بهادار اوراق و کاال معامالت دستورالعمل"

 

 

 
 اصطالحات و فیتعار: اول فصل

 :باشد یم ریزی معانی دارا است رفته کار به دستورالعمل نیا در کهیی ها واژه و اصطالحات :1 ماده

 را بورس در شده معامله قراردادهای کردن پایپایا و تسویه وظيفة که استی واحد :پاياپاي اتاق .1

 .دارد عهده بر

 .است( عامی سهام) رانیای کاال بورس شرکت :بورس .2

 .است متيق نیشتريب با دیخر سفارش :ديخر سفارش نيبهتر .3

 .است متيق نیکمتر با فروش سفارش :فروش سفارش نيبهتر .4

 طبق داریخر کارگزار قیطر از کاال بری نمبت بهادار اوراق یا کاال دیخری برای آمادگ اعالم :تقاضا .5

 .است بورس مقررات

ی کاال به نسبتی لیتحوی کاال وزن تفاوت مجاز زانيم از است عبارت :ليتحو 1مجازي خطا .6

 .گردد یم منتشر دنامهيام قالب در و نييتع رشیپذ أتيه توسط کاال هری برا که شده معامله

 طبق کاال بری مبتن بهادار اوراق یا و کاالها عامالتم که نيمعی زمان ةدور :معامالتی رسم جلسة .7

 .شود یم انجام آن در دستورالعمل نیا مقررات

 سامانة در شده ثبت یها سفارشی متيق رييتغ مجاز مقدار نیکمتر :سفارش متیق رییتغ حداقل .8

 .استی معامالت

 .دینمای داریخر بورس در تواند یم کارگزار یک که کاالست هر از مقدار نیکمتر :ديخر حداقل .9

 که است بورس دری معامالت نماد هر ةعرض ازی درصد ای مقدار :نرخ کشف جهت ديخر حداقل .11

 .رديگ قرار بورس دیيتأ مورد شده کشف نرخ تا گردد معامله دیبا مقررات طبق

 .است مقررات طبقی معامالت نماد هر در عرضه مجاز مقدار نیکمتر :عرضه حداقل .11
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 عرضة شیافزا به مجاز کننده عرضه که است کاال حجم ازی نيمع زانيم: عرضه شيافزا حداکثر .12

 .باشد یم زانيم آن تا حداکثر ،یمعامالت جلسةی ط خود

 یک یا و کارگزار کی توسطی معامالت نماد هر از دیخر مجاز مقدار نیشتريب :ديخر حداکثر .13

 .است مقررات حسب ،یمعامالت جلسة کی یطی مشتر

 انطباق ةیبرپا که است کاال بری مبتن بهادار اوراق ای کاال دادوستدی برای سازوکار :حراج .14

 دستورالعمل نیا در مقرری ها تیاولو نظرگرفتن در با و انیمشتر فروش و دیخری ها سفارش

 .شود یم انجام است

 ثبت و ورود ليقب از معامالت به مربوط اتيعمل که استی ا انهیرا ستميس ی:معامالت ةسامان .15

 صورت آن قیطر از معامالت نجاما تینها در و ها سفارش قيتطب فروش، و دیخری ها سفارش

 .رديگ یم

 بهی مشتر توسط که ستکاال بری مبتن بهادار اوراق یا کاال فروش یا دیخر درخواست :سفارش .16

 .شود یم هیارا کارگزار

 جهينت رد کهی نيب شيپ رقابليغ و اجتناب رقابليغ ،یخارج استی طیشرا :2رمترقبهیغ حوادث .17

 .نباشد خود تعهد انجام به قادر فروشنده و داریخر از اعم متعهد آن وقوع

 بازار صرفاً آنها مقصد که باشد یمیی کاالها معاملهی برا بورسی معامالت جلسه ی:داخل نگير .18

 .استی داخل

 یا کاال آن مطابق که کاالست بری مبتن بهادار اوراق یا کاال صيتخص وةيش :نسبت به میتسه ةيرو .19

 شده ثبت سفارش حجم معادل ،سفارش هر به افتهی صيتخصی کاال بری مبتن بهادار اوراق

 عرضه قابل یکاال بری مبتن ربهادا اوراق یا کاال کل ضربدر شده، ثبتی ها سفارش کل بر ميتقس

 .است

 وشندهفر کارگزار قیطر از کاال بری مبتن بهادار اوراق یا و کاال فروشی برای آمادگ اعالم :عرضه .21

 .است مقررات طبق

 انيم کاال بری مبتن بهادار اوراق یا کاالی نيمع مقدار فروش و دیخر بری مبتنی توافق :قرارداد .21

 شود. انجام می بورس در داریخر و فروشنده کارگزاران که از طریق فروشنده و داریخر

 .گردد یم جادیا گزارکار صيتخصی مبنا بر که است قرارداد ازی بخش :جزء قرارداد .22
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 کاال هر عرضةی برا خود درخواست در فروشنده کارگزار که استی مشخص متيق :هيپا متیق .23

 .گردد یم ديق عرضه ةياطالع در بورس دیيتأ از پس و دینما یم اعالم

 .گردد یمی معامالت سامانه وارد حراج انیجر در کارگزار توسط که است یتميق ي:شنهادیپ متیق .24

 نماد هری برا شده انجام معامالت متيق موزون نيانگيم براساس هک استی متيق :یانيپا متیق .25

 .گردد یم اعالم و محاسبه بورس توسطی معامالتی رسم جلسة هر انیپا دری معامالت

 مقررات، طبق بورس در رشیپذ و الزمی مجوزها اخذ از پس که استی حقوق شخص :کارگزار .26

 .دینما یم معامله آنها حساب به و رانگیدی برا را االک بری مبتن بهادار اوراق یا کاال

 طبق بورس در رشیپذ و الزمی مجوزها اخذ از پس که استی حقوق شخص :گر املهمع/ کارگزار .27

 حساب و نام به ای و هاآن حساب به و گرانیدی برا را االک بری مبتن بهادار اوراق یا کاال مقررات،

 .دینما یم معامله خود

 چند متيق هم دیخری ها سفارش همزمان ورودی برا که استی معامالت کد ی:عیتجم کد .28

 .گردد یم فیتعری معامالت سامانة در کارگزار، توسطی مشتر

 و داریخر کارگزار دیيتأ از پس ،معامالت انیدرپا که استی سند :معامله انجام ةنامیگواه .29

 .رددگ یم ارسالی اپایپا اتاق به یمعامالت سامانة قیطر از معامالت ناظر و فروشنده

 .باشد آن ازی حيصح مضربی ستیبا وارده یها سفارش که کاالست از یمقدار :محموله .31

 نیآخر به نسبتی معامالت نماد یک هیپا متيق رييتغ مجاز حداکثر :هيپا متیق نوسان ۀمحدود .31

 .است آنی برا شده کشف متيق

  هیپا متيق به نسبت معامالت و ها سفارش متيق راتييتغ حداکثر :مجاز متیق نوسان ۀمحدود .32

 .است

 بورس در کاال بری مبتن بهادار اوراق ای کاال فروش یا دیخری متقاض که استی شخص ي:مشتر .33

 .باشد یم

 .است شده رفتهیپذ بورس در که کاال بری مبتن بهادار اوراق یا کاال فروش یا دیخر :معامله .34

 رعاملیمد توسط که  باشند یم بورس کارکنان نيب ازی قيحق اشخاص ای شخص :معامالت ناظر .35

 حسن بر نظارت خصوص در بورس رعاملیمدی ها تيمسئول ازی بخش و شده منصوب بورس

 .گردد یم ضیتفو شانیا به رسماً مقررات، طبق معامالت انجام
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 بری مبتن بهادار اوراق یا کاالها از یک هری برا بورس توسط که استی ا شناسه ی:معامالت نماد .36

 صورت به ندتوا یم شناسه نیا. شود یم فیتعر معامالت سامانه در ردف به منحصر صورت به کاال

 .باشد دو هر ازی بيترک یا عدد حرف،

ی ها صيتخص که استی معامالت نماد هر در صيتخص جهت مقدار نیکمتر :صیتخص ةيپا واحد .37

 .باشد آن از یحيصح مضرب دیبا انیمشتر به کارگزار

 

 معامله انجامی عموم ضوابط: دوم فصل

 انجام معامالتی رسم جلسه در و دستورالعمل نیا ضوابط براساس دیبا بورس در معامالت ةيکل :2 ادهم

 .شود

 ةریمد أتيه بیتصو با منحصراً معامالتی رسم جلسه از خارج در معامالت انجام :تبصره

 .است ریپذ امکان آن توسط شده نييتع طیشرا طبق و سازمان

 و کاالها هيکلی برا معامالتی رسم جلسات تعداد و انیپا و شروع اعاتس ،معامله انجامی روزها :3 ماده

 .گردد یم ابالغ و نييتع بورس ةریمد أتيه توسط شده رفتهیپذی کاال بری مبتن بهادار اوراق

 بورس توسط دیبا اعمال از قبلی کار روز 3 حداقل ،ماده نیا موضوع موارد در راتييتغ :تبصره

 .شودی رسان اطالع

 بروز صورت در را معامالتی رسم جلسه طول و خاتمه ،شروع ساعات تواند یم بورس رعاملیمد :4 ماده

 مربوط مستندات دیبا بورس. شودی رسان اطالعی مقتض نحو به دیبا راتييتغ نیا. دهد رييتغ یفن اشکاالت

 .دینما ائهار سازمان به درخواست حسب و نمودهی نگهدار خود معامالت سوابق در رای فن اشکاالت به

ی اجرا .شود انجام حراجی ها روش ازی یک به و رقابتی مبنا بر همواره دیبا بورس معامالت :5 ماده

 به سفارش ورودی زمان تیاولو براساس ها متيقی تساو صورت در و متيق تیاولو براساس ها سفارش

 .بود خواهدی معامالت سامانه

ی تقاضای دارا فروشنده رگزارکا کهی ورتص دری حضور حراج روش به معامالت در :1 تبصره

 ریسا با معامله انجام تیاولو ،باشد کارگزاران ریسای تقاضا برابری متيق با دیخر

 .بود خواهد کارگزاران

ی گریدی ها تیاولو ،ماده نیا در مذکوری ها تیاولو بر عالوه تواند یم بورس ةریمد أتيه :2 تبصره

 اصول دینبا مذکوری ها تیاولو. دینما شنهاديپ نسازماة ریمد ئتيه به بیتصو جهت را
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 سازمان بیتصو صورت در. دینما نقض را بورس در معامالت بودن یرقابت و منصفانه

 .شودی رسان اطالع بورس توسط دیبا اعمال از قبلی کار روز 3 حداقل مذکور رييتغ

. شود یم انجام رانیا الیری مبنا بری لداخ نگیر در کاال بری مبتن بهادار اوراق و کاالها معامالت :6 ماده

 ریپذ امکان اعمال از قبل آنی رسان اطالع و بورسة ریمد أتيه بیتصو با معامالتی واحدپول رييتغ

 .باشد یم

 و بورس یمعامالت سامانه قیطر از صرفاً بورس، در کاال بری مبتن بهادار اوراق و کاال معامالت :7 ماده

 .شود یم انجام بورس در شده رفتهیپذ ارگزارانک توسط

 نماد شود یم عرضه بورس در کهیی کاالها بری مبتن بهادار اوراق یا و کاالها کيتفک به دیبا بورس :8 ماده

 معامالت. دینما مشخص را کیهر به مربوطی معامالتی تابلو و بازار و نموده فیتعر مجزا یمعامالت

 .است انجام قابل دهش نيمع تابلو و بازار در صرفاًی معامالتی نمادها

 .ديرس خواهد بورس رةیمد أتيه بیتصو به بورس دری معامالت نماد فیتعر ضوابط :تبصره

 

 کاال بورس در معامله قابلی قراردادها انواع: سوم فصل

 :از عبارتند بورس در معامله قابلی قراردادها انواع: 9 ماده

 آن لیتحو و معامله موردی کاالی ابه پرداخت آن، براساس که استی قرارداد ي:نقد قرارداد -1

 . شود یم انجامی اپایپا و هیتسو دستورالعمل براساس و معامله هنگام در

 خیتار در آنی بها و لیتحو معامله هنگام در کاال آن، براساس که استی قرارداد :هینس قرارداد -2

 .گردد یم پرداختی اپایپا و هیتسو دستورالعمل براساس و ديسررس

 ندهیآ در مشخصی زمان در نيمع متيق با کاال آن، براساس که استی قرارداد :سلف قرارداد -3

 پرداختی اپایپا و هیتسو دستورالعمل براساس و معامله هنگام در آنی بها و دهیگرد لیتحو

 .گردد یم

شود در سررسيد معين، مقددار   قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می آتی: قرارداد -4

نند بفروشد و در مقابل طرف دیگدر  ک ی مشخص را به قيمتی که االن تعيين میمعينی از کاال

شود آن کاال را با آن مشخصات خریداری کند و بدرای جلدوگيری از امتنداع     قرارداد متعهد می

عندوان    شوند مبلغی را به طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد می ،طرفين از انجام قرارداد

شوند متناسب با تغييرات قيمت آتدی، وجده    پای بگذارند و متعهد میوجه تضمين نزد اتاق پایا
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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   

 در سررسيد با هم تسویه کنند. استفاده از آن را خواهد داشت تا

 کند یم دايپ حقی مبلغ پرداخت با ار،ياخت داریخر قرارداد، نیا مطابق :ديخر اریاخت قرارداد -5

 فروشنده از نيمع خیتار در نيمع متيق به کاال بری مبتن بهادار اوراق ای کاالی نيمع مقدار

 ار،ياخت داریخر درخواست تصور در شود یم متعهد ار،ياخت فروشنده و کندی داریخر ارياخت

 .بفروشدی و به مذکور متيق به را کاال بری مبتن بهادار اوراق ای کاال مقدار آن

 کند یم دايپ حقی مبلغ پرداخت با ار،ياخت داریخر قرارداد، نیا مطابق :فروش اریاخت قرارداد -6

 فروشنده به نيعم خیتار در نيمع متيق به کاال بری مبتن بهادار اوراق ای کاالی نيمع مقدار

 آن ار،ياخت داریخر درخواست صورت در شود یم متعهد ار،ياخت فروشنده و بفروشد ارياخت

 .کندی داریخری و از مذکور متيق به را کاال بری مبتن بهادار اوراق ای کاال مقدار

 سازمانة ریمد ئتيه شنهاديپ به رانیای کاال بورس در معامله قابلی قراردادها ریسا :1 تبصره

 .ديرس خواهد بورسی عالی شورا بیتصو به

 بهی ا جداگانهی ها دستورالعمل در ماده نیا 6 ،5 ،4ی بندها معامالت مقررات :2تبصره

 .ديرس خواهد سازمانة ریمد ئتيه بیتصو

ی اپایپا و هیتسو دستورالعمل براساس ماده نیا موضوعی قراردادهای اپایپا و هیتسو :3 تبصره

 .شود یم انجام د،يرس خواهد سازمانة ریدم ئتيه بیتصو به که

 

 عرضه از شیپ اقدامات: چهارم فصل

ی کاال بر یمبتن بهادار اوراق یا کاالها براساس صرفاً بورس در معامله قابلی قراردادها هيکل :10 ماده

 راتمقر طبق کهیی کاال بری مبتن بهادار اوراق یا کاالها معامالت انجام .گردد یم فیتعر شده رفتهیپذ

 .باشد ینم مجاز وجه چيه به اند، نشده رفتهیپذ

 توسط شده ليتکم فروش سفارش فرم دیبا کننده عرضه کارگزار ،بورس در کاالها عرضه جهت :11 ماده

 12 ساعت  تا حداکثر و عرضه هياطالع فرم قالب در ریز مستندات و اطالعات همراه به را کننده عرضه

 :دینما هیارا بورس به عرضه روز از قبلی کار روز ظهر

 عرضه قابلی کاال مشخصات .1
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 عرضه قابلی کاال حجم .2

 کننده عرضه توسط عرضه شیافزا حداکثر .3

 پرداخت طیشرا رذک هينس ةمعامل در و کاال لیتحو ديسررس ذکر سلف ةمعامل در معامله، نوع .4

 هیپا متيق .5

 عرضه خیتار .6

 دکنندهيتول و کننده عرضه نام .7

ی نقد بخش قيدق زانيم نييتعو در صورت تسویه اعتباری ی باراعت شامل نقدی یا هیتسو نوع .8

 هیتسو جهت ازين مورد اسناد ذکر نيهمچن وی اعتبار و

 لیتحو مکان وی بند زمان .9

 یبند بسته نوع .11

 بورس درخواست به اطالعات ریسا .11

 بیتصو بورسة ریمد ئتيه توسط عرضه هياطالع و فروش سفارشی ها فرم فرمت : تبصره

 .شود یم

 بورس به کامل صورت به و مقرر مهلتی ط 11 ةماد موضوع مدارک و مستندات کهی صورت در :12 ماده

 روز همان 14 ساعت تا حداکثر مقررات تیرعا از نانياطم حصول از پس است موظف بورس گردد، هیارا

 اتاق موافقت اعالم صورت در عرضه هياطالع. دینما هیارای اپایپا اتاق به و دیيتأ را عرضه ةياطالع ،یکار

 .شود یم منتشر بورس توسط عرضه از قبلی کار روز 16 ساعت تا حداکثر ،یاپایپا

 روز همان 14 ساعت تا حداکثر را مراتب بورس عرضه، ةياطالع دیيتأ عدم صورت در : تبصره

 .کند یم اعالم کننده عرضه کارگزار بهی کار

 :باشد  ریز اطالعاتی حاو دیبا بورس توسط منتشره عرضة ةياطالع :13 هماد

 .است دهيرس بورس دیيتأ به که دستورالعمل نیا  11ة ماد 11 تا 1ی بندها .1

 هیپا متيق نوسان تیمحدود .2

 در صورت وجود مجاز متيق نوسان تیمحدود .3

 صيتخص هیپا واحد .4

 دیخر حداقل .5

 نرخ کشف جهت دیخر حداقل .6
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 سفارش متيق رييتغ حداقل .7

 در صورت وجود دیخر حداکثر .8

 اعالم را جلسه آنی ها عرضهی زمان بيترتی معامالتة جلس هر شروع از قبل بورس :1 تبصره

  .دینما یم

 نةیهز و کاال استاندارد ل،یتحو مجازی خطا جمله از کاالی عموم اطالعات ریسا :2 تبصره

 جزء دنامهيام قالب در منتشره اطالعات. شود یم منتشر دنامهيام قالب دری انباردار

 .است عرضه هياطالع نفکیال

 و عرضه ةياطالع در مندرج طیشرا چارچوب در صرفاً معامله نيطرف تعهدات و فیوظا ةيکل :14 ماده

 .باشد ینم رييتغ قابل عرضه هياطالع انتشار از پس معامله طیشرا و باشد یم مقررات

ی خوددار ورسب در کاال عرضة از تواند ینم فروشنده بورس، توسط عرضه ةياطالع انتشار از پس :15 ماده

 اخذ را بورس موافقت و اعالم بورس به عرضه از قبل را خود انصراف لیدال و مراتب نکهیا مگر د،ینما

 .دینما

 اطالعات نحو، هر به کننده عرضه توسط کاال فروش طیشرا اعالم یا فروشی آگه انتشار صورت در :16 ماده

 ،رتیمغا صورت در. باشد داشته رتیمغا بورس توسط منتشره ةعرض ةيالعاط با دینبا آن در مندرج

 .باشد یم معامله انجامی مبنا بورسی رسم تیسا در منتشره عرضة ةيالعاط

 

 معامله انجام مراحل:  پنجم فصل

 .دريگ یم انجام وستهيپ حراج وی حضور راجح روش دو به بورس در معامالت :17 ماده

 :باشد یم ریز شرح بهی رحضو حراج روش به کاال معامالت انجام مراحل :18 ماده

 و دارد جودو داریخر کارگزاری برا سفارش حذف یا رييتغ ورود، امکان مرحله نیا در: شيگشا شیپ -1

 وارد عرضه هياطالع در مندرج حجم و هیپا متيق با را خود عرضة دیبا فقط فروشنده کارگزار

 .شود ینم انجامی ا معامله مرحله نیا در کنيل د،ینما

. شود یم منتقل مرحله نیا به شیگشا شيپ مرحله انیپا در فعال یها سفارش ةيکل :یابي مظنه -2

 :باشد یم ریز شرح به مرحله نیا طیشرا

 .ندارد وجود ها سفارش حذف و ورود امکان 1-2

 .ندارد وجود فروشندگان عرضه حجم کاهش و دارانیخری تقاضا حجم شیافزا نامکا 2-2
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 .دارند را عرضه زانيم شیافزا امکان ،دورهیی ابتدا مسو کی زمان در صرفاً فروشندگان 3-2

 ثبت دیخر سفارش نیبهتر متيق سطح تا حداکثر را خود متيق توانند یم فروشندگان 4-2

 .دهند کاهش شده

 ثبت فروش سفارش نیبهتر متيق سطح تا حداکثر را خود متيق توانند یم دارانیخر 5-2

 .دهند شیافزا شده

 سفارش نیبهتر متيق با آن متيقی برابر از قبل صرفاً دیخر سفارش هر حجم کاهش 6-2

 .است ریپذ امکان شده ثبت فروش

 ،اند رفتهیپذ را فروشنده متيق که باشدیی تقاضاها مجموع از شتريب عرضه محج چنانچه 7-2

 را فروشنده متيق که یدارانیخر یتقاضاها مجموع زانيم به و فروشنده متيق با معامالت

 .شود یم انجام ،اند رفتهیپذ

 مرحلة دیتجد امکان ردینپذ را فروشنده متيقی داریخر چيه مرحله نیا انیپا در چنانچه 8-2

 .دارد وجود معامالت ناظر توسط گرید کباری یبرا صرفاًی ابی مظنه

 را فروشنده متيق کهی دارانیخر یهاتقاضا مجموعی ابی مظنه زمان انیپا در کهی صورت در :رقابت -3

. گردد یم رقابت مرحلة وارد مذکور دارانیخر سفارش ،باشد عرضه زانيم کل از شيب ندا رفتهیپذ

 :باشد یم ریز شرح به مرحله نیا طیشرا

 .باشد ینم رييتغ قابل فروشندگان یها سفارش 1-3

 .ندارند را واردهی تقاضا حجم رييتغ حق دارانیرخ 2-3

 .دهند شیافزا را خودی تقاضا متيق توانند یم صرفاً دارانیخر 3-3

 دستورالعمل نیا 5 مادة موضوعی ها تیاولو براساس معامالت رقابت، مرحله انیپا در 4-3

 .شد خواهد انجام

 سقف که ییتقاضاها حجم ،مجاز متيق نوسان تیمحدود وجود ليدل به کهی صورت در 5-3

 سبتن به ميتسه روش به عرضه باشد، عرضه حجم کل از شيب اند رفتهیپذ را مجاز متيق

 کارگزاران از یک هر به یافته صيتخص ریمقاد نسبت، به ميتسه از پس .شد خواهد انجام

 .شوند یم گرد ص،يتخص ةیپا واحد به نسبت

 ديیتأ جمله از بازار ناظر اقدامات انجام جهت ،معامالت زمان انیپا از پس مرحله نیا :نظارت -4

 .باشد یم معامالت
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 متيق که ییهاتقاضا از یابی مظنه مرحلة انیپا در عرضه حجم کهی صورت در :مازاد ةعرض -5

 دارانیخر .باشد یم معامله قابل مرحله نیا در عرضه مازاد ،باشد شتريب اند رفتهیپذ را کننده عرضه

 به اقدام ،یابی مظنه مرحلة انیپا در شده انجام معامالت متيق با دیخری تقاضا هیارا با توانند یم

 انیپا تا حداکثر و آغاز نظارت مرحله انیپا از مازاد ةعرض مرحلة. ندینما مازادی ها عرضه دیخر

 .ابدی یم ادامهکند  که هيئت مدیره بورس تعيين میی معامالت یجار روززمانی از 

 :باشد یم لیذ شرح به مازاد ةعرض معامالت طیشرا

افته یا عرضه افزایش ی عرضه ةياطالع طبقی اعالم عرضه حجم ازی قسمت کهی صورت در 1-5

 انیپا تا و ماندهيباقی معامالت ةسامان در مازاد نیا ،دنگرد معاملهیانی  در مرحلة مظنه

 .باشد یم معامله قابل مازاد ةعرض ةمرحل

 روز از قبلی کار روز انیپا تا تواند یم بورس موافقت و کننده عرضه شنهاديپ با مازاد ضهعر 2-5

 معامله ،باشد کمتر که کدام هر عرضه، روز از پس هفته یک ای یمعامالت نمادی بعد عرضه

 .شود

 9 تا صرفاً کننده عرضه کارگزار بعدی کاری روزها به مازاد عرضة شدن منتقل صورت در 3-5

 ريغ در. دینما حذفی معامالت سامانه از را مازاد عرضه تواند یم بعدی کار روز صبح

 .بود خواهد معامله قابلی عامالتم روز آنمرحلة عرضة مازاد  انیپا تا مازاد عرضه نصورتیا

 عرضه مازاد شیافزا درخواست کننده عرضه کارگزار نظارت مرحلة انیپا در کهی صورت در 4-5

 .است ریپذ امکان بورس ديتائ با مازاد شیافزا بدهد، را

 3 حداقل و نييتع بورس رةیمد أتيه توسط فوق مراحل از یک هر مدت طول :تبصره

 فوق مراحل مدت طول رييتغ. گردد یمی رسان اطالع لاعما از قبلی کار روز

 .باشد ینم مجازی معامالت جلسه نيح

 :باشد یم ریز شرح به وستهيپ حراج روش به کاال بری مبتن بهادار اوراق معامالت انجام مراحل :19 ماده

 سدفارش  حذف یا رييتغ ورود، امکان آن در که است معامالت ییابتدا ةمرحل :گشايش پیش .1

 .شود ینم انجامی ا معامله ليکن دارد وجود

 آن، در و اسددت شیگشددا شيپددة مرحلدد از پددس بالفاصددله مرحلدده نیددا :شيگشةةا مرحلةةة .2

 .شود یم انجامی متيق تک حراج وکار ساز براساس معامالت سامانة در موجود های سفارش
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 قيد تطب محدض  بده  آن در و شروع شیگشاة مرحل انجام از پس مرحله نیا :پیوسته مرحلة .3

 .شود یم انجام معامله ،یمعامالت ةسامان به شده واردی ها سفارش متيق

 .شدود  یمد  شدروع  وسدته يپة مرحلة خاتم از پس مرحله نیا :پايانیی متیق تک حراج مرحلة .4

 کنيلد  دارد وجدود  کدارگزاران  توسدط  سفارش حذف یا رييتغ ورود، امکان مرحله نیای ط

 معدامالت  سدامانة  در موجدود ی هدا  سفارش همرحل نیا انیپا در. شود ینم انجامی ا معامله

 .شود یم اجرای متيق تک حراج سازوکار براساس

 و سدفارش  ورود آنی طد  کده  اسدت ی معدامالت ة جلسی انیپا مرحله ی:انيپا معامالت مرحلة .5

 .است ریپذ امکانی انیپا متيق با صرفاً معامله انجام

الزامدی اسدت. انجدام     در روش حدراج پيوسدته   انجام مراحل یک الی سه فدوق  :1 هتبصر

 مراحل چهار و پنج پس از تصویب در هيئت مدیره بورس و اطالع رسدانی آن 

 .باشد امکان پذیر میحداقل سه روز کاری قبل از اعمال، 

خدارج از جلسدة   در روش حراج پيوسته، زمانی را تواند  هيأت مدیرة بورس می :2 هتبصر

 ها تعيين نماید. معامالت، برای ورود سفارش

 حداقل و نييتع بورس رةیمد أتيه توسط فوق مراحل از یک هر مدت طول :3 هرتبص

 فوق مراحل مدت طول رييتغ. گردد یمی رسان اطالع اعمال از قبلی کار روز 3

 .باشد ینم مجاز معامالت جلسة نيح

 :باشد ریز مواردی حاو دیبا حداقل معامالت، سامانة به شده واردی ها سفارش :20 مادۀ

 یمالتمعا نماد .1

 سفارش بودن فروش یا دیخر نييتع .2

 سفارشی زمان اعتبار .3

 سفارش حجم .4

 آن یمتيق طیشرا و سفارش نوع .5

 یمعامالت کد .6

 نييتع بورس ةریمد تأيه توسطی زمان اعتبار وی متيق طیشرا لحاظ به سفارش انواع :1 تبصره

 .گردد یمی رسان اطالع اعمال از قبلی روزکار 3 حداقل و
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 ،است نشده تیرعا عرضه هياطالع طیشرا آن در که ییها سفارش ورود از دیبا بورس :2 تبصره

 .دینمای ريجلوگ

 

 تاالر معامالت ضوابط: ششم فصل

 محولهی تهايمسئول و اراتياخت طبق و مقررات براساس ،معامالت ناظر نظر ریز معامالت تاالر: 21 ماده

 .شد خواهد اداره

 د،ینما فیتعر مجاز متيق نوسان تیمحدود نماد کی یبرا بورس رةیمد أتيه کهی صورت در :22 ماده

. باشد مجاز متيق نوسان محدودة در دیبا نماد آنی برای معامالت سامانة به وارده یها سفارش ةيکل

ی رسان اطالع عرضه از قبل روز انیپا تا و بیتصو بورس رةیمد أتيه توسط مجاز متيق نوسان محدودة

 .گردد یم

 هیپا متيق نوسانة محدود از خارج ،عرضهية اطالع در شده شنهاديپیة پا متيق کهی صورت در :23 ماده

 .کندی ريجلوگ عرضه هياطالع انتشار از تواند یم بورس باشد،

 قبلی روزکار 3 حداقل و نييتع بورسة ریمد أتيه توسط هیپا متيق نوسانة محدود :تبصره

 .گردد یم یرسان اطالع اعمال از

 فرمول براساس را شده رفتهیپذی کاالها ازی برخ ةیپا متيق محاسبة روش واندت یم بورس :24 ماده

 شده محاسبهیة پا متيق با خودی کاال عرضة به مکلف کننده عرضه صورت نیا در. کند اعالمی مشخص

 .باشد یم مذکور فرمول براساس

 3 حداقل و دهيرس بورس دیيتأ به کننده عرضه شنهاديپ به هیپا متيق نييتع فرمول :تبصره

 .گردد یمی رسان اطالع بورس توسط اعمال از قبلی روزکار

 حداکثر و عرضه حداقل ،سفارش متيق رييتغ حداقل د،یخر حداقل ،صيتخص هیپا واحد زانيم :25 ماده

 ها، سفارش صيتخص و ثبت افت،یدر در دیبا کارگزاران. گردد یم مصوب بورس رةیمد أتيه توسط دیخر

ی ها تیمحدود کهی معامالت انجام یا و ها سفارش ورود از بورس. ندینما تیرعا را لذکرا  فوقی ها تیمحدود

 .کرد خواهدی ريجلوگ د،یننما تیرعا را مذکور

 کاال صيتخص یا و فروش د،یخر دری بند هيسهم ای یحجم تیمحدود گونه هر اعمال :تبصره

 .باشد ینم مجاز ماده نیا موضوع موارد از خارج
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 دیخر حداقل از کمتری معامالت جلسه کی یط نماد کی یافته قيتطب یها سفارش کهی ورتص در :26 ماده

 انجامی ا معامله و رديگ قرار بورس دیيتأ مورد تواند ینم مذکور یها سفارش قيتطب باشد، نرخ کشف جهت

 .شود ینم

 رضهع از قبل  روز انیپا تا و نييتع رشیپذ أتيه توسط نرخ کشف جهت دیخر حداقل :تبصره

 .گردد یم یرسان اطالع

 موافقت با صرفاً انحصار جادیا از نمودنی ريجلوگ لحاظ به ،یکجا صورت به کاال عرضه هرگونه :27 ماده

 .است ریپذ امکان عرضه هياطالع در درج از پس و بورس رعاملیمد

ی تقاضدا  جدود و عدم ليدل به و شود انجامی حضور حراجی معامالت نماد کی یبرا کهی صورت در :28 ماده

 وجودی معامالت جلسه آن انیپا تا نماد مجدد حراج امکان ،ردینپذ صورت نماد آنی رو بری ا معاملهی کاف

 بورس بهی معامالت جلسه انیپا از قبل خودرا درخواست د،یخری متقاض کارگزاران دیبا حالت نیا در. دارد

 جلسدة  همدان  در مجدد عرضه به ملزم دهکنن عرضه مجدد، عرضة با بورس موافقت درصورت. ندینما اعالم

 .باشد یمی معامالت

 کدد  .ندد ینما اسدتفاده ی عيتجم کد یک از دیخری برا رقابت در شرکت جهت توانند یم کارگزاران :29 ماده

 ثبت به مربوط مقررات کنترل از پس و سامانه در انیمشتر شده ثبت یها سفارش براساس صرفاًی عيتجم

 .شود یم استفاده سفارش،

 از قبدل  شده ثبت یها سفارش براساس و معامله شدنی قطع از پس موظفند کارگزاران :تبصره

 هدر ی برا شدهی داریخر یکاال بری مبتن بهادار اوراق ای کاال صيتخص به نسبت معامله،

 اقددام  رانید ای کداال  بدورس  در کداال  سدفارش  ثبت دستورالعمل طبق ان،یمشتر از یک

 .ندینما

 . دیننما ديتائ را معامالت ازی تعداد یا تمام تواند یم ریز طیشرا در صرفاً بورس رعاملیمد :30 ماده

 مصوب مقررات طبق کهی اتهاشتبا از دسته آن وقوع ليدل به کارگزاری تقاضا اساس بر (الف

 .شود یم احصاء سازمانة ریمد ئتيه

 .باشد همراه متيقی رعاديغ نوسان با کهی معامالت (ب

 یمعامالت سامانه اشکال از متأثری معامالتی خطا (ج

 شده اعالمی حجم یها تیمحدود تیرعا عدم (د

 سفارش ثبت مقررات تیرعا عدم (ه
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 مقررات و نيقوان طبق موارد ریسا (و

 کارگزار و داریخر کارگزار بهی مقتض نحو به را معامله دیيتا عدم مراتب دیبا بورس :1تبصره               

 .دینما اعالم فروشنده

 بورس نزد دیبا ماده، نیا طبق معامالت دیيتا عدم لیدال و سوابق ، مدارک ةيکل : 2تبصره

 .گردد ارسال سازمان به درخواست، حسب وی نگهدار

 امور انجام جهت و صادر معامله انجام ةناميگواه بورس توسط شدهی قطع معامالت هيکلی برا :31 ماده

 .گردد یم ارسالی اپایپا اتاق به هیتسو

 

 مقررات ریسا: هفتم فصل

 اشخاصی ها تيمسئول یا وظائف ازی بخش یا تمام رمترقبهيغ حوادث ليدل به کهی صورت در :32 ماده

ی تيمسئول بابت نیا از صالح،یذ مرجع حکم با نباشد، ریپذ امکان دستورالعمل نیا طبق معامله در ربطیذ

 .گردد ینم مذکور اشخاص متوجه

 أتيه مصوبی ها سقف چارچوب در آن وصول ةنحو و بورسی ها کارمزد و خدماتی ها نرخ :33 ماده

 .گردد یم اعمال و بیتصو بورس ةریمد أتيه توسط سازمان، ةریمد

 شود،ی رسان اطالع یا و منتشر اعالم، بورس وسطت دیبا دستورالعمل این مطابق کهی موارد کليه: 34 هماد

 .گرفت خواهد انجام بورسی رسم سایت طریق از

 تهران فلزات بورس معامالتة نام نیيآ و دهیگردیی اجرا ابالغ از پس ماه دو دستورالعمل نیا :35 دهما

 االجرا الزم از قبل کهی معامالت هيکل خصوص در. گردد یم لغو فلزات بورسی شورا 3/6/1382 مصوب

 فلزات بورس تمعامالة نام نیيآ ضوابط است، شده انجام رانیای کاال بورس در دستورالعمل نیا شدن

 .استی مجر فلزات بورسی شورا 3/6/1382 مصوب تهران

 


