هب انم خدا

دستورالعمل انتشاراطالعات معامالت توسط بورس کاالی ایران

در اجرای مواد  9و  16آییننامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار این دستووراعمل در  13متاد و 5
تبصر در تاریخ  1388/11/17به تصویب هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
فصل اول -تعاریف و کلیات
ماده  -1کلیة تماریف مندرج در قانون بازار اوراق بهادار و آییننامة ممامالت شترک بتورس کتایی
ایران با هلان مفاهیم در این دسووراعمل به کتار رتوته است  .ستایر اات الهات بته کتار رتوته در ایتن
دسووراعمل به شرح زیر اس :
 .1بورس :در این دسووراعمل  ،شرک بورس کایی ایران (سهامی عام) اس .
 .2سازمان :سازمان بورس و اوراق بهادار اس .
 .3اطالعات ممامالت :اطالعات مندرج در ماد  2این دسووراعمل اس .
 .4انوشار :اعالن علومی اطالعات ممامالت اس .
 .5قیل پایانی :قیلوی اس که برای هر کای در پایان ممامالت روزانه براساس روش مصتو
هیأت مدیرة بورس ،محاسبه و توسط بورس اعالم میشود.
 .6قیل پایه :قیلوی اس که عرضهکنند ملزم اس برای عرضة کای در بورس طبق مقررات
اعالم نلاید .این قیل مبنای شروع هراج اس .
 .7مقررات :تلامی اعزاماتی اس که توسط اشخاص ذیصالح در چارچو اخویارات قانونی آنها
در خصوص بازار اوراق بهادار و تماین آن به تصویب رسید و جه اجرا ابالغ شد اس .
فصل دوم -موارد انتشار
ماده " -2اطالعات ممامالت" عبارت اس از:
اعف) اطالعات کایهای پذیرتوه شد که باید به تفکیک نلاد ممامالتی کای اعالم شود شام :
 .1نام کایهای عرضه شد و بازار ،تابلو و رینگ ممامالتی آن؛
 .2نام عرضهکنند  ،توعیدکنند و مح تحوی کایها و سایر شرایط اعالمی عرضه؛
 .3تاریخ و زمان ممامله و تاریخ آخرین ممامله قبلی؛
 .4نوع ممامله از جلله نقدی ،سلف ،نسیه و سایر ممامالتی که در بورس انجام میشود؛



 .5سررسید تسویه و نحو پرداخ برای ممامالت نسیه و سررسید تحوی برای ممامالت
سلف؛
 .6قیل شام پایه ،کلورین ،بیشورین ،میانگین موزون و پایانی ممامالت؛
 .7تغییرات قیل پایانی ممامله نسب به قیل پایانی آخرین ممامله بر هستب ریتاو و
دراد؛
 .8هجم و ارزش عرضه و مجلوع تقاضای وارد در زمان هراج؛
 .9هجم و ارزش ممامالت به تفکیک ممامالت انجام شد به اورت هراج و مازاد عرضه
 .11تمداد دتمات ممامله یا تمداد قراردادهای االی و قراردادهای جزء و تمداد خریداران؛
) اطالعات ممامالت قراردادهای آتی پذیرتوه شد که باید به تفکیک نلاد ممامالتی قرارداد
آتی اعالم شود شام :
 .1نام و نلاد دارایی پایه
 .2انداز قرارداد
 .3واهد قیل ها
 .4ما تحوی (سررسید)
 .5قیل شام آغازین ،کلورین ،بیشورین ،میانگین و آخرین ممامله؛
 .6قیل تسویه و میزان تغییرات آن نسب به روز گذشتوه در متورد اطالعتات روزانته،
هفوة گذشوه در مورد اطالعات هفوگی و ما گذشتوه در متورد اطالعتات ماهانته بتر
هسب ریاو و دراد؛
 .7هداکثر و هداق قیل در طوو دورة قرارداد؛
 .8هجم و ارزش ممامالت؛
 .9تمداد ک قراردادهای باز و اخوالف آن با روز گذشوه در مورد اطالعات روزانته ،هفوتة
گذشوه در مورد اطالعات هفوگی و ما گذشوه در مورد اطالعات ماهانته بته تمتداد و
دراد؛
 .11تمداد دتمات ممامله ،تمداد خریداران و تروشندگان؛
 .11هجم و ارزش ممامالت به تفکیک خریداران و تروشندگان هقیقی و هقوقی؛
ج) اطالعات بورس ،به تفکیک بازارها و تابلوها شام :
 .1شاخصها طبق مقررات مربوطه؛
 .2هجم ،ارزش و تمداد دتمات ممامالت؛
 .3تمداد خریداران و تروشندگان؛
 .4تمداد کایها و اوراق بهادار مبونی بر کایی پذیرتوه شد و تمداد کایها و اوراق بهادار
مبونی بر کایی ممامله شد ؛



فصل سوم -شیوة انتشار
ماده " -3اطالعات ممامالت" باید در زمانهای مقرر زیر منوشر شود:
 .1روزانه ،هداکثر تا پایان وق هلان روز؛
 .2تجلیمی هفوه ،هداکثر تا ساع  12اوعین روز کاری هفوه بمد؛
 .3تجلیمی ما  ،هداکثر تا سه روز کاری پس از پایان هلان ما .
تبصرة  :1انوشار اطالعات موضوع این دسووراعمل در تواا زمانی کوتا تر و در هتین
بازار نیز توسط بورس امکانپذیر میباشد.
تبصرة  :2یک نسخه از اطالعات منوشر موضوع بندهای  1تا  3این ماد بایتد پتس از
تأیید بورس ،به اورت کاغذی و اعکورونیکی در سوابق بورس نگهداری شود.
ماده  -4به منظور اطلینان از دسورسی هم زمان ،منصفانه و عادینه علوم بته اطالعتات ممتامالت،
بورس موظف اس این اطالعات را در مهل های مقرر در این دسووراعمل  ،در سای اینورنوی رسلی خود
منوشر نلاید.
ماده  -5بورس مکلف اس سابقة اطالعات ممامالت منوشر را پس از تاریخ انوشار ،ازطریتق ستای
رسلی خود هلوار در دسورس علوم قرار دهد.
فصل چهارم -سایر موارد انتشار
ماده " -6بورس" مکلف اس

نسب

به انوشار موارد زیر نیز از طریق ستای اینورنوتی ختود اقتدام

نلاید:
 .1اطالعات مربوط به عرضه کایها هداق تا پایان روز کاری قب از عرضه در بورس؛
 .2اطالعیه عرضه رینگ اادراتی هداق  3روز کاری قب از عرضه در بورس؛
 .3اطالعیه ممامالتی قراردادهای آتی هداق  3روزکاری قب از آغاز ممامالت هر قرارداد؛
 .4هرگونه تغییر در هجم عرضه و هد نوسانات قیل قب از اعلاو آن؛
.5
.6
.7
.8

هرگونه تغییر در مقررات ممامالتی و عللیاتی بازار قب از اعلاو آن؛
هرگونه تغییر در ساعات ،روزهای ممامالتی ،زمان شروع ،خاتلته و یتا طتوو متدت جلسته
ممامالتی هداق  3روزکاری قب از اعلاو؛
روش محاسبة قیل تسویة روزانة قراردادهای آتی و تغییرات بمد از آن هداق یک روز
کاری قب از اعلاو؛
هرگونه اطالعات دیگری که "بورس" بر اساس قوانین و مقررات نسب به انوشار آنها ملتزم
گردید اس .
تبصره :در شرایط اض راری و با هلاهنگی سازمان ،تغییر مواعد زمتانی موضتوع ایتن متاد
امکانپذیر میباشد.



ماده  -7انوشار اطالعات مربوط به جزئیات سفارشات ثب شد در سامانة ممامالتی مجتاز نبتود و
ارتاً انوشار قیل و هجم تجلیمی برای سفارشهایی با بهورین سه قیل ثب شد در سامانه ممامالتی
به تفکیک نلاد ممامالتی مجاز میباشد.
فصل پنجم -سایر ضوابط
ماده  -8بورس میتواند انوشار اطالعات ممامالت را طبق قراردادهای ممین به شتخص یتا اشتخاص
دیگری واگذار کند ،عیکن مسئوعی های مندرج در این دسووراعمل کلاکان بر عهد بورس اس .
ماده  -9مفاد این دسووراعمل محدودیوی برای بورس جه تروش و توزیع اطالعاتی که م ابق این
دسووراعمل و مقررات مجاز به انوشار آن میباشد ،ایجاد نلیکند.
ماده  -10انوشار هرگونه اطالعات مربوط به ممامالت توسط بورس منحصتراً در محتدودة مفتاد ایتن
دسووراعمل و سایر مقررات مجاز میباشد .انوشار هرگونته اطالعتات ختارج از متوارد مصتو  ،منتوط بته
محرمانه نبودن این اطالعات و کسب مجوز از سازمان خواهد بود.
تبصره :رعای مفاد این ماد توسط سایر اشخاص مجاز که به هر نحو اقدام به انوشار اطالعات
ممامالت بورس مینلایند نیز اعزامی اس .
ماده  -11نقض ضوابط این دسووراعمل از جلله موارد زیر هسب مورد تخلف متدیرعام  ،متدیران و
اعضای هیأت مدیرة بورس محسو شد و هیئ مدیرة سازمان براساس مقررات به آن رسیدگی خواهتد
کرد:
 .1تأخیر در انوشار اطالعات
 .2عدم انوشار اطالعات
 .3انوشار اطالعات ناقص
 .4انوشار اطالعات خالف واقع
 .5انوشار اطالعاتی که طبق مقررات ،بورس مجاز به انوشار آن نیس
تبصره :در مواردی که تأخیر یا عدم انوشار اطالعات به تشخیص سازمان ،ناشتی از اشتکایت
سیسولی باشد ،موارد اشار شد تخلف محسو نلیگردد.
ماده  -12در اورتی که بورس نسب به ااالح اطالعات منوشر قبلتی موضتوع ایتن دستووراعمل
اقدام نلاید مکلف اس دعی یا دیی آن را ذی اطالعات ااالح شد ای که منوشر میکند درج نلاید.
ماده  -13در اورت عزوم ،این دسووراعمل به ترتیب زیر ااالح خواهد شد:
 .1به پیشنهاد هیأت مدیرة بورس و تصویب هیأت مدیرة سازمان
 .2به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت مدیرة سازمان



