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هیأت 22/8/1389مصوب (دستورالعمل تسویه و پایاپاي معامالت بورس کاالي ایران 
  مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

  :باشد کار رفته است، داراي معانی زیر می
است که وظیفۀ تسویه و پایاپاي کردن قراردادهاي معامله شده در بورس 

سندي است که بورس براساس اطالعات دریافتی عرضه از کارگزار فروشنده، تنظیم و از طریق 
  . نماید رسانی می

 گر و هر شخص حقوقی دیگري است که تحت این عنوان مطابق
  .اتاق پایاپاي پذیرفته شده است

سندي است که پس از تسویۀ معامله توسط اتاق پایاپاي صادر و به کارگزار خریدار و 

و معامالت نسیه طبق یه نقدي، ارائه اسناد در تسویه اعتباري 

  .گردد اي که قرارداد فاقد هرگونه آثاري می

به ترتیبی که در این فرآیندي است که طی آن حقوق و تعهدات طرفین معامله محاسبه و 
  . گردد تسویه و اسناد مربوطه مبادله می

منابع مالی و یا اسنادي است که هر عضو یا اشخاص طرف معامله به منظور تضمین انجام تعهدات خود 
یا اوراق مشارکت تودیع می   )بدون قید و شرط

  .شود تعیین می "شرکت"مدیرة 
عبارت است از میزان مجاز تفاوت وزن کاالي تحویلی نسبت به کاالي معامله شده که توسط 

پایاپاي  حساب بانکی است که جهت تسویه وجوه طبق ضوابط این دستورالعمل توسط اتاق

حسابی است که جهت واریز خسارت ناشی از فسخ یا انفساخ معامله و همچنین انجام 
  .گیرد امور تسویه و تحویل با تاخیر طبق ضوابط این دستورالعمل توسط اتاق پایاپاي مورد استفاده قرار می

شود و  ، به نام خریدار صادر می"شرکت
  .تواند با ارائه آن به فروشنده، کاالي خریداري شده را تحویل گیرد
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دستورالعمل تسویه و پایاپاي معامالت بورس کاالي ایران 
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

  
کار رفته است، داراي معانی زیر می هایی که در این دستورالعمل به اصطالحات و واژه

است که وظیفۀ تسویه و پایاپاي کردن قراردادهاي معامله شده در بورس  "شرکت"واحد سازمانی از 
  

سندي است که بورس براساس اطالعات دریافتی عرضه از کارگزار فروشنده، تنظیم و از طریق 
رسانی می سایت رسمی خود و سامانه معامالتی به عموم و کارگزاران اطالع

گر و هر شخص حقوقی دیگري است که تحت این عنوان مطابق معامله/ کارگزار، کارگزار  :اعضاء اتاق پایاپاي
اتاق پایاپاي پذیرفته شده استدستورالعمل پذیرش اعضا در اتاق پایاپاي، به عنوان عضو 

سندي است که پس از تسویۀ معامله توسط اتاق پایاپاي صادر و به کارگزار خریدار و  :اعالمیۀ تسویه وجوه
  .شود فروشنده ارائه می

یه نقدي، ارائه اسناد در تسویه اعتباري عبارت است از واریز وجه قرارداد در تسو
  .طبق مقررات و همچنین واریز کارمزدهاي مربوطه  "

اي که قرارداد فاقد هرگونه آثاري می عبارت است از انحالل قهري قرارداد به گونه
  .است) سهامی عام(شرکت بورس کاالي ایران 

فرآیندي است که طی آن حقوق و تعهدات طرفین معامله محاسبه و 
تسویه و اسناد مربوطه مبادله میوجوه حاصل از معامله دستورالعمل ذکر شده 

منابع مالی و یا اسنادي است که هر عضو یا اشخاص طرف معامله به منظور تضمین انجام تعهدات خود 
بدون قید و شرط(نامۀ بانکی  در مقابل اتاق پایاپاي، به صورت نقدي، ضمانت

مدیرة  هیأتضوابط اخذ و همچنین سایر تضامین مورد قبول توسط 
عبارت است از میزان مجاز تفاوت وزن کاالي تحویلی نسبت به کاالي معامله شده که توسط  

  .گردد هیأت پذیرش بورس تعیین و در قالب امیدنامه منتشر می
حساب بانکی است که جهت تسویه وجوه طبق ضوابط این دستورالعمل توسط اتاق 

  .گیرد مورد استفاده قرار می
حسابی است که جهت واریز خسارت ناشی از فسخ یا انفساخ معامله و همچنین انجام  :حساب بستانکاران موقت

امور تسویه و تحویل با تاخیر طبق ضوابط این دستورالعمل توسط اتاق پایاپاي مورد استفاده قرار می
شرکت"سندي است که توسط کارگزار فروشنده طبق فرمت 

تواند با ارائه آن به فروشنده، کاالي خریداري شده را تحویل گیرد

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

  
دستورالعمل تسویه و پایاپاي معامالت بورس کاالي ایران  )1

  
  تعاریف: بخش اول

اصطالحات و واژه :1ماده 
واحد سازمانی از  :اتاق پایاپاي. 1

  .را بر عهده دارد
سندي است که بورس براساس اطالعات دریافتی عرضه از کارگزار فروشنده، تنظیم و از طریق  :اطالعیه عرضه .2

سایت رسمی خود و سامانه معامالتی به عموم و کارگزاران اطالع
اعضاء اتاق پایاپاي. 3

دستورالعمل پذیرش اعضا در اتاق پایاپاي، به عنوان عضو 
اعالمیۀ تسویه وجوه. 4

فروشنده ارائه می
عبارت است از واریز وجه قرارداد در تسو :امور تسویه. 5

"شرکت"فرمت 
عبارت است از انحالل قهري قرارداد به گونه :انفساخ. 6
شرکت بورس کاالي ایران  :بورس. 7
فرآیندي است که طی آن حقوق و تعهدات طرفین معامله محاسبه و  :پایاپايتسویه و . 8

دستورالعمل ذکر شده 
منابع مالی و یا اسنادي است که هر عضو یا اشخاص طرف معامله به منظور تضمین انجام تعهدات خود  :تضمین. 9

در مقابل اتاق پایاپاي، به صورت نقدي، ضمانت
ضوابط اخذ و همچنین سایر تضامین مورد قبول توسط . نمایند

 :تلورانس تحویل .10
هیأت پذیرش بورس تعیین و در قالب امیدنامه منتشر می

 :حساب عملیاتی. 11
مورد استفاده قرار می

حساب بستانکاران موقت.12
امور تسویه و تحویل با تاخیر طبق ضوابط این دستورالعمل توسط اتاق پایاپاي مورد استفاده قرار می

سندي است که توسط کارگزار فروشنده طبق فرمت  :حواله خرید کاال. 13
تواند با ارائه آن به فروشنده، کاالي خریداري شده را تحویل گیرد خریدار می



 

 

هاي تعیین  زمانی است که در آن، کاالي موضوع قرارداد طبق زمان
  .شود هاي مقرر در این دستورالعمل تحویل داده می
بندي انجام امور تسویه طی  زمان .باشد

حداکثر ارزش معامالتی است که متناسب با تضامین ارائه شده براي هر عضو اتاق پایاپاي، توسط 

بینی که در نتیجه وقوع  حوادثی است خارجی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش

  .شرکتی است که وظیفه تسویه و پایاپاي معامالت انجام شده در بورس کاالي ایران را بر عهده دارد
گزارشی از وضعیت حساب معامالت هر عضو اتاق پایاپاي است که طبق ضوابط این 

  .شود اتاق پایاپاي به تفکیک هر عضو صادر و به وي اعالم می
سندي است که پس از قطعی شدن معامله، توسط بورس صادر و براي اتاق پایاپاي 

ي بانکی ایشان ها هاي اعضاء اتاق پایاپاي یا ضمانت نامه
به تصویب  "شرکت "تامین شده و نحوة ادارة آن طبق ضوابطی است که به پیشنهاد    

  اعضاء و شرایط عضویت در اتاق پایاپاي و وظایف عضو اتاق پایاپاي
 را خود عضویت حق و نموده امضاء را

مدیرة  هیأت مصوب هاي سقف چارچوب

  :نماید ارائه "شرکت" به است شده
 مدیره هیأت اعضاي از یک هر یا و مدیرعامل
 قبیل از( شود می معامالت نجاما از محرومیت

  تغییرات ثبت از پس موارد
  "شرکت"

 به رسیدگی مرجع به رسیدگی جهت

ة هیأت مدیرپیشنهاد که به  ضوابطی است

    54از  3صفحه   
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زمانی است که در آن، کاالي موضوع قرارداد طبق زمان مدت
هاي مقرر در این دستورالعمل تحویل داده می شده در اطالعیۀ عرضه و مهلت

باشد مهلت تسویه سه روز کاري بعد از روز انجام معامله می
  .گردد تعیین می "شرکت"مدیرة  هیأتمهلت تسویه براساس مصوبه 

  .سازمان بورس و اوراق بهادار است
حداکثر ارزش معامالتی است که متناسب با تضامین ارائه شده براي هر عضو اتاق پایاپاي، توسط 

  .شود تعیین و ابالغ می "شرکت
حوادثی است خارجی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش ):فورس ماژور(حوادث غیرمترقبه 

  .ز خریدار و فروشنده قادر به انجام تعهد خود نباشد
شرکتی است که وظیفه تسویه و پایاپاي معامالت انجام شده در بورس کاالي ایران را بر عهده دارد

گزارشی از وضعیت حساب معامالت هر عضو اتاق پایاپاي است که طبق ضوابط این  :صورت وضعیت حساب
اتاق پایاپاي به تفکیک هر عضو صادر و به وي اعالم میدستورالعمل توسط 

سندي است که پس از قطعی شدن معامله، توسط بورس صادر و براي اتاق پایاپاي  :گواهینامه انجام معامله
  

هاي اعضاء اتاق پایاپاي یا ضمانت نامه منابع مالی است که از محل پرداخت
تامین شده و نحوة ادارة آن طبق ضوابطی است که به پیشنهاد     "

  . مدیرة سازمان خواهد رسید
اعضاء و شرایط عضویت در اتاق پایاپاي و وظایف عضو اتاق پایاپاي

را پایاپاي اتاق در عضویت نامه موافقت است موظف پایاپاي
  .نماید پرداخت
چارچوب در "شرکت" مدیرة هیأت توسط پایاپاي اتاق عضویت

   .گردد می تعیین ساالنه 
شده مشخص که ترتیبی به را زیر اطالعات است مکلف پایاپاي
مدیرعامل یا و پایاپاي اتاق عضو ممنوعیت موجب که وضعیتی
محرومیت یا و اموال در تصرف از پایاپاي اتاق عضو حقوقی

  )ویژه معامالت در شرکت منع یا اموال توقیف
موارد سایر و شرکت اقامتگاه مدیران، در تغییر از اعم پایاپاي اتاق

"مدیرة  هیأت مصوبات طبق پایاپاي اتاق اعضاء از درخواست
جهت "شرکت" توسط موضوع و شده محسوب تخلف فوق
  .شد خواهد

ضوابطی استطبق  اتاق پایاپاي ف عضووظایسایر شرایط و  ،عضویت
  .رسد می سازمان مدیرة هیئت تصویب

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

مدت :زمان تحویل. 14
شده در اطالعیۀ عرضه و مهلت

مهلت تسویه سه روز کاري بعد از روز انجام معامله می :مهلت تسویه. 15
مهلت تسویه براساس مصوبه 

سازمان بورس و اوراق بهادار است :سازمان. 16
حداکثر ارزش معامالتی است که متناسب با تضامین ارائه شده براي هر عضو اتاق پایاپاي، توسط  :سقف اعتباري. 17

شرکت"هیأت مدیره 
حوادث غیرمترقبه . 18

ز خریدار و فروشنده قادر به انجام تعهد خود نباشدآن متعهد اعم ا
شرکتی است که وظیفه تسویه و پایاپاي معامالت انجام شده در بورس کاالي ایران را بر عهده دارد :شرکت. 19
صورت وضعیت حساب. 20

دستورالعمل توسط 
گواهینامه انجام معامله. 21

  .گردد ارسال می
منابع مالی است که از محل پرداخت :وجوه تضمین. 22

"شرکت"توسط 
مدیرة سازمان خواهد رسید هیأت
اعضاء و شرایط عضویت در اتاق پایاپاي و وظایف عضو اتاق پایاپاي: بخش دوم

پایاپاي اتاق عضو :2ماده 
پرداخت مقررات طبق

عضویت حق میزان :3ماده 
 بصورت سازمان

پایاپاي اتاق عضو :4ماده 
وضعیتی یا مجازات نوع هر

حقوقی اشخاص
توقیف ورشکستگی،

اتاق عضو ثبتی تغییرات
درخواست مورد اطالعات سایر
فوق مقررات نقض  :تبصره

خواهد ارجاع تخلفات
عضویت ةنحو :5ماده 

تصویب به ،"شرکت"



 

 

 اتاق به عرضه از قبل کاري روز 30/14

 اعالمی فرمت طبق فروشنده، کارگزار

 گردد، ارائه پایاپاي اتاق به کامل بصورت
 مربوطه، مقررات سایر و تضامین تعهدات،
 اعالم بورس به عرضه، صوصخ در را

 کننده عرضه کارگزار به روز همان 15/

اتاق پایاپاي پس از دریافت گواهینامۀ انجام معامالت نسبت به صدور صورتحساب شامل اطالعات قرارداد از 
هاي کارگزار، بورس، حق نظارت سازمان و سایر 

ند براساس صورت حساب صادره نسبت به تسویه معامالت خود طی مهلت تسویه و 

در صورتی که امور تسویه هر معامله به طور کامل توسط کارگزار خریدار انجام شده باشد، اتاق پایاپاي 

پس از صدور اعالمیۀ تسویۀ وجوه، کارگزار فروشنده حوالۀ خرید کاال را طبق ضوابط این دستورالعمل 

اتاق پایاپاي پس از صدور حوالۀ خرید کاال توسط کارگزار فروشنده، نسبت به واریز وجوه مربوط و کارمزدها 
، سازمان و کارگزاران طرف معامله همچنین ارایۀ حوالۀ 

هاي شبکه بانکی  واریز وجوه موضوع این ماده 
اتاق پایاپاي باید مستندات مربوط به . 

به هر . اشکاالت فنی یا عملیاتی را در سوابق خود نگهداري و حسب درخواست سازمان، آن را ارایه نماید
باشند و شرایط موضوع این  هاي مقرر در این دستورالعمل می

    54از  4صفحه   
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  عرضه از پیش کنترل 
30 ساعت تا حداکثر را زیر مستندات است موظف کننده عرضه
  :نماید
  ؛ است رسیده بورس تائید به 

  تضمین؛ ضوابط طبق کاال عرضه جهت نیاز مورد
کارگزار توسط کاال خرید حواله صدور اختیار تفویض بر مبنی

  ."شرکت" مدیرة هیأت مصوب مقررات
بصورت و مقرر مهلت طی 6 ماده موضوع مدارك و مستندات که

تعهدات، به مربوط ضوابط رعایت بررسی از پس است موظف
را خود موافقت عدم یا موافقت مراتب روز همان 30/15 ساعت

/30 ساعت تا حداکثر را مراتب باید پایاپاي اتاق موافقت، 

  فرآیند تسویه و پایاپاي
اتاق پایاپاي پس از دریافت گواهینامۀ انجام معامالت نسبت به صدور صورتحساب شامل اطالعات قرارداد از 

هاي کارگزار، بورس، حق نظارت سازمان و سایر  جمله ارزش قرارداد، مالیات، کارمزدهاي مصوب اعم از کارمزد
  .نماید هاي مصوب اقدام می
ند براساس صورت حساب صادره نسبت به تسویه معامالت خود طی مهلت تسویه و اعضاءاتاق پایاپاي مکلف

  .براساس ضوابط این دستورالعمل، اقدام نمایند
در صورتی که امور تسویه هر معامله به طور کامل توسط کارگزار خریدار انجام شده باشد، اتاق پایاپاي 

  .نماید می اقدام به صدور اعالمیۀ تسویۀ وجوه آن معامله
پس از صدور اعالمیۀ تسویۀ وجوه، کارگزار فروشنده حوالۀ خرید کاال را طبق ضوابط این دستورالعمل 

  
اتاق پایاپاي پس از صدور حوالۀ خرید کاال توسط کارگزار فروشنده، نسبت به واریز وجوه مربوط و کارمزدها 

، سازمان و کارگزاران طرف معامله همچنین ارایۀ حوالۀ "شرکت"فروشنده، بورس، به حساب ذینفعان اعم از 
  . نماید خرید کاال به کارگزار خریدار اقدام می

هاي شبکه بانکی  واریز وجوه موضوع این ماده  در صورت بروز اشکاالت فنی یا عملیاتی از جمله محدودیت
. لۀ خرید کاال بالمانع استحداکثر تا یک روز کاري  پس از صدور حوا

اشکاالت فنی یا عملیاتی را در سوابق خود نگهداري و حسب درخواست سازمان، آن را ارایه نماید
هاي مقرر در این دستورالعمل می ترتیب کارگزاران موظف به تسویه در مهلت

  . باشد اً مربوط به اتاق پایاپاي می

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

کنترل فرآیند :سوم بخش
عرضه کارگزار :6ماده 

نماید ارائه پایاپاي
 قبالً که عرضه اطالعیه
مورد هاي سپرده و تضامین
مبنی کننده عرضه گواهی

  ؛ "شرکت"
مقررات طبق مستندات سایر
که صورتی در :7 ماده

موظف پایاپاي اتاق
ساعت تا حداکثر
  .نماید

 عدم صورت در  :تبصره
  .نماید اعالم

فرآیند تسویه و پایاپاي: بخش چهارم
اتاق پایاپاي پس از دریافت گواهینامۀ انجام معامالت نسبت به صدور صورتحساب شامل اطالعات قرارداد از  :8 ماده

جمله ارزش قرارداد، مالیات، کارمزدهاي مصوب اعم از کارمزد
هاي مصوب اقدام می هزینه

اعضاءاتاق پایاپاي مکلف :9 ماده
براساس ضوابط این دستورالعمل، اقدام نمایند

در صورتی که امور تسویه هر معامله به طور کامل توسط کارگزار خریدار انجام شده باشد، اتاق پایاپاي  :10ماده 
اقدام به صدور اعالمیۀ تسویۀ وجوه آن معامله

پس از صدور اعالمیۀ تسویۀ وجوه، کارگزار فروشنده حوالۀ خرید کاال را طبق ضوابط این دستورالعمل  :11ماده 
  .نماید صادر می

اتاق پایاپاي پس از صدور حوالۀ خرید کاال توسط کارگزار فروشنده، نسبت به واریز وجوه مربوط و کارمزدها  :12ماده 
به حساب ذینفعان اعم از 

خرید کاال به کارگزار خریدار اقدام می
در صورت بروز اشکاالت فنی یا عملیاتی از جمله محدودیت: تبصره 

حداکثر تا یک روز کاري  پس از صدور حوا
اشکاالت فنی یا عملیاتی را در سوابق خود نگهداري و حسب درخواست سازمان، آن را ارایه نماید

ترتیب کارگزاران موظف به تسویه در مهلت
اً مربوط به اتاق پایاپاي میتبصره صرف



 

 

در این روش وجه قرارداد ظرف مهلت تسویه به صورت نقدي توسط کارگزار خریدار به حساب عملیاتی 

به تائید فروشنده و  "شرکت"در این روش ظرف مهلت تسویه، سند تسویه اعتباري طبق فرمت 
در . شود کارگزار فروشنده رسیده و به همراه سایر مستندات الزم توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپاي ارائه می

هاي تعیین شده  هاي متعلقه و خسارت
هاي مقرر در این دستورالعمل به حساب اتاق پایاپاي 

زار خریدار کلیۀ کارمزدهاي مصوب دو طرف 
نماید و کارگزار فروشنده مکلف است سهم فروشنده از کارمزدهاي 

  .روز تقویمی از زمان تسویه به کارگزار خریدار پرداخت نماید
ي به اتاق پایاپاي به منزلۀ تایید تسویه و احراز اسناد مربوطه توسط فروشنده و 

. رارداد اقدام نمایددر قراردادهاي نقدي و سلف حداکثر تا پایان مهلت تسویه، کارگزار خریدار باید نسبت به تسویه ق
  .باشد پذیر می تسویۀ قراردادهاي مذکور به دو روش تسویۀ نقدي یا تسویۀ اعتباري امکان

پس از انتشار اطالعیه عرضه فقط تغییر روش تسویه 
  .پذیر است

. در قراردادهاي نسیه، اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه معامله توسط فروشنده باید در اطالعیۀ عرضه قید گردد
کارگزار خریدار مکلف است حداکثر تا پایان مهلت تسویه نسبت به ارائه اسناد مورد اشاره در اطالعیه عرضه به 
فروشنده و کارگزار وي مبنی بر پذیرش تعهدات مربوط به تسویه معامله را 

در صورتی که در معامالت نسیه و طبق اعالم فروشنده در اطالعیۀ عرضه، بخشی از ثمن معامله به صورت 
شد، کارگزار خریدار مکلف است حداکثر تا پایان مهلت تسویه و 

  
، قراردادهاي معامله )خرید و فروش(تسویۀ معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال از قبیل قراردادهاي آتی و اختیار معامله 

هاي مربوطه که به تصویب شورا یا هیئت مدیرة 

روز تقویمی پس از مهلت تسویه انجام شود، 
این مبلغ . باشد درصد ارزش معامله می

پرداخت . باید در هنگام تسویه به صورت یکجا به حساب بستانکاران موقت شرکت و به نفع فروشنده واریز شود

    54از  5صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

  :باشد هاي تسویه معامالت به شرح زیر می
در این روش وجه قرارداد ظرف مهلت تسویه به صورت نقدي توسط کارگزار خریدار به حساب عملیاتی 

  .شود گردد و اسناد مربوطه به اتاق پایاپاي ارائه می
در این روش ظرف مهلت تسویه، سند تسویه اعتباري طبق فرمت 

کارگزار فروشنده رسیده و به همراه سایر مستندات الزم توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپاي ارائه می
  .کند سند تسویه اعتباري فروشنده به دریافت ثمن معامله اقرار می

هاي متعلقه و خسارت هاي فوق، کارمزدها، مالیات در تسویه معامالت به هر یک از روش
هاي مقرر در این دستورالعمل به حساب اتاق پایاپاي  در این دستورالعمل باید به صورت نقدي و طی مهلت

زار خریدار کلیۀ کارمزدهاي مصوب دو طرف شود، کارگ در معامالتی که به صورت اعتباري تسویه می
نماید و کارگزار فروشنده مکلف است سهم فروشنده از کارمزدهاي  معامله را جهت تسویۀ معامله پرداخت می

روز تقویمی از زمان تسویه به کارگزار خریدار پرداخت نماید 10معاملۀ مذکور را حداکثر ظرف مهلت 
ي به اتاق پایاپاي به منزلۀ تایید تسویه و احراز اسناد مربوطه توسط فروشنده و ارائه سند تسویه اعتبار

  .باشد همچنین کارگزاران خریدار و فروشنده می
  :باشد موعد تسویه قراردادها به شرح زیر می

در قراردادهاي نقدي و سلف حداکثر تا پایان مهلت تسویه، کارگزار خریدار باید نسبت به تسویه ق
تسویۀ قراردادهاي مذکور به دو روش تسویۀ نقدي یا تسویۀ اعتباري امکان

پس از انتشار اطالعیه عرضه فقط تغییر روش تسویه . روش تسویۀ معامله باید دراطالعیه عرضه قید گردد
پذیر است یاپاي امکاناعتباري به نقدي با درخواست خریدار و پس از اعالم اتاق پا

در قراردادهاي نسیه، اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه معامله توسط فروشنده باید در اطالعیۀ عرضه قید گردد
کارگزار خریدار مکلف است حداکثر تا پایان مهلت تسویه نسبت به ارائه اسناد مورد اشاره در اطالعیه عرضه به 

فروشنده و کارگزار وي مبنی بر پذیرش تعهدات مربوط به تسویه معامله را  کارگزار فروشنده اقدام و تأییدیه
  .به اتاق پایاپاي ارائه نماید "شرکت"طبق فرمت ابالغی 

در صورتی که در معامالت نسیه و طبق اعالم فروشنده در اطالعیۀ عرضه، بخشی از ثمن معامله به صورت 
شد، کارگزار خریدار مکلف است حداکثر تا پایان مهلت تسویه و پرداخت تعیین شده با نقدي به عنوان پیش

  .پرداخت را واریز نماید همزمان با ارائۀ اسناد موضوع این ماده، وجه پیش
تسویۀ معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال از قبیل قراردادهاي آتی و اختیار معامله 

هاي مربوطه که به تصویب شورا یا هیئت مدیرة  تی و سایر قراردادها طبق دستورالعملشده در رینگ صادرا
  .سازمان، حسب مورد رسیده است، انجام خواهد شد

روز تقویمی پس از مهلت تسویه انجام شود،  7در صورتی که انجام امور تسویه با تأخیر و حداکثر تا 
درصد ارزش معامله می 25/0ی تأخیر موظف به پرداخت کارگزار خریدار به ازاي هر روز تقویم

باید در هنگام تسویه به صورت یکجا به حساب بستانکاران موقت شرکت و به نفع فروشنده واریز شود

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

هاي تسویه معامالت به شرح زیر می روش: 13ماده 
در این روش وجه قرارداد ظرف مهلت تسویه به صورت نقدي توسط کارگزار خریدار به حساب عملیاتی : تسویه نقدي

گردد و اسناد مربوطه به اتاق پایاپاي ارائه می واریز می
در این روش ظرف مهلت تسویه، سند تسویه اعتباري طبق فرمت : يتسویه اعتبار

کارگزار فروشنده رسیده و به همراه سایر مستندات الزم توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپاي ارائه می
سند تسویه اعتباري فروشنده به دریافت ثمن معامله اقرار می

در تسویه معامالت به هر یک از روش  :1تبصره 
در این دستورالعمل باید به صورت نقدي و طی مهلت

  .واریز شود
در معامالتی که به صورت اعتباري تسویه می  :2تبصره 

معامله را جهت تسویۀ معامله پرداخت می
معاملۀ مذکور را حداکثر ظرف مهلت 

ارائه سند تسویه اعتبار  :3تبصره 
همچنین کارگزاران خریدار و فروشنده می

موعد تسویه قراردادها به شرح زیر می :14ماده 
در قراردادهاي نقدي و سلف حداکثر تا پایان مهلت تسویه، کارگزار خریدار باید نسبت به تسویه ق

تسویۀ قراردادهاي مذکور به دو روش تسویۀ نقدي یا تسویۀ اعتباري امکان
روش تسویۀ معامله باید دراطالعیه عرضه قید گردد  :تبصره

اعتباري به نقدي با درخواست خریدار و پس از اعالم اتاق پا
در قراردادهاي نسیه، اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه معامله توسط فروشنده باید در اطالعیۀ عرضه قید گردد

کارگزار خریدار مکلف است حداکثر تا پایان مهلت تسویه نسبت به ارائه اسناد مورد اشاره در اطالعیه عرضه به 
کارگزار فروشنده اقدام و تأییدیه

طبق فرمت ابالغی 
در صورتی که در معامالت نسیه و طبق اعالم فروشنده در اطالعیۀ عرضه، بخشی از ثمن معامله به صورت   :تبصره

نقدي به عنوان پیش
همزمان با ارائۀ اسناد موضوع این ماده، وجه پیش

تسویۀ معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال از قبیل قراردادهاي آتی و اختیار معامله 
شده در رینگ صادرا

سازمان، حسب مورد رسیده است، انجام خواهد شد
در صورتی که انجام امور تسویه با تأخیر و حداکثر تا : 15ماده 

کارگزار خریدار به ازاي هر روز تقویم
باید در هنگام تسویه به صورت یکجا به حساب بستانکاران موقت شرکت و به نفع فروشنده واریز شود



 

 

این وجه به فروشنده، از طریق کارگزار فروشنده و پس از کسر تعهدات فروشنده در 

مبناي محاسبۀ جرایم تأخیر موضوع این ماده، زمان و تاریخی است که اعالمیۀ تسویۀ وجوه توسط اتاق پایاپاي 

روز تقویمی پس از مهلت تسویه امور تسویه را انجام ندهد، معاملۀ وي 
درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه سایر 
هاي مصوب شامل دو سر کارمزد بورس، کارمزد کارگزار فروشنده، دو سرکارمزد تسویه و دو سر حق 

ق پایاپاي و خسارت انفساخ معامله باید حداکثر یک روز کاري پس از اعالم اتا
در صورت پرداخت . به صورت یکجا به نفع فروشنده و به حساب بستانکاران موقت شرکت واریز شود

التفاوت خسارت انفساخ و خسارت تأخیر 
خت خسارت انفساخ به فروشنده از طریق 

  . گیرد کارگزار فروشنده و پس از کسر تعهدات فروشنده در مقابل اتاق پایاپاي صورت می
توسط کارگزار خریدار، از محل  16و  15

در صورت عدم دریافت پیش پرداخت از خریداران، کارگزار خریدار 
به هر ترتیب مسئولیت . اشدب هاي مصوب در مواد مذکور می

هاي سه ماهه نسبت به بررسی دالیل و عوامل انفساخ معامالت اقدام و براساس آن 
معامله شده  هایی را براي معامالت مشتریان یا کارگزارانی که فعل یا ترك فعل آنان منجر به انفساخ

  .شود ضوابط اجرایی موضوع این ماده توسط هیأت مدیرة بورس تصویب می

تحویل کاالي موضوع قراردادهاي نقد، نسیه و سلف طبق زمان تحویل اعالم شده در اطالعیۀ عرضه 
  :باشد حداکثر زمان تحویل به شرح ذیل می

با تأخیر  در قراردادهاي نقدي و نسیه، حداکثر تا سه روز کاري پس از مهلت تسویه، در صورتی که انجام امور تسویه

  روز تقویمی پس از سررسید تحویل
  روز تقویمی پس از سررسید تحویل

راردادهاي نقد، نسیه و سلف کارگزار فروشنده مکلف است حداکثر تا پایان روز کاري انجام  امور 
  .تسویه از سوي کارگزار خریدار، نسبت به صدور حوالۀ خرید کاال و ارائه آن به اتاق پایاپاي اقدام می نماید

اال را تا زمان انجام امور تسویه ارایه کارگزار خریدار مکلف است اطالعات الزم جهت صدور حوالۀ خرید ک
در هر صورت کارگزار فروشنده، در مهلت مقرر در این ماده، براساس اطالعات ارایه شده توسط کارگزار 

    54از  6صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

این وجه به فروشنده، از طریق کارگزار فروشنده و پس از کسر تعهدات فروشنده در 
  .گیرد ت میمقابل اتاق پایاپاي صور

مبناي محاسبۀ جرایم تأخیر موضوع این ماده، زمان و تاریخی است که اعالمیۀ تسویۀ وجوه توسط اتاق پایاپاي 
.  

روز تقویمی پس از مهلت تسویه امور تسویه را انجام ندهد، معاملۀ وي  7چنانچه کارگزار خریدار تا پایان 
درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه سایر  5ار خریدار مکلف است منفسخ گردیده و کارگز

هاي مصوب شامل دو سر کارمزد بورس، کارمزد کارگزار فروشنده، دو سرکارمزد تسویه و دو سر حق 
خسارت انفساخ معامله باید حداکثر یک روز کاري پس از اعالم اتا. نظارت سازمان، پرداخت نماید

به صورت یکجا به نفع فروشنده و به حساب بستانکاران موقت شرکت واریز شود
التفاوت خسارت انفساخ و خسارت تأخیر  هاي تأخیر معامله قبل از زمان انفساخ، کارگزار خریدار باید مابه

خت خسارت انفساخ به فروشنده از طریق پردا. پرداخت شده را به حساب بستانکاران موقت پرداخت نماید
کارگزار فروشنده و پس از کسر تعهدات فروشنده در مقابل اتاق پایاپاي صورت می

15هاي مصوب در مواد  هاي ذکر شده و سایر هزینه پرداخت خسارت
در صورت عدم دریافت پیش پرداخت از خریداران، کارگزار خریدار . گردد پیش پرداخت خریداران پرداخت می

هاي مصوب در مواد مذکور می ها و سایر هزینه رأساً مکلف به پرداخت خسارت
  .واریز وجوه یاد شده، به عهدة کارگزار خریدار است

هاي سه ماهه نسبت به بررسی دالیل و عوامل انفساخ معامالت اقدام و براساس آن  بورس در دوره
هایی را براي معامالت مشتریان یا کارگزارانی که فعل یا ترك فعل آنان منجر به انفساخ

ضوابط اجرایی موضوع این ماده توسط هیأت مدیرة بورس تصویب می. نماید
  تحویل کاالي موضوع قرارداد

تحویل کاالي موضوع قراردادهاي نقد، نسیه و سلف طبق زمان تحویل اعالم شده در اطالعیۀ عرضه 
حداکثر زمان تحویل به شرح ذیل می. گیرد توسط کارگزار فروشنده انجام می

در قراردادهاي نقدي و نسیه، حداکثر تا سه روز کاري پس از مهلت تسویه، در صورتی که انجام امور تسویه
  .شود صورت پذیرد، به میزان روزهاي تأخیر به این مهلت اضافه می

روز تقویمی پس از سررسید تحویل 5روز، حداکثر تا  30در قراردادهاي سلف با سررسید کمتر از 
روز تقویمی پس از سررسید تحویل 15روز و بیشتر، حداکثر تا  30در قراردادهاي سلف با سررسید 

راردادهاي نقد، نسیه و سلف کارگزار فروشنده مکلف است حداکثر تا پایان روز کاري انجام  امور 
تسویه از سوي کارگزار خریدار، نسبت به صدور حوالۀ خرید کاال و ارائه آن به اتاق پایاپاي اقدام می نماید

کارگزار خریدار مکلف است اطالعات الزم جهت صدور حوالۀ خرید ک
در هر صورت کارگزار فروشنده، در مهلت مقرر در این ماده، براساس اطالعات ارایه شده توسط کارگزار 

  .خریدار، اقدام به صدور حوالۀ خرید کاال خواهد نمود

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

این وجه به فروشنده، از طریق کارگزار فروشنده و پس از کسر تعهدات فروشنده در 
مقابل اتاق پایاپاي صور

مبناي محاسبۀ جرایم تأخیر موضوع این ماده، زمان و تاریخی است که اعالمیۀ تسویۀ وجوه توسط اتاق پایاپاي   :تبصره
.صادر شده است

چنانچه کارگزار خریدار تا پایان  :16ماده
منفسخ گردیده و کارگز

هاي مصوب شامل دو سر کارمزد بورس، کارمزد کارگزار فروشنده، دو سرکارمزد تسویه و دو سر حق  هزینه
نظارت سازمان، پرداخت نماید

به صورت یکجا به نفع فروشنده و به حساب بستانکاران موقت شرکت واریز شود
هاي تأخیر معامله قبل از زمان انفساخ، کارگزار خریدار باید مابه جریمه

پرداخت شده را به حساب بستانکاران موقت پرداخت نماید
کارگزار فروشنده و پس از کسر تعهدات فروشنده در مقابل اتاق پایاپاي صورت می

پرداخت خسارت :17ماده 
پیش پرداخت خریداران پرداخت می

رأساً مکلف به پرداخت خسارت
واریز وجوه یاد شده، به عهدة کارگزار خریدار است

بورس در دوره :18ماده 
هایی را براي معامالت مشتریان یا کارگزارانی که فعل یا ترك فعل آنان منجر به انفساخ محدودیت

نماید است، وضع می
تحویل کاالي موضوع قرارداد: بخش پنجم

تحویل کاالي موضوع قراردادهاي نقد، نسیه و سلف طبق زمان تحویل اعالم شده در اطالعیۀ عرضه  :19ماده 
توسط کارگزار فروشنده انجام می

در قراردادهاي نقدي و نسیه، حداکثر تا سه روز کاري پس از مهلت تسویه، در صورتی که انجام امور تسویه
صورت پذیرد، به میزان روزهاي تأخیر به این مهلت اضافه می

در قراردادهاي سلف با سررسید کمتر از 
در قراردادهاي سلف با سررسید 

راردادهاي نقد، نسیه و سلف کارگزار فروشنده مکلف است حداکثر تا پایان روز کاري انجام  امور در ق :20ماده 
تسویه از سوي کارگزار خریدار، نسبت به صدور حوالۀ خرید کاال و ارائه آن به اتاق پایاپاي اقدام می نماید

کارگزار خریدار مکلف است اطالعات الزم جهت صدور حوالۀ خرید ک  :1تبصره 
در هر صورت کارگزار فروشنده، در مهلت مقرر در این ماده، براساس اطالعات ارایه شده توسط کارگزار . نماید

خریدار، اقدام به صدور حوالۀ خرید کاال خواهد نمود



 

 

شده در  فروشنده، اختیار صدور حوالۀ خرید کاال را براساس معامالت انجام

وجوه معامله تا زمان صدور حوالۀ خرید کاال توسط کارگزار فروشنده، نزد اتاق پایاپاي باقی مانده و در 

این  20ت عدم صدور حوالۀ خرید کاال طی مهلت مقرر در مادة
  :شود ها و کارمزدها به شرح زیر پرداخت می

در صورتی که فروشنده به هر نحو از صدور حوالۀ خرید کاال توسط کارگزار فروشنده طی مهلت مقرر جلوگیري نماید، 
هاي مصوب شامل دو  درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه کلیۀ هزینه

سرکارمزد بورس، کارمزد کارگزار خریدار و فروشنده، دو سر کارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را 
البات فروشنده نزد اتاق در این حالت خسارت و کارمزدهاي موضوع این بند از محل وثایق یا مط

  .گردد پایاپاي و در صورت عدم تکافو، از محل وثایق کارگزار فروشنده نزد اتاق پایاپاي تأمین می
درصد ارزش  5در صورتی که عدم صدور حوالۀ خرید کاال ناشی از فعل یا ترك فعل کارگزار فروشنده باشد، وي باید 

هاي مصوب شامل دو سر کارمزد بورس، کارمزد 
خسارت انفساخ معامله باید . کارگزار خریدار، دو سرکارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نماید

حداکثر یک روز کاري پس از اعالم اتاق پایاپاي و به صورت یکجا به نفع خریدار و به حساب بستانکاران 

هاي متعلقه از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وي 

  .فروشنده مکلف است کاالي معامله شده را در محدودة تلورانس تحویل مجاز، به خریدار تحویل دهد
در صورتی که حجم کاالي تحویل شده در محدودة تلورانس تحویل مثبت باشد، تسویۀ وجوه ناشی از 

در صورت . شود تلورانس تحویل، قبل از تحویل آخرین محمولۀ کاال توسط خریدار به فروشنده پرداخت می
موله با فروشنده بوده و بورس، و عدم دریافت وجه، مسئولیت تحویل آخرین مح

در صورتی که حجم کاالي تحویل شده در محدودة تلورانس تحویل منفی باشد، فروشنده مکلف است 
در غیر این . اقدام نمایدحداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تحویل آخرین محموله نسبت به تسویه حساب با خریدار 

ماه پس از تحویل آخرین محموله از طریق کارگزار خود درخواست 
این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپاي و 

پرداخت این وجه به خریدار، . ایق کارگزار فروشنده پرداخت خواهد شد
  .گیرد از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وي در مقابل اتاق پایاپاي صورت می

در صورت عدم تحویل تمام یا بخشی از کاال طبق زمان تحویل اعالمی در اطالعیۀ عرضه و شرایط 
به همراه  "شرکت"تواند درخواست مکتوب خود را طبق فرمت 

    54از  7صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

فروشنده، اختیار صدور حوالۀ خرید کاال را براساس معامالت انجام
  .نماید بورس، کتباً به کارگزار فروشنده تفویض می

وجوه معامله تا زمان صدور حوالۀ خرید کاال توسط کارگزار فروشنده، نزد اتاق پایاپاي باقی مانده و در 
  .صورت صدور حوالۀ مذکور، به فروشنده پرداخت خواهد شد

ت عدم صدور حوالۀ خرید کاال طی مهلت مقرر در مادةدر قراردادهاي نقد، نسیه و سلف در صور
ها و کارمزدها به شرح زیر پرداخت می گردد و اصل وجه و خسارت دستورالعمل، قرارداد منفسخ می

در صورتی که فروشنده به هر نحو از صدور حوالۀ خرید کاال توسط کارگزار فروشنده طی مهلت مقرر جلوگیري نماید، 
درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه کلیۀ هزینه 5است 

سرکارمزد بورس، کارمزد کارگزار خریدار و فروشنده، دو سر کارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را 
در این حالت خسارت و کارمزدهاي موضوع این بند از محل وثایق یا مط

پایاپاي و در صورت عدم تکافو، از محل وثایق کارگزار فروشنده نزد اتاق پایاپاي تأمین می
در صورتی که عدم صدور حوالۀ خرید کاال ناشی از فعل یا ترك فعل کارگزار فروشنده باشد، وي باید 

هاي مصوب شامل دو سر کارمزد بورس، کارمزد  سایر هزینهمعامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه 
کارگزار خریدار، دو سرکارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نماید

حداکثر یک روز کاري پس از اعالم اتاق پایاپاي و به صورت یکجا به نفع خریدار و به حساب بستانکاران 
  .واریز شود "

هاي متعلقه از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وي  در صورت انفساخ معامله، اصل وجه و خسارت
  .شود در مقابل اتاق پایاپاي به خریدار پرداخت می

فروشنده مکلف است کاالي معامله شده را در محدودة تلورانس تحویل مجاز، به خریدار تحویل دهد
در صورتی که حجم کاالي تحویل شده در محدودة تلورانس تحویل مثبت باشد، تسویۀ وجوه ناشی از 

تلورانس تحویل، قبل از تحویل آخرین محمولۀ کاال توسط خریدار به فروشنده پرداخت می
و عدم دریافت وجه، مسئولیت تحویل آخرین محتحویل کاال با تلورانس مثبت 

  .و کارگزاران طرف معامله در این خصوص مسئولیتی ندارند
در صورتی که حجم کاالي تحویل شده در محدودة تلورانس تحویل منفی باشد، فروشنده مکلف است 

حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تحویل آخرین محموله نسبت به تسویه حساب با خریدار 
ماه پس از تحویل آخرین محموله از طریق کارگزار خود درخواست  2صورت خریدار می تواند حداکثر تا 

این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپاي و . دریافت وجه مربوطه را به اتاق پایاپاي ارایه نماید
ایق کارگزار فروشنده پرداخت خواهد شددر صورت عدم تکافو از محل وجوه یا وث

از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وي در مقابل اتاق پایاپاي صورت می
در صورت عدم تحویل تمام یا بخشی از کاال طبق زمان تحویل اعالمی در اطالعیۀ عرضه و شرایط 

تواند درخواست مکتوب خود را طبق فرمت  ین دستورالعمل، خریدار میا 19

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

فروشنده، اختیار صدور حوالۀ خرید کاال را براساس معامالت انجام  :2تبصره 
بورس، کتباً به کارگزار فروشنده تفویض می

وجوه معامله تا زمان صدور حوالۀ خرید کاال توسط کارگزار فروشنده، نزد اتاق پایاپاي باقی مانده و در  :21ماده 
صورت صدور حوالۀ مذکور، به فروشنده پرداخت خواهد شد

در قراردادهاي نقد، نسیه و سلف در صور :22ماده 
دستورالعمل، قرارداد منفسخ می

در صورتی که فروشنده به هر نحو از صدور حوالۀ خرید کاال توسط کارگزار فروشنده طی مهلت مقرر جلوگیري نماید، 
است  وي مکلف

سرکارمزد بورس، کارمزد کارگزار خریدار و فروشنده، دو سر کارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را 
در این حالت خسارت و کارمزدهاي موضوع این بند از محل وثایق یا مط. پرداخت نماید

پایاپاي و در صورت عدم تکافو، از محل وثایق کارگزار فروشنده نزد اتاق پایاپاي تأمین می
در صورتی که عدم صدور حوالۀ خرید کاال ناشی از فعل یا ترك فعل کارگزار فروشنده باشد، وي باید 

معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه 
کارگزار خریدار، دو سرکارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نماید

حداکثر یک روز کاري پس از اعالم اتاق پایاپاي و به صورت یکجا به نفع خریدار و به حساب بستانکاران 
"شرکت"موقت 

در صورت انفساخ معامله، اصل وجه و خسارت  :تبصره
در مقابل اتاق پایاپاي به خریدار پرداخت می

فروشنده مکلف است کاالي معامله شده را در محدودة تلورانس تحویل مجاز، به خریدار تحویل دهد: 23ماده 
در صورتی که حجم کاالي تحویل شده در محدودة تلورانس تحویل مثبت باشد، تسویۀ وجوه ناشی از   :1تبصره 

تلورانس تحویل، قبل از تحویل آخرین محمولۀ کاال توسط خریدار به فروشنده پرداخت می
تحویل کاال با تلورانس مثبت 

و کارگزاران طرف معامله در این خصوص مسئولیتی ندارند "شرکت"
در صورتی که حجم کاالي تحویل شده در محدودة تلورانس تحویل منفی باشد، فروشنده مکلف است   :2تبصره 

حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تحویل آخرین محموله نسبت به تسویه حساب با خریدار 
صورت خریدار می تواند حداکثر تا 

دریافت وجه مربوطه را به اتاق پایاپاي ارایه نماید
در صورت عدم تکافو از محل وجوه یا وث

از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وي در مقابل اتاق پایاپاي صورت می
در صورت عدم تحویل تمام یا بخشی از کاال طبق زمان تحویل اعالمی در اطالعیۀ عرضه و شرایط  :24ماده 

19مندرج در مادة 



 

 

اسناد مثبته مبنی بر تاخیر در تحویل کاال توسط فروشنده از طریق کارگزار خریدار به 
  .اتاق پایاپاي ارائه نماید و براساس آن در خواست تحویل با تأخیر یا فسخ بخش تحویل نشده قرارداد را بنماید

روز تقویمی پس از پایان  30در صورت عدم ارائه درخواست مکتوب موضوع این ماده به اتاق پایاپاي حداکثر تا 
، تعهدات "شرکت"مهلت تسویه براي قراردادهاي نقدي و نسیه و پس از تاریخ سررسید قرارداد سلف، از نظر 

این دستورالعمل و احراز عدم تحویل کاال از سوي 
فروشنده توسط اتاق پایاپاي، فروشنده مکلف است عالوه بر پرداخت اصل مبلغ مقادیر تحویل نشده قرارداد، 

وشنده، دو هاي مصوب از جمله دو سر کارمزد بورس، کارمزد کارگزار خریدار و فر
این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد 

پرداخت این . اتاق پایاپاي و در صورت عدم تکافو، از محل وجوه یا وثایق کارگزار فروشنده تأمین خواهد شد
  .گیرد تعهدات وي در مقابل اتاق پایاپاي صورت می

 25/0درصد ارزش کاالي تحویل نشده به قیمت معامله به عالوة 
درصد مبلغ مقادیر تحویل نشده به صورت روزشمار و به ازاي روزهاي بین زمان واریز وجه معامله به حساب 

  .باشد ار وي تا بازپرداخت مبلغ مقادیر تحویل نشده از سوي کارگزار فروشنده می
این دستورالعمل و احراز عدم تحویل کاال از سوي 
درصد مبلغ مقادیر تحویل نشده قرارداد را بصورت 

 به عنوان خسارت تأخیر پرداخت روزشمار به ازاي روزهاي تأخیر بین پایان زمان تحویل و تاریخ تحویل کاال
این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپاي و در صورت عدم تکافو، از محل وجوه یا 
پرداخت این وجه به خریدار از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر 

روز تقویمی پس از مهلت تسویه براي معامالت نقدي و نسیه و پس از 
تواند از  در صورت عدم تحویل کاال توسط فروشنده، خریدار می

روزه مذکور به اتاق پایاپاي ارائه  60ایان آخرین روز مهلت 
این دستورالعمل فسخ خواهد گردید و وجوه پرداخت شده جهت 

روزه موضوع این ماده از  60ایاپاي تا پایان آخرین روز مهلت 

خسارت تأخیر موضوع این ماده تا زمان اعالم کارگزار خریدار و یا فروشنده مبنی بر تحویل کاال و احراز آن 
روزة موضوع این  60تیب این خسارات حداکثر تا پایان مهلت 

این دستورالعمل، کارمزدهاي اخذ  26و 

    54از  8صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

اسناد مثبته مبنی بر تاخیر در تحویل کاال توسط فروشنده از طریق کارگزار خریدار به 
اتاق پایاپاي ارائه نماید و براساس آن در خواست تحویل با تأخیر یا فسخ بخش تحویل نشده قرارداد را بنماید

در صورت عدم ارائه درخواست مکتوب موضوع این ماده به اتاق پایاپاي حداکثر تا 
مهلت تسویه براي قراردادهاي نقدي و نسیه و پس از تاریخ سررسید قرارداد سلف، از نظر 

  .گردد طرفین ایفا شده تلقی می
این دستورالعمل و احراز عدم تحویل کاال از سوي  24رخواست فسخ معامله طبق ماده در صورت ارائه د

فروشنده توسط اتاق پایاپاي، فروشنده مکلف است عالوه بر پرداخت اصل مبلغ مقادیر تحویل نشده قرارداد، 
هاي مصوب از جمله دو سر کارمزد بورس، کارمزد کارگزار خریدار و فر خسارت فسخ و سایر هزینه

این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد . سرکارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نماید
اتاق پایاپاي و در صورت عدم تکافو، از محل وجوه یا وثایق کارگزار فروشنده تأمین خواهد شد

تعهدات وي در مقابل اتاق پایاپاي صورت میوجه به خریدار، از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر 
درصد ارزش کاالي تحویل نشده به قیمت معامله به عالوة  5خسارت فسخ موضوع این ماده عبارت از 

درصد مبلغ مقادیر تحویل نشده به صورت روزشمار و به ازاي روزهاي بین زمان واریز وجه معامله به حساب 
ار وي تا بازپرداخت مبلغ مقادیر تحویل نشده از سوي کارگزار فروشنده میفروشنده یا کارگز

این دستورالعمل و احراز عدم تحویل کاال از سوي  24در صورت ارایۀ درخواست تحویل با تاخیر، طبق ماده 
درصد مبلغ مقادیر تحویل نشده قرارداد را بصورت  25/0فروشنده توسط اتاق پایاپاي فروشنده مکلف است 

روزشمار به ازاي روزهاي تأخیر بین پایان زمان تحویل و تاریخ تحویل کاال
این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپاي و در صورت عدم تکافو، از محل وجوه یا 

پرداخت این وجه به خریدار از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر . وثایق کارگزار فروشنده تأمین خواهد شد
  .گیرد ي صورت میتعهدات وي در مقابل اتاق پایاپا
روز تقویمی پس از مهلت تسویه براي معامالت نقدي و نسیه و پس از  60تحویل با تأخیر حداکثر تا 

در صورت عدم تحویل کاال توسط فروشنده، خریدار می. پذیر است سررسید براي معامالت سلف امکان
ایان آخرین روز مهلت طریق کارگزار خریدار درخواست فسخ معامله را تا پ

این دستورالعمل فسخ خواهد گردید و وجوه پرداخت شده جهت  25در این صورت معامله مطابق ماده 
  .خسارت تاخیر به عنوان بخشی از وجوه خسارت فسخ لحاظ خواهد شد

ایاپاي تا پایان آخرین روز مهلت در صورت عدم ارائه درخواست فسخ به اتاق پ
  .گردد ، تعهدات طرفین ایفا شده تلقی می

خسارت تأخیر موضوع این ماده تا زمان اعالم کارگزار خریدار و یا فروشنده مبنی بر تحویل کاال و احراز آن 
تیب این خسارات حداکثر تا پایان مهلت به هر تر. توسط اتاق پایاپاي محاسبه خواهد شد

  .ماده پرداخت خواهد شد
و 25، 24در صورت عدم تحویل تمام یا بخشی از کاال، موضوع مواد 

  .گردد شده به فروشنده مسترد نمی

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

اسناد مثبته مبنی بر تاخیر در تحویل کاال توسط فروشنده از طریق کارگزار خریدار به 
اتاق پایاپاي ارائه نماید و براساس آن در خواست تحویل با تأخیر یا فسخ بخش تحویل نشده قرارداد را بنماید

در صورت عدم ارائه درخواست مکتوب موضوع این ماده به اتاق پایاپاي حداکثر تا   :تبصره
مهلت تسویه براي قراردادهاي نقدي و نسیه و پس از تاریخ سررسید قرارداد سلف، از نظر 

طرفین ایفا شده تلقی می
در صورت ارائه د :25ماده 

فروشنده توسط اتاق پایاپاي، فروشنده مکلف است عالوه بر پرداخت اصل مبلغ مقادیر تحویل نشده قرارداد، 
خسارت فسخ و سایر هزینه

سرکارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نماید
اتاق پایاپاي و در صورت عدم تکافو، از محل وجوه یا وثایق کارگزار فروشنده تأمین خواهد شد

وجه به خریدار، از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر 
خسارت فسخ موضوع این ماده عبارت از   :تبصره

درصد مبلغ مقادیر تحویل نشده به صورت روزشمار و به ازاي روزهاي بین زمان واریز وجه معامله به حساب 
فروشنده یا کارگز

در صورت ارایۀ درخواست تحویل با تاخیر، طبق ماده  :26ماده 
فروشنده توسط اتاق پایاپاي فروشنده مکلف است 

روزشمار به ازاي روزهاي تأخیر بین پایان زمان تحویل و تاریخ تحویل کاال
این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپاي و در صورت عدم تکافو، از محل وجوه یا . نماید

وثایق کارگزار فروشنده تأمین خواهد شد
تعهدات وي در مقابل اتاق پایاپا

تحویل با تأخیر حداکثر تا   :1تبصره 
سررسید براي معامالت سلف امکان

طریق کارگزار خریدار درخواست فسخ معامله را تا پ
در این صورت معامله مطابق ماده . نماید

خسارت تاخیر به عنوان بخشی از وجوه خسارت فسخ لحاظ خواهد شد
در صورت عدم ارائه درخواست فسخ به اتاق پ  :2تبصره 

، تعهدات طرفین ایفا شده تلقی می"شرکت"نظر 
خسارت تأخیر موضوع این ماده تا زمان اعالم کارگزار خریدار و یا فروشنده مبنی بر تحویل کاال و احراز آن   :3تبصره 

توسط اتاق پایاپاي محاسبه خواهد شد
ماده پرداخت خواهد شد

در صورت عدم تحویل تمام یا بخشی از کاال، موضوع مواد   :4تبصره 
شده به فروشنده مسترد نمی



 

 

درکلیۀ قراردادهاي منعقده در بورس چنانچه خریدار نسبت به کیفیت یا کمیت 
بایست اعتراض خود را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل کاال به 

یچگونه پس از انقضاي مهلت مذکور ه
ضوابط مربوط به رسیدگی به شکایت کیفی و کمی ناشی از تحویل 

  

قبیل هزینۀ انبارداري که بر قیمت یا هرگونه شرایط اعالمی از سوي فروشنده در زمان انجام معامله از 
  .باشد تصمیم خریداران تأثیرگذار است، در خصوص تحویل کاالي موضوع آن معامله قابل تغییر نمی

، اطالعات و مستندات مربوط به تحویل کاالي موضوع 
روز کاري به  2، حداکثر تا "شرکت"

،  در صورتیکه میان خریدار و فروشنده و یا نمایندگان قانونی آنها در خصوص نحوه پرداخت وجه معامله
تحویل کاال و یا سایر شرایط معامله توافقی خارج از شرایط اعالمی در اطالعیۀ عرضه و ضوابط و مقررات 

، "شرکت"بوده و ) روشندهخریدار و ف
در هر صورت هرگونه توافق بر . بورس و کارگزاران طرف معامله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت

خالف ترتیبات مقرر در این دستورالعمل  فاقد اعتبار بوده، تخلف محسوب شده و مشمول مقررات انضباطی 

تواند  می "شرکت"در خصوص توافق مندرج در این ماده فیمابین طرفین، 
  .کلیۀ تضامین و وثایق طرفین را تا تعیین تکلیف موضوع در مراجع ذیصالح، نزد خود نگهداري نماید

بور اند و ارایه اطالعات مز اتاق پایاپاي موظف به حفظ اطالعاتی است که اعضاء در اختیار اتاق قرار داده

ي اخذ تضامین مقرر در این دستورالعمل و تغییرات بعدي آن بر حسب مصوبه هیأت 

براساس ضوابط مربوط به عضویت نسبت به تعلیق 
بورس باید از انجام . دهد عضویت اعضاء تا زمان رفع دالیل تعلیق اقدام و موضوع را فوراً به بورس اطالع می
  .معامله اشخاصی که عضویت ایشان نزد اتاق پایاپاي تعلیق شده است جلوگیري نماید

  .ها و خسارات مترتبه طبق مقررات
به کمیتۀ رسیدگی به  "شرکت"در صورت تداوم تعلیق عضویت بیش از هفت روز تقویمی، پروندة عضو توسط 

    54از  9صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

درکلیۀ قراردادهاي منعقده در بورس چنانچه خریدار نسبت به کیفیت یا کمیت 
بایست اعتراض خود را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل کاال به  کاالي تحویل گرفته شده معترض باشد، می

پس از انقضاي مهلت مذکور ه. همراه مستندات مربوطه، کتباً به کارگزار و اتاق پایاپاي اعالم نماید
ضوابط مربوط به رسیدگی به شکایت کیفی و کمی ناشی از تحویل . شود اعتراضی از سوي خریدار پذیرفته نمی

  .سازمان خواهد رسیدمدیرة  هیأتبه تصویب  "شرکت"کاال به پیشنهاد 

  مقررات عمومی
هرگونه شرایط اعالمی از سوي فروشنده در زمان انجام معامله از 

تصمیم خریداران تأثیرگذار است، در خصوص تحویل کاالي موضوع آن معامله قابل تغییر نمی
، اطالعات و مستندات مربوط به تحویل کاالي موضوع "شرکت"فروشندگان موظفند حسب درخواست 

"مدیرة  هیأتصوب قراردادهاي معامله شده در بورس را طبق فرمت م
  .و کارگزار فروشنده ارایه نمایند

در صورتیکه میان خریدار و فروشنده و یا نمایندگان قانونی آنها در خصوص نحوه پرداخت وجه معامله
تحویل کاال و یا سایر شرایط معامله توافقی خارج از شرایط اعالمی در اطالعیۀ عرضه و ضوابط و مقررات 

خریدار و ف(مصوب بورس صورت گرفته باشد، مسئولیت ایفاي تعهدات با طرفین 
بورس و کارگزاران طرف معامله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت

خالف ترتیبات مقرر در این دستورالعمل  فاقد اعتبار بوده، تخلف محسوب شده و مشمول مقررات انضباطی 

در خصوص توافق مندرج در این ماده فیمابین طرفین، در صورت وقوع هرگونه اختالف 
کلیۀ تضامین و وثایق طرفین را تا تعیین تکلیف موضوع در مراجع ذیصالح، نزد خود نگهداري نماید

اتاق پایاپاي موظف به حفظ اطالعاتی است که اعضاء در اختیار اتاق قرار داده
  .صرفاً با تقاضاي مراجع ذیصالح قانونی انجام خواهد گرفت

ي اخذ تضامین مقرر در این دستورالعمل و تغییرات بعدي آن بر حسب مصوبه هیأت  میزان، ماهیت و نحوه
  .خواهد بود "

براساس ضوابط مربوط به عضویت نسبت به تعلیق  "شرکت"در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل 
عضویت اعضاء تا زمان رفع دالیل تعلیق اقدام و موضوع را فوراً به بورس اطالع می
معامله اشخاصی که عضویت ایشان نزد اتاق پایاپاي تعلیق شده است جلوگیري نماید

  ها طبق مقررات عدم ارائه تضامین و سپرده
ها و خسارات مترتبه طبق مقررات عدم ایفاي تعهدات مالی اعم از مبلغ معامله، کارمزدها، جریمه

در صورت تداوم تعلیق عضویت بیش از هفت روز تقویمی، پروندة عضو توسط 
  .شود تخلفات ارجاع می

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

درکلیۀ قراردادهاي منعقده در بورس چنانچه خریدار نسبت به کیفیت یا کمیت  :27ماده 
کاالي تحویل گرفته شده معترض باشد، می

همراه مستندات مربوطه، کتباً به کارگزار و اتاق پایاپاي اعالم نماید
اعتراضی از سوي خریدار پذیرفته نمی

کاال به پیشنهاد 
 

مقررات عمومی: بخش ششم
هرگونه شرایط اعالمی از سوي فروشنده در زمان انجام معامله از : 28ماده 

تصمیم خریداران تأثیرگذار است، در خصوص تحویل کاالي موضوع آن معامله قابل تغییر نمی
فروشندگان موظفند حسب درخواست : 29ماده 

قراردادهاي معامله شده در بورس را طبق فرمت م
و کارگزار فروشنده ارایه نمایند "شرکت"

در صورتیکه میان خریدار و فروشنده و یا نمایندگان قانونی آنها در خصوص نحوه پرداخت وجه معامله :30ماده 
تحویل کاال و یا سایر شرایط معامله توافقی خارج از شرایط اعالمی در اطالعیۀ عرضه و ضوابط و مقررات 

مصوب بورس صورت گرفته باشد، مسئولیت ایفاي تعهدات با طرفین 
بورس و کارگزاران طرف معامله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت

خالف ترتیبات مقرر در این دستورالعمل  فاقد اعتبار بوده، تخلف محسوب شده و مشمول مقررات انضباطی 
  .خواهد شد

در صورت وقوع هرگونه اختالف   :تبصره
کلیۀ تضامین و وثایق طرفین را تا تعیین تکلیف موضوع در مراجع ذیصالح، نزد خود نگهداري نماید

اتاق پایاپاي موظف به حفظ اطالعاتی است که اعضاء در اختیار اتاق قرار داده :31ماده 
صرفاً با تقاضاي مراجع ذیصالح قانونی انجام خواهد گرفت

میزان، ماهیت و نحوه :32ماده 
"شرکت"مدیره 

در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل  :33ماده 
عضویت اعضاء تا زمان رفع دالیل تعلیق اقدام و موضوع را فوراً به بورس اطالع می
معامله اشخاصی که عضویت ایشان نزد اتاق پایاپاي تعلیق شده است جلوگیري نماید

عدم ارائه تضامین و سپرده
عدم ایفاي تعهدات مالی اعم از مبلغ معامله، کارمزدها، جریمه  .2

در صورت تداوم تعلیق عضویت بیش از هفت روز تقویمی، پروندة عضو توسط   :تبصره
تخلفات ارجاع می



 

 

ت خرید و فروش، اختیار اباحۀ تصرف در 
  .دهند را به عنوان وجوه تضمین به آن شرکت می

در صورتی که عدم ایفاي تعهدات هر یک از طرفین ناشی از حوادث غیرمترقبه باشد، خریدار و فروشنده یا 
هاي  ها و جریمه ذیصالح مسئولیتی در خصوص تأدیه مبالغ، خسارت

  

    54از  10صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

ت خرید و فروش، اختیار اباحۀ تصرف در طرفین معامله همزمان با ارایۀ درخواس
را به عنوان وجوه تضمین به آن شرکت می "شرکت"منافع حاصل از وجوه واریزي به حساب 

در صورتی که عدم ایفاي تعهدات هر یک از طرفین ناشی از حوادث غیرمترقبه باشد، خریدار و فروشنده یا 
ذیصالح مسئولیتی در خصوص تأدیه مبالغ، خسارتهر دوي آنها حسب مورد با حکم مرجع 

  .موضوع این دستورالعمل به عهده نخواهند داشت

   

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

طرفین معامله همزمان با ارایۀ درخواس: 34ماده 
منافع حاصل از وجوه واریزي به حساب 

در صورتی که عدم ایفاي تعهدات هر یک از طرفین ناشی از حوادث غیرمترقبه باشد، خریدار و فروشنده یا  :35ماده 
هر دوي آنها حسب مورد با حکم مرجع 

موضوع این دستورالعمل به عهده نخواهند داشت
  
  



 

 

مصوب (دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالي ایران 
  )شوراي عالی بورس و اوراق بهادار

  :باشد یم ریزی معان
 عهده بر را بورس در شده معامله قراردادهاي

 مقررات طبق داریخر کارگزار قیطر از

 که شده معاملهي کاال به نسبتی لیتحو
 .گردد

 نیا مقررات طبق کاال بری مبتن بهادار 

ی معامالت سامانۀ در شده ثبت يها سفارش

 .دینماي داریخر بورس
 مقررات طبق که است بورس دری معامالت

 .است مقررات
ی ط خود عرضۀ شیافزا به مجاز کننده

 کی یطي مشتر یک یا و کارگزار ک

 و دیخري ها سفارش انطباق ۀیبرپا که 
 .شود یم انجام است
 دیخري ها سفارش ثبت و ورود لیقب از
 .ردیگ یم صورت

    54از  11صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالي ایران 
شوراي عالی بورس و اوراق بهادار5/7/1389

  اصطالحات
معاني دارا است رفته کار به دستورالعمل نیا در کهیی ها واژه
قراردادهاي کردن پایاپاي و تسویه وظیفۀ که استي واحد

 .است) عامی سهام( رانیاي کاال بورس
 .است متیق نیشتریب با دیخر سفارش :دیخر سفارش
 .است متیق نیکمتر با فروش سفارش :فروش سفارش

از کاال بری مبتن بهادار اوراق یا کاال دیخري برای آمادگ

تحوي کاال وزن تفاوت مجاز زانیم از است عبارت :لیتحو
گردد یم منتشر دنامهیام قالب در و نییتع رشیپذ أتیه توسط

 اوراق یا و کاالها معامالت که نیمعی زمان دورة :معامالت
 .شود یم انجام آن
سفارشی متیق رییتغ مجاز مقدار نیکمتر :سفارش متی

بورس در تواند یم کارگزار یک که کاالست هر از مقدار نیکمتر
معامالت نماد هر عرضۀ ازي درصد ای مقدار :نرخ کشف جهت
 .ردیگ قرار بورس دییتأ مورد شده کشف نرخ تا گردد

مقررات طبقی معامالت نماد هر در عرضه مجاز مقدار نیکمتر
کننده عرضه که است کاال حجم ازی نیمع زانیم: عرضه ش
 .باشد یم زانیم آن تا حداکثر ،
کی توسطی معامالت نماد هر از دیخر مجاز مقدار نیشتریب
 .است مقررات حسب ،

 است کاال بری مبتن بهادار اوراق ای کاال دادوستدي براي 
است دستورالعمل نیا در مقرري ها تیاولو نظرگرفتن در با و 
از معامالت به مربوط اتیعمل که استي ا انهیرا ستمیس :ی
صورت آن قیطر از معامالت انجام تینها در و ها سفارش ق

                                         

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

  
دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالي ایران  )2

  
اصطالحات و فیتعار: اول فصل
واژه و اصطالحات :1 ماده

واحد :پایاپاي اتاق .1
 .دارد

بورس شرکت :بورس .2
سفارش نیبهتر .3
سفارش نیبهتر .4
آمادگ اعالم :تقاضا .5

 .است بورس
تحو 1مجازي خطا .6

توسط کاال هري برا
معامالتی رسم جلسۀ .7

آن در دستورالعمل
یق رییتغ حداقل .8

 .است
کمتر :دیخر حداقل .9

جهت دیخر حداقل .10
گردد معامله دیبا

کمتر :عرضه حداقل .11
شیافزا حداکثر .12

،یمعامالت جلسۀ
ب :دیخر حداکثر .13

،یمعامالت جلسۀ
ي سازوکار :حراج .14

انیمشتر فروش
یمعامالت سامانۀ .15

قیتطب فروش، و
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 توسط که کاالست

 متعهد آن وقوع جهینت در کهی نیب شی

 .استی داخل بازار صرفاً آنها مقصد
 اوراق یا کاال آن مطابق که کاالست 
 کل بر میتقس شده ثبت سفارش حجم

 .است عرضه قابل
 مقررات طبق فروشنده کارگزار قیطر 

 فروشنده و داریخر انیم کاال بری مبتن 

 .گردد یم جاد
 دینما یم اعالم کاال هر عرضۀي برا خود

 .گردد یمی معامالت سامانه
 دری معامالت نماد هري برا شده انجام

 
 اوراق یا کاال مقررات، طبق بورس در 

 مقررات، طبق بورس در رشیپذ و الزم
 .دینما یم معامله خود حساب و نام به
 توسطي مشتر چند متیق هم دیخري 

 ناظر و فروشنده و داریخر کارگزار دیی

 .باشد آن ازی ح
 کشف متیق نیآخر به نسبتی معامالت

 .است  هیپا متیق به نسبت معامالت
 .باشد یم بورس در کاال بری مبتن

    54از  12صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  
کاالست بری مبتن بهادار اوراق یا کاال فروش یا دیخر درخواست
 .شود یم هیارا کارگزار
یپ رقابلیغ و اجتناب رقابلیغ ،یخارج استی طیشرا :2رمترقبه

 .نباشد خود تعهد انجام به قادر فروشنده 
مقصد که باشد یمیی کاالها معاملهي برا بورسی معامالت جلسه
 بری مبتن بهادار اوراق یا کاال صیتخص وةیش :نسبت به
حجم معادل سفارش، هر به افتهی صیتخصي کاال بر
قابلي کاال بری مبتن بهادار اوراق یا کاال کل ضربدر شده، ثبت

 از کاال بری مبتن بهادار اوراق یا و کاال فروشي برای آمادگ

 بهادار اوراق یا کاالی نیمع مقدار فروش و دیخر بری مبتنی 
 .شود انجام می بورس در داریخر و فروشنده کارگزاران

جادیا کارگزار صیتخصي مبنا بر که است قرارداد ازی بخش
خود درخواست در فروشنده کارگزار که استی مشخص مت

 .گردد یم دیق عرضه ۀیاطالع در بورس
سامانه وارد حراج انیجر در کارگزار توسط که است یمتیق :ي
انجام معامالت متیق موزون نیانگیم براساس که استی متی

 .گردد یم اعالم و محاسبه بورس توسطی معامالتی رسم
 رشیپذ و الزمي مجوزها اخذ از پس که استی حقوق شخص

 .دینما یم معامله آنها حساب به و گرانیدي برا را کاال
الزمي مجوزها اخذ از پس که استی حقوق شخص :گر معامله

به ای و آنها حساب به و گرانیدي برا را کاال بری مبتن بهادار
ي ها سفارش همزمان ورودي برا که استی معامالت کد
 .گردد یم فیتعری معامالت سامانۀ
ییتأ از پس معامالت، انیدرپا که استي سند :معامله انجام
 .گردد یم ارسالي اپایپا اتاق بهی معامالت سامانۀ ق
حیصح مضربی ستیبا وارده يها سفارش که کاالست از ي
معامالت نماد یک هیپا متیق رییتغ مجاز حداکثر :هیپا متیق نوسان

 .است
معامالت و ها سفارش متیق راتییتغ حداکثر :مجاز متیق نوسان

مبتن بهادار اوراق ای کاال فروش یا دیخری متقاض که استی 

                                         

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

درخواست :سفارش .16
کارگزار بهي مشتر

رمترقبهیغ حوادث .17
 و داریخر از اعم

جلسه :یداخل نگیر .18
به میتسه ۀیرو .19

بری مبتن بهادار
ثبتي ها سفارش

آمادگ اعالم :عرضه .20
 .است

ی توافق :قرارداد .21
کارگزاران که از طریق

بخش :جزء قرارداد .22
متیق :هیپا متیق .23

بورس دییتأ از پس و
يشنهادیپ متیق .24
یق :یانیپا متیق .25

رسم جلسۀ هر انیپا
شخص :کارگزار .26

کاال بری مبتن بهادار
معامله/ کارگزار .27

بهادار اوراق یا کاال
کد :یعیتجم کد .28

سامانۀ در کارگزار،
انجام نامۀیگواه .29

قیطر از معامالت
يمقدار :محموله .30
نوسان ةمحدود .31

است آني برا شده
نوسان ةمحدود .32
ی شخص :يمشتر .33
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 شده رفتهیپذ

 بورس رعاملیمد توسط که  باشند ی
 طبق معامالت انجام حسن بر نظارت

 صورت به کاال بری مبتن بهادار اوراق یا
 هر ازی بیترک یا عدد حرف، صورت به

 به کارگزاري ها صیتخص که استی معامالت

  .شود انجام معامالتی رسم جلسه
 نییتع طیشرا طبق و سازمان رةیمد أت

 بهادار اوراق و کاالها هیکلي برا معامالت
  .گردد ی
  .شودی رسان اطالع بورس توسط د
 اشکاالت بروز صورت در را معامالتی 

 اشکاالت به مربوط مستندات دیبا بورس
  .دینما ارائه سازمان

 ها سفارشي اجرا. شود انجام حراجي 
ی معامالت سامانه به سفارش ورودی زمان

 برابری متیق با دیخري تقاضاي دارا فروشنده
  .بود خواهد
 بیتصو جهت راي گریدي ها تیاولو ماده،
 در معامالت بودنی رقابت و منصفانه 
 توسط دیبا اعمال از قبلي کار روز 3

 رییتغ. شود یم انجام رانیا الیري مبنا
  .باشد یم ریپذ امکان اعمال از 
 توسط و بورس یمعامالت سامانه قی

    54از  13صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

پذ بورس در که کاال بری مبتن بهادار اوراق یا کاال فروش 

یم بورس کارکنان نیب ازی قیحق اشخاص ای شخص 
نظارت خصوص در بورس رعاملیمدي ها تیمسئول ازی بخش 
 .گردد یم ضیتفو شانیا به

یا کاالها از یک هري برا بورس توسط که استي ا شناسه
به تواند یم شناسه نیا. شود یم فیتعر معامالت سامانه در

معامالت نماد هر در صیتخص جهت مقدار نیکمتر :صیتخص
 .باشد آن ازی حیصح مضرب

  معامله انجامی عموم
جلسه در و دستورالعمل نیا ضوابط براساس دیبا بورس در
أتیه بیتصو با منحصراً معامالتی رسم جلسه از خارج در

  .است ریپذ امکان
معامالتی رسم جلسات تعداد و انیپا و شروع ساعات معامله،

یم ابالغ و نییتع بورس رةیمد أتیه توسط شده رفتهیپذي 
دیبا اعمال از قبلي کار روز 3 حداقل ماده، نیا موضوع موارد
ی رسم جلسه طول و خاتمه شروع، ساعات تواند یم بورس

بورس. شودی رسان اطالعی مقتض نحو به دیبا راتییتغ نیا. 
سازمان به درخواست حسب و نمودهي نگهدار خود معامالت سوابق
ي ها روش ازی یک به و رقابتي مبنا بر همواره دیبا بورس
زمان تیاولو براساس ها متیقي تساو صورت در و متیق 

فروشنده کارگزار کهی صورت دري حضور حراج روش به 
خواهد کارگزاران ریسا با معامله انجام تیاولو باشد، کارگزاران

ماده، نیا در مذکوري ها تیاولو بر عالوه تواند یم بورس رة
 اصول دینبا مذکوري ها تیاولو. دینما شنهادیپ سازمانة 
3 حداقل مذکور رییتغ سازمان بیتصو صورت در. دینما 
  .شودی رسان
مبنا بری داخل نگیر در کاال بری مبتن بهادار اوراق و کاالها
 قبل آنی رسان اطالع و بورسة ریمد أتیه بیتصو با معامالت
یطر از صرفاً بورس، در کاال بری مبتن بهادار اوراق و 
  .شود یم انجام بورس در شده رفته

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

 یا دیخر :معامله .34
 .است

 :معامالت ناظر .35
 و شده منصوب
به رسماً مقررات،

شناسه :یمعامالت نماد .36
در فرد به منحصر

 .باشد دو
تخص ۀیپا واحد .37

مضرب دیبا انیمشتر
عموم ضوابط: دوم فصل
در معامالت ۀیکل :2 ماده

در معامالت انجام  :تبصره
امکان آن توسط شده

معامله، انجامي روزها :3 ماده
ي کاال بری مبتن

موارد در راتییتغ  :تبصره
بورس رعاملیمد :4 ماده

. دهد رییتغی فن
سوابق در رای فن

بورس معامالت :5 ماده
 تیاولو براساس
  .بود خواهد

معامالت در  :1 تبصره
کارگزاران ریساي تقاضا

رةیمد أتیه  :2 تبصره
ة ریمد ئتیه به

 نقض را بورس
رسان اطالع بورس

کاالها معامالت :6 ماده
معامالتی واحدپول

 کاال معامالت :7 ماده
رفتهیپذ کارگزاران



 

 

 بورس در که
. دینما مشخص را کیهر به مربوطی 
  .است
  .دیرس خواهد

 معامله هنگام در آن لیتحو و معامله مورد

 و دیسررس خیتار در آني بها و لیتحو

 و دهیگرد لیتحو ندهیآ در مشخصی زمان
  .گردد یم پرداخت

شود در سررسید معین، مقدار معینی از کاالي 
شود آن کاال را  کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می

با آن مشخصات خریداري کند و براي جلوگیري از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط 
شوند متناسب  عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپاي بگذارند و متعهد می

اق پایاپاي از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، 
بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگري قرار دهد و او حق استفاده 

 ای کاالی نیمع مقدار کند یم دایپ حقی 
 ار،یاخت فروشنده و کندي داریخر اریاخت
 متیق به را کاال بری مبتن بهادار اوراق

 ای کاالی نیمع مقدار کند یم دایپ حقی 
 متعهد ار،یاخت فروشنده و بفروشد اریاخت
 از مذکور متیق به را کاال بری مبتن بهادار

ي شورا بیتصو به سازمانة ریمد ئت

 سازمانة ریمد ئتیه بیتصو بهي ا جداگانه
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کهیی کاالها بری مبتن بهادار اوراق یا و کاالها کیتفک 
ی معامالتي تابلو و بازار و نموده فیتعر مجزا یمعامالت نماد
است انجام قابل شده نیمع تابلو و بازار در صرفاًی معامالتي 
خواهد بورس رةیمد أتیه بیتصو به بورس دری معامالت نماد

  کاال بورس در معامله قابلي قراردادها
  :از عبارتند بورس در معامله قابلي 

موردي کاالي بها پرداخت آن، براساس که استي قرارداد
 . شود یم انجامي اپایپا و هیتسو دستورالعمل
تحو معامله هنگام در کاال آن، براساس که استي قرارداد
  .گردد یم پرداختي اپایپا و هیتسو دستورالعمل
زمان در نیمع متیق با کاال آن، براساس که استي قرارداد
پرداختي اپایپا و هیتسو دستورالعمل براساس و معامله هنگام

شود در سررسید معین، مقدار معینی از کاالي  قراردادي است که فروشنده براساس آن متعهد می
کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می مشخص را به قیمتی که االن تعیین می

با آن مشخصات خریداري کند و براي جلوگیري از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط 
عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپاي بگذارند و متعهد می شوند مبلغی را به  ضمن عقد متعهد می

اق پایاپاي از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و ات
بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگري قرار دهد و او حق استفاده 

  .از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند
ی مبلغ پرداخت با ار،یاخت داریخر قرارداد، نیا مطابق :دیخر
اخت فروشنده از نیمع خیتار در نیمع متیق به کاال بری مبتن
اوراق ای کاال مقدار آن ار،یاخت داریخر درخواست صورت در

  .بفروشد
ی مبلغ پرداخت با ار،یاخت داریخر قرارداد، نیا مطابق :فروش

اخت فروشنده به نیمع خیتار در نیمع متیق به کاال بری مبتن
بهادار اوراق ای کاال مقدار آن ار،یاخت داریخر درخواست صورت
  .کند
ئتیه شنهادیپ به رانیاي کاال بورس در معامله قابلي قراردادها
  .دیرس خواهد

جداگانهي ها دستورالعمل در ماده نیا 6 ،5 ،4ي بندها معامالت

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

 به دیبا بورس :8 ماده
نماد شود یم عرضه

ي نمادها معامالت
نماد فیتعر ضوابط  :تبصره

  
قراردادها انواع: سوم فصل
ي قراردادها انواع: 9 ماده

قرارداد :ينقد قرارداد - 1
دستورالعمل براساس و

قرارداد :هینس قرارداد - 2
دستورالعمل براساس

قرارداد :سلف قرارداد - 3
هنگام در آني بها

قراردادي است که فروشنده براساس آن متعهد می :قرارداد آتی - 4
مشخص را به قیمتی که االن تعیین می

با آن مشخصات خریداري کند و براي جلوگیري از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط 
ضمن عقد متعهد می

با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و ات
بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگري قرار دهد و او حق استفاده 

از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند
خر اریاخت قرارداد - 5

مبتن بهادار اوراق
در شود یم متعهد
بفروشدي و به مذکور

فروش اریاخت قرارداد - 6
مبتن بهادار اوراق

صورت در شود یم
کندي داریخري و
قراردادها ریسا  :1 تبصره

خواهد بورسی عال
معامالت مقررات  :2تبصره

  .دیرس خواهد



 

 

 و هیتسو دستورالعمل
  

 شده رفتهیپذي کاال بر یمبتن بهادار اوراق
 به اند، نشده رفتهیپذ مقررات طبق کهیی 

 کننده عرضه توسط شده لیتکم فروش
 قبلي کار روز ظهر 12 ساعت  تا حداکثر

  پرداخت طیشرا ذکر

 وي اعتبار وي نقد بخش قیدق زانیم

  .شود یم بیتصو بورس
 گردد، هیارا بورس به کامل صورت به 
 ۀیاطالع ،يکار روز همان 14 ساعت 

 تا حداکثر ،ياپایپا اتاق موافقت اعالم

 کارگزار بهي کار روز همان 14 ساعت

  .است

    54از  15صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

دستورالعمل براساس ماده نیا موضوعي قراردادهاي اپای
  .شود یم انجام د،یرس خواهد سازمانة ریمد ئتیه بیتصو

  عرضه از شیپ
اوراق یا کاالها براساس صرفاً بورس در معامله قابلي قراردادها
یی کاال بری مبتن بهادار اوراق یا کاالها معامالت انجام. 
  .باشد ینم
فروش سفارش فرم دیبا کننده عرضه کارگزار بورس، در کاالها 

حداکثر و عرضه هیاطالع فرم قالب در ریز مستندات و اطالعات
  :دینما هیارا بورس 

  عرضه قابلي 
 عرضه قابل

  کننده عرضه توسط عرضه
ذکر هینس معاملۀ در و کاال لیتحو دیسررس ذکر سلف معاملۀ

  دکنندهیتول و 
م نییتعو در صورت تسویه اعتباري ي اعتبار شامل نقدي یا

  هیتسو جهت ازین مورد اسناد
  لیتحو مکان

  
 بورس درخواست به
بورسة ریمد ئتیه توسط عرضه هیاطالع و فروش سفارشي 
 و مقرر مهلتی ط 11 مادة موضوع مدارك و مستندات که

 تا حداکثر مقررات تیرعا از نانیاطم حصول از پس است
اعالم صورت در عرضه هیاطالع. دینما هیاراي اپایپا اتاق به و
  .شود یم منتشر بورس توسط عرضه از قبلي کار
ساعت تا حداکثر را مراتب بورس عرضه، ۀیاطالع دییتأ عدم
  .کند یم اعالم
  :باشد  ریز اطالعاتي حاو دیبا بورس توسط منتشره عرضۀ
است دهیرس بورس دییتأ به که دستورالعمل نیا  11ة ماد 
  هیپا متیق نوسان
  در صورت وجود مجاز متیق نوسان

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

یپا و هیتسو  :3 تبصره
تصو به کهي اپایپا

  
پ اقدامات: چهارم فصل
قراردادها هیکل :10 ماده

. گردد یم فیتعر
نم مجاز وجه چیه

 عرضه جهت :11 ماده
اطالعات همراه به را
 به عرضه روز از

ي کاال مشخصات .١
قابلي کاال حجم .٢
عرضه شیافزا حداکثر .٣
معاملۀ در معامله، نوع .۴
  هیپا متیق .۵
  عرضه خیتار .۶
 کننده عرضه نام .٧
شامل نقدي یا هیتسو نوع .٨

اسناد ذکر نیهمچن
مکان وي بند زمان .٩

  يبند بسته نوع .١٠
به اطالعات ریسا .١١

ي ها فرم فرمت : تبصره
کهی صورت در :12 ماده

است موظف بورس
و دییتأ را عرضه
کار روز 16 ساعت

عدم صورت در  : تبصره
اعالم کننده عرضه

عرضۀ ۀیاطالع :13 ماده
 10 تا 1ي بندها .١
نوسان تیمحدود .٢
نوسان تیمحدود .٣



 

 

  . دینما یم اعالم را جلسه
 دنامهیام قالب دري انباردار نۀیهز و کاال

  .است عرضه
 باشد یم مقررات و عرضه ۀیاطالع در 

 مگر د،ینماي خوددار بورس در کاال عرضۀ
  .دینما اخذ را بورس موافقت
 مندرج اطالعات نحو، هر به کننده عرضه
 عرضۀ ۀیاطالع رت،یمغا صورت در. باشد

  .ردیگ ی
  :باشد
 کارگزار و دارد وجود داریخر کارگزاري 
 مرحله نیا در کنیل د،ینما وارد عرضه 

 نیا طیشرا. شود یم منتقل مرحله ن

  .ندارد وجود فروشندگان
  .دارند را عرضه

  .دهند کاهش شده ثبت دیخر سفارش
  .دهند شیافزا شده ثبت فروش
 شده ثبت فروش سفارش نیبهتر مت

 متیق با معامالت اند، رفتهیپذ را فروشنده
  .شود یم انجام اند، رفتهیپذ
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  ص

  نرخ کشف جهت
  سفارش مت

  در صورت وجود
جلسه آني ها عرضهی زمان بیترتی معامالتۀ جلس هر شروع از
کاال استاندارد ل،یتحو مجازي خطا جمله از کاالی عموم اطالعات

عرضه هیاطالع نفکیال جزء دنامهیام قالب در منتشره اطالعات
 مندرج طیشرا چارچوب در صرفاً معامله نیطرف تعهدات و
  .باشد ینم رییتغ قابل عرضه هیاطالع انتشار از پس 
عرضۀ از تواند ینم فروشنده بورس، توسط عرضه ۀیاطالع 
موافقت و اعالم بورس به عرضه از قبل را خود انصراف لیدال
عرضه توسط کاال فروش طیشرا اعالم یا فروشی آگه انتشار
باشد داشته رتیمغا بورس توسط منتشره عرضۀ ۀیاطالع

  .باشد یم معامله انجامي مبنا بورسی رسم ت

  معامله انجام
یم انجام وستهیپ حراج وي حضور حراج روش دو به بورس

باشد یم ریز شرح بهي حضور حراج روش به کاال معامالت
ي برا سفارش حذف یا رییتغ ورود، امکان مرحله نیا در
 هیاطالع در مندرج حجم و هیپا متیق با را خود عرضۀ دی
  .شود ینم
نیا به شیگشا شیپ مرحله انیپا در فعال يها سفارش ۀ
  :باشد یم ریز

  .ندارد وجود ها سفارش حذف
فروشندگان عرضه حجم کاهش و دارانیخري تقاضا حجم

عرضه زانیم شیافزا امکان دوره،یی ابتدا سوم کی زمان در صرفاً
سفارش نیبهتر متیق سطح تا حداکثر را خود متیق توانند
فروش سفارش نیبهتر متیق سطح تا حداکثر را خود متیق توانند
متیق با آن متیقي برابر از قبل صرفاً دیخر سفارش هر
.  

فروشنده متیق که باشدیی تقاضاها مجموع از شتریب عرضه
پذ را فروشنده متیق که یدارانیخر يتقاضاها مجموع زانی

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

صیتخص هیپا واحد .۴
  دیخر حداقل .۵
جهت دیخر حداقل .۶
متیق رییتغ حداقل .٧
در صورت وجود دیخر حداکثر .٨

از قبل بورس  :1 تبصره
اطالعات ریسا  :2 تبصره

اطالعات. شود یم منتشر
و فیوظا ۀیکل :14 ماده

 معامله طیشرا و
 انتشار از پس :15 ماده

دال و مراتب نکهیا
انتشار صورت در :16 ماده

اطالع با دینبا آن در
تیسا در منتشره

  
انجام مراحل:  پنجم فصل
بورس در معامالت: 17 ماده
معامالت انجام مراحل: 18 ماده
: شیگشا شیپ -١

یبا فقط فروشنده
نم انجامي ا معامله

ۀیکل: یابی مظنه -٢
ز شرح به مرحله

حذف و ورود امکان  2- 1
حجم شیافزا امکان  2- 2
صرفاً فروشندگان  2- 3
توانند یم فروشندگان  2- 4
توانند یم دارانیخر  2- 5
هر حجم کاهش  2- 6

.است ریپذ امکان
عرضه حجم چنانچه  2- 7

یم به و فروشنده



 

 

 دیتجد امکان
  
 اند رفتهیپذ را فروشنده متیق کهی داران
 شرح به مرحله نیا طیشرا. گردد یم رقابت

  .شد خواهد انجام دستورالعمل 
 را مجاز متیق سقف که ییتقاضاها

 به میتسه از پس. شد خواهد انجام نسبت
  .شوند یم گرد ص،یتخص 
  .باشد یم معامالت دییتأ جمله از بازار ناظر
 را کننده عرضه متیق که ییتقاضاها 
ي تقاضا هیارا با توانند یم دارانیخر. باشد
 مرحلۀ. ندینما مازادي ها عرضه دیخر 
که هیئت مدیره بورس ی معامالتي جار

یانی  یا عرضه افزایش یافته در مرحلۀ مظنه
  .باشد یم معامله قابل مازاد عرضۀ
 نمادي بعد عرضه روز از قبلي کار روز

  .شود
 بعدي کار روز صبح 9 تا صرفاً کننده عرضه
مرحلۀ عرضۀ  انیپا تا مازاد عرضه نصورت

 شیافزا بدهد، را عرضه مازاد شیافزا

 اعمال از قبلي کار روز 3 حداقل و
  .باشد ینم مجازی 
  :باشد یم ریز شرح به وسته
 لیکن دارد وجود سفارش حذف یا ریی

    54از  17صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

امکان ردینپذ را فروشنده متیقي داریخر چیه مرحله نیا ان
  .دارد وجود معامالت ناظر توسط گرید کباري یبرا صرفاًی 
دارانیخر يتقاضاها مجموعی ابی مظنه زمان انیپا در کهی صورت
رقابت مرحلۀ وارد مذکور دارانیخر سفارش باشد، عرضه زان

  .باشد ینم رییتغ قابل فروشندگان
  .ندارند را واردهي تقاضا حجم رییتغ
  .دهند شیافزا را خودي تقاضا متیق توانند یم

 نیا 5 مادة موضوعي ها تیاولو براساس معامالت رقابت،
تقاضاها حجم مجاز، متیق نوسان تیمحدود وجود لیدل به 
نسبت به میتسه روش به عرضه باشد، عرضه حجم کل از 

 ۀیپا واحد به نسبت کارگزاران از یک هر به یافته صیتخص
ناظر اقدامات انجام جهت معامالت، زمان انیپا از پس مرحله
 ازی ابی مظنه مرحلۀ انیپا در عرضه حجم کهی صورت در
باشد یم معامله قابل مرحله نیا در عرضه مازاد باشد، شتر

 به اقدام ،یابی مظنه مرحلۀ انیپا در شده انجام معامالت
جار روززمانی از  انیپا تا حداکثر و آغاز نظارت مرحله انیپا

  .ابدی یم ادامه
  :باشد یم لیذ شرح به مازاد 

یا عرضه افزایش یافته در مرحلۀ مظنه عرضه ۀیاطالع طبقی اعالم عرضه حجم ازی قسمت
عرضۀ مرحلۀ انیپا تا و ماندهیباقی معامالت سامانۀ در مازاد ن
روز انیپا تا تواند یم بورس موافقت و کننده عرضه شنهادی
شود معامله باشد، کمتر که کدام هر عرضه، روز از پس هفته یک
عرضه کارگزار بعدي کاري روزها به مازاد عرضۀ شدن منتقل
نصورتیا ریغ در. دینما حذفی معامالت سامانه از را مازاد 

  .بود خواهد معامله قابلی معامالت
افزا درخواست کننده عرضه کارگزار نظارت مرحلۀ انیپا در
  .است ریپذ امکان بورس

و نییتع بورس رةیمد أتیه توسط فوق مراحل از یک 
ی معامالت جلسه نیح فوق مراحل مدت طول رییتغ. گردد ی

وستهیپ حراج روش به کاال بری مبتن بهادار اوراق معامالت
ییتغ ورود، امکان آن در که است معامالتیی ابتدا مرحلۀ 
  .شود ینم
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انیپا در چنانچه  2- 8
ی ابی مظنه مرحلۀ

صورت در :رقابت -٣
زانیم کل از شیب
  :باشد یم ریز

فروشندگان يها سفارش  3- 1
تغ حق دارانیخر  3- 2
م صرفاً دارانیخر  3- 3
رقابت، مرحله انیپا در  3- 4
 کهی صورت در  3- 5

 شیب اند رفتهیپذ
تخص ریمقاد نسبت،

مرحله نیا: نظارت -۴
در: مازاد عرضۀ -۵

شتریب اند رفتهیپذ
معامالت متیق با دیخر

پا از مازاد عرضۀ
ادامهکند  تعیین می

 عرضۀ معامالت طیشرا
قسمت کهی صورت در  5- 1

نیا نگردد، معامله
یپ با مازاد عرضه  5- 2

یک ای یمعامالت
منتقل صورت در  5- 3

 عرضه تواند یم
معامالت روز آنمازاد 

در کهی صورت در  5- 4
بورس دیتائ با مازاد

 هر مدت طول  :تبصره
یمی رسان اطالع

معامالت انجام مراحل :19 ماده
 :گشایش پیش .1

نم انجامي ا معامله



 

 

 آن، در و است
  .شود یم انجامی 

ي ها سفارش متیق قیتطب محض به 

 امکان مرحله نیای ط. شود یم شروع 
 مرحله نیا انیپا در. شود ینم انجامي 
  .شود یم اجرای 
 با صرفاً معامله انجام و سفارش ورود 

انجام مراحل چهار و پنج پس از . انجام مراحل یک الی سه فوق در روش حراج پیوسته الزامی است
  .باشد هیئت مدیره بورس و اطالع رسانی آن حداقل سه روز کاري قبل از اعمال، امکان پذیر می

ها  تواند در روش حراج پیوسته، زمانی را خارج از جلسۀ معامالت، براي ورود سفارش

 اعمال از قبلي کار روز 3 حداقل و ن
  .باشد ینم مجاز 
  :باشد 

 3 حداقل و نییتع بورس رةیمد أتی

  .دینماي ریجلوگ است، نشده تیرعا

 خواهد اداره محولهي تهایمسئول و ارات

 ۀیکل د،ینما فیتعر مجاز متیق نوسان
 نوسان محدودة. باشد مجاز متیق نوسان
  .گردد یمی رسان اطالع عرضه
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است شیگشا شیپۀ مرحل از پس بالفاصله مرحله نیا :ش
ی متیق تک حراج وکار ساز براساس معامالت سامانۀ در موجود

 آن در و شروع شیگشاۀ مرحل انجام از پس مرحله نیا 
  .شود یم انجام معامله ،یمعامالت سامانۀ
 وستهیپۀ مرحلۀ خاتم از پس مرحله نیا :پایانیی متیق تک

ي ا معامله کنیل دارد وجود کارگزاران توسط سفارش حذف
ی متیق تک حراج سازوکار براساس معامالت سامانۀ در موجود
 آنی ط که استی معامالتۀ جلسی انیپا مرحله :یانیپا معامالت

  .است ریپذ امکان
انجام مراحل یک الی سه فوق در روش حراج پیوسته الزامی است

هیئت مدیره بورس و اطالع رسانی آن حداقل سه روز کاري قبل از اعمال، امکان پذیر می
تواند در روش حراج پیوسته، زمانی را خارج از جلسۀ معامالت، براي ورود سفارش هیأت مدیرة بورس می

نییتع بورس رةیمد أتیه توسط فوق مراحل از یک هر
 معامالت جلسۀ نیح فوق مراحل مدت طول رییتغ. گردد ی

 ریز مواردي حاو دیبا حداقل معامالت، سامانۀ به شده وارد

  سفارش بودن فروش
  سفارش

  آنی متیق طیشرا

یه توسطی زمان اعتبار وی متیق طیشرا لحاظ به سفارش
  .گردد یمی رسان اطالع اعمال 
رعا عرضه هیاطالع طیشرا آن در کهیی ها سفارش ورود از

  تاالر معامالت
اراتیاخت طبق و مقررات براساس معامالت، ناظر نظر ریز معامالت

نوسان تیمحدود نماد کي یبرا بورس رةیمد أتیه کهی 
نوسان محدودة در دیبا نماد آني برای معامالت سامانۀ به وارده
عرضه از قبل روز انیپا تا و بیتصو بورس رةیمد أتیه توسط
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شیگشا مرحلۀ .2
موجود هاي سفارش

 :پیوسته مرحلۀ .3
سامانۀ به شده وارد

تک حراج مرحلۀ .4
حذف یا رییتغ ورود،

موجودي ها سفارش
معامالت مرحلۀ .5

امکانی انیپا متیق
انجام مراحل یک الی سه فوق در روش حراج پیوسته الزامی است  :1تبصره 

هیئت مدیره بورس و اطالع رسانی آن حداقل سه روز کاري قبل از اعمال، امکان پذیر می تصویب در
هیأت مدیرة بورس می  :2تبصره 

  .تعیین نماید
 مدت طول  :3 تبصره

یمی رسان اطالع
واردي ها سفارش: 20 مادة

  یمعامالت نماد .1
فروش یا دیخر نییتع .2
سفارشی زمان اعتبار .3
  سفارش حجم .4
شرا و سفارش نوع .5
  یمعامالت کد .6

سفارش انواع  :1 تبصره
 از قبلي روزکار

از دیبا بورس  :2 تبصره
  

معامالت ضوابط: ششم فصل
معامالت تاالر: 21 ماده

  .شد
ی صورت در :22 ماده

وارده يها سفارش
توسط مجاز متیق



 

 

ة محدود از 
  .کندي 
ی رسان اطالع اعمال از قبلي روزکار 3

 اعالمی مشخص فرمول براساس را شده
 مذکور فرمول براساس شده محاسبهیۀ 

 اعمال از قبلي روزکار 3 حداقل و ده

 توسط دیخر حداکثر و عرضه حداقل سفارش،
ي ها تیمحدود ها، سفارش صیتخص 

 تیرعا را مذکوري ها تیمحدود کهی 

 موضوع موارد از خارج کاال صیتخص 

 جهت دیخر حداقل از کمتری معامالت
  .شود ینم انجامي ا معامله و ردیگ قرار

  .گردد یمی رسان اطالع عرضه از قبل  
 رعاملیمد موافقت با صرفاً انحصار جاد

ی کافي تقاضا وجود عدم لیدل به و 
 در. دارد وجودی معامالت جلسه آن ان
. ندینما اعالم بورس بهی معامالت جلسه
  .باشد یمی معامالت جلسۀ همان در مجدد
 صرفاًی عیتجم کد .ندینما استفادهی عیتجم

 استفاده سفارش، ثبت به مربوط مقررات

 به نسبت معامله، از قبل شده ثبت ي
 ثبت دستورالعمل طبق ان،یمشتر از یک

  . دیننما دیتائ را معامالت
 سازمانة ریمد ئتیه مصوب مقررات 
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 خارج عرضه،یۀ اطالع در شده شنهادیپیۀ پا متیق که
ي ریجلوگ عرضه هیاطالع انتشار از تواند یم بورس باشد، هی
3 حداقل و نییتع بورسة ریمد أتیه توسط هیپا متیق 

شده رفتهیپذي کاالها ازی برخ ۀیپا متیق محاسبۀ روش تواند
یۀ پا متیق با خودي کاال عرضۀ به مکلف کننده عرضه صورت

دهیرس بورس دییتأ به کننده عرضه شنهادیپ به هیپا متی
  .گردد یمی رسان اطالع
سفارش، متیق رییتغ حداقل د،یخر حداقل ص،یتخص هیپا

 و ثبت افت،یدر در دیبا کارگزاران. گردد یم مصوب بورس
ی معامالت انجام یا و ها سفارش ورود از بورس. ندینما تیرعا

  .کرد خواهدي 
 یا و فروش د،یخر دري بند هیسهم ای یحجم تیمحدود 
  .باشد ینم
معامالت جلسه کی یط نماد کی یافته قیتطب يها سفارش که
قرار بورس دییتأ مورد تواند ینم مذکور يها سفارش قیتطب باشد،

  روز انیپا تا و نییتع رشیپذ أتیه توسط نرخ کشف جهت
جادیا از نمودني ریجلوگ لحاظ به یکجا، صورت به کاال عرضه
  .است ریپذ امکان عرضه هیاطالع در درج 
 شود انجامي حضور حراجی معامالت نماد کي یبرا که
انیپا تا نماد مجدد حراج امکان رد،ینپذ صورت نماد آني 

جلسه انیپا از قبل خودرا درخواست د،یخری متقاض کارگزاران
مجدد عرضه به ملزم کننده عرضه مجدد، عرضۀ با بورس موافقت
یتجم کد یک از دیخري برا رقابت در شرکت جهت توانند ی
مقررات کنترل از پس و سامانه در انیمشتر شده ثبت يها سفارش

يها سفارش براساس و معامله شدنی قطع از پس موظفند
یک هري برا شدهي داریخري کاال بری مبتن بهادار اوراق ای
  .ندینما اقدام رانیاي کاال بورس 

معامالت ازي تعداد یا تمام تواند یم ریز طیشرا در صرفاً بورس
 طبق کهی اشتباهات از دسته آن وقوع لیدل به کارگزاري 
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کهی صورت در :23 ماده
یپا متیق نوسان

 نوسانة محدود  :تبصره
  .گردد یم
تواند یم بورس :24 ماده

صورت نیا در. کند
  .باشد یم
یق نییتع فرمول  :تبصره

اطالع بورس توسط
پا واحد زانیم :25 ماده

بورس رةیمد أتیه
رعا را الذکر  فوق
ي ریجلوگ د،یننما

 گونه هر اعمال  :تبصره
نم مجاز ماده نیا
کهی صورت در: 26 ماده

باشد، نرخ کشف
جهت دیخر حداقل  :تبصره
عرضه هرگونه :27 ماده

 از پس و بورس
کهی صورت در :28 ماده

ي رو بري ا معامله
کارگزاران دیبا حالت نیا

موافقت درصورت
یم کارگزاران :29 ماده

سفارش براساس
  .شود یم
موظفند کارگزاران  :تبصره

ی کاال صیتخص
 در کاال سفارش

بورس رعاملیمد: 30 ماده
ي تقاضا اساس بر  )الف

  .شود یم احصاء



 

 

 اعالم فروشنده کارگزار و داریخر کارگزار

 حسب وي نگهدار بورس نزد دیبا ماده،

 اتاق به هیتسو امور انجام جهت و صادر

 در ربطیذ اشخاصي ها تیمسئول یا وظائف
 اشخاص متوجهی تیمسئول بابت نیا از

 سازمان، رةیمد أتیه مصوبي ها سقف

 طریق از شود،ی رسان اطالع یا و منتشر

 مصوب تهران فلزات بورس معامالت
 نیا شدن االجرا الزم از قبل کهی معامالت

 مصوب تهران فلزات بورس معامالت
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  .باشد همراه متیقي رعادیغ نوسان

  یمعامالت سامانه اشکال از متأثری 
  شده اعالمی حجم يها تیمحدود
  سفارش ثبت مقررات
  مقررات و نیقوان طبق

کارگزار بهی مقتض نحو به را معامله دییتا عدم مراتب دیبا بورس

ماده، نیا طبق معامالت دییتا عدم لیدال و سوابق ، مدارك
  .گردد ارسال سازمان
صادر معامله انجام نامۀیگواه بورس توسط شدهی قطع معامالت

  .گردد ی

  مقررات
وظائف ازی بخش یا تمام رمترقبهیغ حوادث لیدل به که
از صالح،یذ مرجع حکم با نباشد، ریپذ امکان دستورالعمل ن
  .گردد

سقف چارچوب در آن وصول نحوة و بورسي ها کارمزد و خدمات
  .گردد یم اعمال و بیتصو بورس رةی
منتشر اعالم، بورس توسط دیبا دستورالعمل این مطابق کهي 

  .گرفت خواهد انجام بورس
معامالتۀ نام نییآ و دهیگردیی اجرا ابالغ از پس ماه دو دستورالعمل
معامالت هیکل خصوص در. گردد یم لغو فلزات بورسي شورا
معامالتۀ نام نییآ ضوابط است، شده انجام رانیاي کاال بورس 
  .استي مجر فلزات بورسي شورا
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نوسان با کهی معامالت  )ب
ی معامالتي خطا  )ج
محدود تیرعا عدم  )د
مقررات تیرعا عدم  )ه
طبق موارد ریسا  )و

بورس :1تبصره               
  .دینما
مدارك ۀیکل : 2تبصره

سازمان به درخواست،
معامالت هیکلي برا :31 ماده

یم ارسالي اپایپا
  

مقررات ریسا: هفتم فصل
کهی صورت در :32 ماده

نیا طبق معامله
گردد ینم مذکور

خدماتي ها نرخ :33 ماده
یمد أتیه توسط

ي موارد کلیه: 34 ماده
بورسی رسم سایت

دستورالعمل نیا :35 ماده
شورا 3/6/1382

 در دستورالعمل
شورا 3/6/1382

  



 

 

 17/11/1388مصوب (دستورالعمل انتشاراطالعات معامالت توسط بورس کاالي ایران 
  )مدیره سازمان بورس بورس و اوراق بهادار

 تبصره در تاریخ 5ماده و  13نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار این دستورالعمل در 
  .به تصویب هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید

نامۀ معامالت شرکت بورس کاالي ایران با همان 
رفته در این دستورالعمل به شرح زیر سایر اصطالحات به کار 

  .است

قیمتی است که براي هر کاال در پایان معامالت روزانه براساس روش مصوب هیأت مدیرة 

این . کننده ملزم است براي عرضۀ کاال در بورس طبق مقررات اعالم نماید

می الزاماتی است که توسط اشخاص ذیصالح در چارچوب اختیارات قانونی آنها در خصوص بازار 
 

  :تفکیک نماد معامالتی کاال اعالم شود شامل

 کننده، تولیدکننده و محل تحویل کاالها و سایر شرایط اعالمی عرضه؛

  شود؛ ر معامالتی که در بورس انجام می
 سررسید تسویه و نحوه پرداخت براي معامالت نسیه و سررسید تحویل براي معامالت سلف؛

 
  د؛تغییرات قیمت پایانی معامله نسبت به قیمت پایانی آخرین معامله بر حسب ریال و درص

    54از  21صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

دستورالعمل انتشاراطالعات معامالت توسط بورس کاالي ایران 
مدیره سازمان بورس بورس و اوراق بهادار  هیأت

نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار این دستورالعمل در  آیین 16
به تصویب هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید

  تعاریف و کلیات
نامۀ معامالت شرکت بورس کاالي ایران با همان  کلیۀ تعاریف مندرج در قانون بازار اوراق بهادار و آیین

سایر اصطالحات به کار . مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته است

است) سهامی عام(در این دستورالعمل، شرکت بورس کاالي ایران 
 .سازمان بورس و اوراق بهادار است

 .این دستورالعمل است 2اطالعات مندرج در ماده : اطالعات معامالت
 .اعالن عمومی اطالعات معامالت است

قیمتی است که براي هر کاال در پایان معامالت روزانه براساس روش مصوب هیأت مدیرة 
 .شود بورس، محاسبه و توسط بورس اعالم می

کننده ملزم است براي عرضۀ کاال در بورس طبق مقررات اعالم نماید قیمتی است که عرضه
 .قیمت مبناي شروع حراج است

می الزاماتی است که توسط اشخاص ذیصالح در چارچوب اختیارات قانونی آنها در خصوص بازار 
 .اوراق بهادار و فعاالن آن به تصویب رسیده و جهت اجرا ابالغ شده است

 موارد انتشار

  : عبارت است از "اطالعات معامالت
تفکیک نماد معامالتی کاال اعالم شود شاملاطالعات کاالهاي پذیرفته شده که باید به 

  نام کاالهاي عرضه شده و بازار، تابلو و رینگ معامالتی آن؛
کننده، تولیدکننده و محل تحویل کاالها و سایر شرایط اعالمی عرضه؛

  تاریخ و زمان معامله و تاریخ آخرین معامله قبلی؛
ر معامالتی که در بورس انجام مینوع معامله از جمله نقدي، سلف، نسیه و سای

سررسید تسویه و نحوه پرداخت براي معامالت نسیه و سررسید تحویل براي معامالت سلف؛
 قیمت شامل پایه، کمترین، بیشترین، میانگین موزون و پایانی معامالت؛

تغییرات قیمت پایانی معامله نسبت به قیمت پایانی آخرین معامله بر حسب ریال و درص
  و مجموع تقاضاي وارده در زمان حراج؛ حجم و ارزش عرضه

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

  
دستورالعمل انتشاراطالعات معامالت توسط بورس کاالي ایران  )3

  
16و  9در اجراي مواد 

به تصویب هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید 17/11/1388
تعاریف و کلیات -فصل اول

کلیۀ تعاریف مندرج در قانون بازار اوراق بهادار و آیین -1ماده 
مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته است

  :است
در این دستورالعمل، شرکت بورس کاالي ایران : بورس .1
سازمان بورس و اوراق بهادار است: سازمان .2
اطالعات معامالت .3
اعالن عمومی اطالعات معامالت است: انتشار .4
قیمتی است که براي هر کاال در پایان معامالت روزانه براساس روش مصوب هیأت مدیرة : پایانیقیمت  .5

بورس، محاسبه و توسط بورس اعالم می
قیمتی است که عرضه: قیمت پایه .6

قیمت مبناي شروع حراج است
می الزاماتی است که توسط اشخاص ذیصالح در چارچوب اختیارات قانونی آنها در خصوص بازار تما: مقررات .7

اوراق بهادار و فعاالن آن به تصویب رسیده و جهت اجرا ابالغ شده است
  

موارد انتشار -فصل دوم
اطالعات معامالت" -2ماده 
اطالعات کاالهاي پذیرفته شده که باید به ) الف

نام کاالهاي عرضه شده و بازار، تابلو و رینگ معامالتی آن؛ .1
کننده، تولیدکننده و محل تحویل کاالها و سایر شرایط اعالمی عرضه؛ نام عرضه .2
تاریخ و زمان معامله و تاریخ آخرین معامله قبلی؛ .3
نوع معامله از جمله نقدي، سلف، نسیه و سای .4
سررسید تسویه و نحوه پرداخت براي معامالت نسیه و سررسید تحویل براي معامالت سلف؛ .5
قیمت شامل پایه، کمترین، بیشترین، میانگین موزون و پایانی معامالت؛ .6
تغییرات قیمت پایانی معامله نسبت به قیمت پایانی آخرین معامله بر حسب ریال و درص .7
حجم و ارزش عرضه .8



 

 

حجم و ارزش معامالت به تفکیک معامالت انجام شده به صورت حراج و مازاد 

 تعداد دفعات معامله یا تعداد قراردادهاي اصلی و قراردادهاي جزء و تعداد خریداران؛
باید به تفکیک نماد معامالتی قرارداد آتی اعالم شود 

نه، هفتۀ گذشته در مورد قیمت تسویه و میزان تغییرات آن نسبت به روز گذشته در مورد اطالعات روزا
 اطالعات هفتگی و ماه گذشته در مورد اطالعات ماهانه بر حسب ریال و درصد؛

تعداد کل قراردادهاي باز و اختالف آن با روز گذشته در مورد اطالعات روزانه، هفتۀ گذشته در مورد اطالعات 

 حجم و ارزش معامالت به تفکیک خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی؛

تعداد کاالها و اوراق بهادار مبتنی بر کاالي پذیرفته شده و تعداد کاالها و اوراق بهادار مبتنی بر کاالي معامله 

  

    54از  22صفحه   
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حجم و ارزش معامالت به تفکیک معامالت انجام شده به صورت حراج و مازاد 

تعداد دفعات معامله یا تعداد قراردادهاي اصلی و قراردادهاي جزء و تعداد خریداران؛
باید به تفکیک نماد معامالتی قرارداد آتی اعالم شود اطالعات معامالت قراردادهاي آتی پذیرفته شده که 

 نام و نماد دارایی پایه

 )سررسید
 قیمت شامل آغازین، کمترین، بیشترین، میانگین و آخرین معامله؛

قیمت تسویه و میزان تغییرات آن نسبت به روز گذشته در مورد اطالعات روزا
اطالعات هفتگی و ماه گذشته در مورد اطالعات ماهانه بر حسب ریال و درصد؛

  حداکثر و حداقل قیمت در طول دورة قرارداد؛
 حجم و ارزش معامالت؛

تعداد کل قراردادهاي باز و اختالف آن با روز گذشته در مورد اطالعات روزانه، هفتۀ گذشته در مورد اطالعات 
  گی و ماه گذشته در مورد اطالعات ماهانه به تعداد و درصد؛

 تعداد دفعات معامله، تعداد خریداران و فروشندگان؛
حجم و ارزش معامالت به تفکیک خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی؛

 :اطالعات بورس، به تفکیک بازارها و تابلوها شامل
 ها طبق مقررات مربوطه؛

 تعداد دفعات معامالت؛
 تعداد خریداران و فروشندگان؛

تعداد کاالها و اوراق بهادار مبتنی بر کاالي پذیرفته شده و تعداد کاالها و اوراق بهادار مبتنی بر کاالي معامله 

   

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

حجم و ارزش معامالت به تفکیک معامالت انجام شده به صورت حراج و مازاد  .9
  عرضه

تعداد دفعات معامله یا تعداد قراردادهاي اصلی و قراردادهاي جزء و تعداد خریداران؛ .10
اطالعات معامالت قراردادهاي آتی پذیرفته شده که   )ب

  :شامل
نام و نماد دارایی پایه  .1
 اندازه قرارداد  .2
 ها واحد قیمت  .3
سررسید(ماه تحویل  .4
قیمت شامل آغازین، کمترین، بیشترین، میانگین و آخرین معامله؛ .5
قیمت تسویه و میزان تغییرات آن نسبت به روز گذشته در مورد اطالعات روزا .6

اطالعات هفتگی و ماه گذشته در مورد اطالعات ماهانه بر حسب ریال و درصد؛
حداکثر و حداقل قیمت در طول دورة قرارداد؛ .7
حجم و ارزش معامالت؛ .8
تعداد کل قراردادهاي باز و اختالف آن با روز گذشته در مورد اطالعات روزانه، هفتۀ گذشته در مورد اطالعات  .9

گی و ماه گذشته در مورد اطالعات ماهانه به تعداد و درصد؛هفت
تعداد دفعات معامله، تعداد خریداران و فروشندگان؛ .10
حجم و ارزش معامالت به تفکیک خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی؛ .11
اطالعات بورس، به تفکیک بازارها و تابلوها شامل) ج
ها طبق مقررات مربوطه؛ شاخص .1
تعداد دفعات معامالت؛حجم، ارزش و  .2
تعداد خریداران و فروشندگان؛ .3
تعداد کاالها و اوراق بهادار مبتنی بر کاالي پذیرفته شده و تعداد کاالها و اوراق بهادار مبتنی بر کاالي معامله  .4

 شده؛
  



 

 

تر و در حین بازار نیز توسط بورس 

این ماده باید پس از تأیید بورس، به صورت کاغذي 

به منظور اطمینان از دسترسی هم زمان، منصفانه و عادالنه عموم به اطالعات معامالت، بورس موظف است 
  .هاي مقرر در این دستورالعمل، در سایت اینترنتی رسمی خود منتشر نماید

بورس مکلف است سابقۀ اطالعات معامالت منتشره را پس از تاریخ انتشار، ازطریق سایت رسمی خود همواره 

  :است نسبت به انتشار موارد زیر نیز از طریق سایت اینترنتی خود اقدام نماید
 ؛اقل تا پایان روز کاري قبل از عرضه در بورس

 ؛روز کاري قبل از عرضه در بورس

 ؛هر قراردادروزکاري قبل از آغاز معامالت 

 3هرگونه تغییر در ساعات، روزهاي معامالتی، زمان شروع، خاتمه و یا طول مدت جلسه معامالتی حداقل 

روش محاسبۀ قیمت تسویۀ روزانۀ قراردادهاي آتی و تغییرات بعد از آن حداقل یک روز کاري قبل از 

 .و مقررات نسبت به انتشار آنها ملزم گردیده است
    .  باشد پذیر می در شرایط اضطراري و با هماهنگی سازمان، تغییر مواعد زمانی موضوع این ماده امکان

انتشار اطالعات مربوط به جزئیات سفارشات ثبت شده در سامانۀ معامالتی مجاز نبوده و صرفاً انتشار قیمت و 
هایی با بهترین سه قیمت ثبت شده در سامانه معامالتی به تفکیک نماد معامالتی 

    54از  23صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  
  شیوة انتشار
  :هاي مقرر زیر منتشر شود باید در زمان "اطالعات معامالت

  حداکثر تا پایان وقت همان روز؛
  اولین روز کاري هفته بعد؛ 12تجمیعی هفته، حداکثر تا ساعت 

 .تجمیعی ماه، حداکثر تا سه روز کاري پس از پایان همان ماه
تر و در حین بازار نیز توسط بورس  انتشار اطالعات موضوع این دستورالعمل در فواصل زمانی کوتاه

  .شد
این ماده باید پس از تأیید بورس، به صورت کاغذي  3تا  1یک نسخه از اطالعات منتشره موضوع بندهاي 

  .و الکترونیکی در سوابق بورس نگهداري شود
به منظور اطمینان از دسترسی هم زمان، منصفانه و عادالنه عموم به اطالعات معامالت، بورس موظف است 

هاي مقرر در این دستورالعمل، در سایت اینترنتی رسمی خود منتشر نماید ت را در مهلت
بورس مکلف است سابقۀ اطالعات معامالت منتشره را پس از تاریخ انتشار، ازطریق سایت رسمی خود همواره 

  . در دسترس عموم قرار دهد

  سایر موارد انتشار
است نسبت به انتشار موارد زیر نیز از طریق سایت اینترنتی خود اقدام نماید مکلف

اقل تا پایان روز کاري قبل از عرضه در بورساطالعات مربوط به عرضه کاالها حد
روز کاري قبل از عرضه در بورس 3حداقل اطالعیه عرضه رینگ صادراتی 

روزکاري قبل از آغاز معامالت  3اطالعیه معامالتی قراردادهاي آتی حداقل 
 هرگونه تغییر در حجم عرضه و حد نوسانات قیمت قبل از اعمال آن؛ 

 معامالتی و عملیاتی بازار قبل از اعمال آن؛ مقرراتهرگونه تغییر در 
هرگونه تغییر در ساعات، روزهاي معامالتی، زمان شروع، خاتمه و یا طول مدت جلسه معامالتی حداقل 

 روزکاري قبل از اعمال؛ 
روش محاسبۀ قیمت تسویۀ روزانۀ قراردادهاي آتی و تغییرات بعد از آن حداقل یک روز کاري قبل از 

و مقررات نسبت به انتشار آنها ملزم گردیده است بر اساس قوانین "بورس"هرگونه اطالعات دیگري که 
در شرایط اضطراري و با هماهنگی سازمان، تغییر مواعد زمانی موضوع این ماده امکان

انتشار اطالعات مربوط به جزئیات سفارشات ثبت شده در سامانۀ معامالتی مجاز نبوده و صرفاً انتشار قیمت و 
هایی با بهترین سه قیمت ثبت شده در سامانه معامالتی به تفکیک نماد معامالتی  جم تجمیعی براي سفارش

  سایر ضوابط

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

شیوة انتشار -فصل سوم
اطالعات معامالت" -3ماده 

حداکثر تا پایان وقت همان روز؛روزانه،  .1
تجمیعی هفته، حداکثر تا ساعت  .2
تجمیعی ماه، حداکثر تا سه روز کاري پس از پایان همان ماه .3

انتشار اطالعات موضوع این دستورالعمل در فواصل زمانی کوتاه  :1تبصرة 
شدبا پذیر می امکان

یک نسخه از اطالعات منتشره موضوع بندهاي   :2تبصرة 
و الکترونیکی در سوابق بورس نگهداري شود

به منظور اطمینان از دسترسی هم زمان، منصفانه و عادالنه عموم به اطالعات معامالت، بورس موظف است  -4ماده 
ت را در مهلتاین اطالعا

بورس مکلف است سابقۀ اطالعات معامالت منتشره را پس از تاریخ انتشار، ازطریق سایت رسمی خود همواره  -5ماده 
در دسترس عموم قرار دهد

  
سایر موارد انتشار -فصل چهارم

مکلف "بورس" -6ماده 
اطالعات مربوط به عرضه کاالها حد .1
اطالعیه عرضه رینگ صادراتی   .2
اطالعیه معامالتی قراردادهاي آتی حداقل  .3
هرگونه تغییر در حجم عرضه و حد نوسانات قیمت قبل از اعمال آن؛  .4
هرگونه تغییر در  .5
هرگونه تغییر در ساعات، روزهاي معامالتی، زمان شروع، خاتمه و یا طول مدت جلسه معامالتی حداقل  .6

روزکاري قبل از اعمال؛ 
روش محاسبۀ قیمت تسویۀ روزانۀ قراردادهاي آتی و تغییرات بعد از آن حداقل یک روز کاري قبل از  .7

 اعمال؛
هرگونه اطالعات دیگري که  .8

در شرایط اضطراري و با هماهنگی سازمان، تغییر مواعد زمانی موضوع این ماده امکان: تبصره
انتشار اطالعات مربوط به جزئیات سفارشات ثبت شده در سامانۀ معامالتی مجاز نبوده و صرفاً انتشار قیمت و  -7ماده 

جم تجمیعی براي سفارشح
  .باشد مجاز می

  
سایر ضوابط -فصل پنجم



 

 

تواند انتشار اطالعات معامالت را طبق قراردادهاي معین به شخص یا 
  .ر این دستورالعمل کماکان بر عهده بورس است

مفاد این دستورالعمل محدودیتی براي بورس جهت فروش و توزیع اطالعاتی که مطابق این دستورالعمل و 

انتشار هرگونه اطالعات مربوط به معامالت توسط بورس منحصراً در محدودة مفاد این دستورالعمل و سایر 
انتشار هرگونه اطالعات خارج از موارد مصوب، منوط به محرمانه نبودن این اطالعات و 

سایر اشخاص مجاز که به هر نحو اقدام به انتشار اطالعات معامالت بورس 

نقض ضوابط این دستورالعمل از جمله موارد زیر حسب مورد تخلف مدیرعامل، مدیران و اعضاي هیأت 
  :خواهد کردمدیرة بورس محسوب شده و هیئت مدیرة سازمان براساس مقررات به آن رسیدگی 

د در مواردي که تأخیر یا عدم انتشار اطالعات به تشخیص سازمان، ناشی از اشکاالت سیستمی باشد، موار

در صورتی که بورس نسبت به اصالح اطالعات منتشره قبلی موضوع این دستورالعمل اقدام نماید مکلف 
  .درج نماید کند
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تواند انتشار اطالعات معامالت را طبق قراردادهاي معین به شخص یا 
ر این دستورالعمل کماکان بر عهده بورس استهاي مندرج د اشخاص دیگري واگذار کند، لیکن مسئولیت

مفاد این دستورالعمل محدودیتی براي بورس جهت فروش و توزیع اطالعاتی که مطابق این دستورالعمل و 
  .کند باشد، ایجاد نمی مقررات مجاز به انتشار آن می

انتشار هرگونه اطالعات مربوط به معامالت توسط بورس منحصراً در محدودة مفاد این دستورالعمل و سایر 
انتشار هرگونه اطالعات خارج از موارد مصوب، منوط به محرمانه نبودن این اطالعات و . باشد مقررات مجاز می

  .کسب مجوز از سازمان خواهد بود
سایر اشخاص مجاز که به هر نحو اقدام به انتشار اطالعات معامالت بورس رعایت مفاد این ماده توسط 

  .نمایند نیز الزامی است
نقض ضوابط این دستورالعمل از جمله موارد زیر حسب مورد تخلف مدیرعامل، مدیران و اعضاي هیأت 

مدیرة بورس محسوب شده و هیئت مدیرة سازمان براساس مقررات به آن رسیدگی 
  تأخیر در انتشار اطالعات

 عدم انتشار اطالعات
 انتشار اطالعات ناقص

 انتشار اطالعات خالف واقع
 انتشار اطالعاتی که طبق مقررات، بورس مجاز به انتشار آن نیست

در مواردي که تأخیر یا عدم انتشار اطالعات به تشخیص سازمان، ناشی از اشکاالت سیستمی باشد، موار
  .گردد اشاره شده تخلف محسوب نمی

در صورتی که بورس نسبت به اصالح اطالعات منتشره قبلی موضوع این دستورالعمل اقدام نماید مکلف 
کند اي که منتشر می است دلیل یا دالیل آن را ذیل اطالعات اصالح شده

  :در صورت لزوم، این دستورالعمل به ترتیب زیر اصالح خواهد شد
  به پیشنهاد هیأت مدیرة بورس و تصویب هیأت مدیرة سازمان

  به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت مدیرة سازمان
   

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

تواند انتشار اطالعات معامالت را طبق قراردادهاي معین به شخص یا  بورس می - 8ماده 
اشخاص دیگري واگذار کند، لیکن مسئولیت

مفاد این دستورالعمل محدودیتی براي بورس جهت فروش و توزیع اطالعاتی که مطابق این دستورالعمل و  -9ماده 
مقررات مجاز به انتشار آن می

انتشار هرگونه اطالعات مربوط به معامالت توسط بورس منحصراً در محدودة مفاد این دستورالعمل و سایر  -10ماده 
مقررات مجاز می

کسب مجوز از سازمان خواهد بود
رعایت مفاد این ماده توسط   :تبصره

نمایند نیز الزامی است می
نقض ضوابط این دستورالعمل از جمله موارد زیر حسب مورد تخلف مدیرعامل، مدیران و اعضاي هیأت  -11ماده 

مدیرة بورس محسوب شده و هیئت مدیرة سازمان براساس مقررات به آن رسیدگی 
تأخیر در انتشار اطالعات .1
عدم انتشار اطالعات .2
انتشار اطالعات ناقص .3
انتشار اطالعات خالف واقع .4
انتشار اطالعاتی که طبق مقررات، بورس مجاز به انتشار آن نیست .5

در مواردي که تأخیر یا عدم انتشار اطالعات به تشخیص سازمان، ناشی از اشکاالت سیستمی باشد، موار  :تبصره
اشاره شده تخلف محسوب نمی

در صورتی که بورس نسبت به اصالح اطالعات منتشره قبلی موضوع این دستورالعمل اقدام نماید مکلف  -12ماده 
است دلیل یا دالیل آن را ذیل اطالعات اصالح شده

در صورت لزوم، این دستورالعمل به ترتیب زیر اصالح خواهد شد -13ماده 
به پیشنهاد هیأت مدیرة بورس و تصویب هیأت مدیرة سازمان .1
به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت مدیرة سازمان .2



 

 

هیأت مدیره  24/5/1388مصوب 
(  

 18ماده و  21شامل  24/5/1388بورس کاالي ایران، در تاریخ 

  :شندبا شده در این دستورالعمل داراي معانی زیر می

شامل شرائط انتقال مالکیت، مخاطرات و قیمت کاال و تعهدات طرفین 
 .باشد

سندي است که بورس براساس اطالعات دریافتی عرضه از کارگزار فروشنده تنظیم و از 
مجموعه اطالعات . نماید رسانی می ق سایت رسمی خود و سامانه معامالتی به عموم و کارگزاران اطالع

باشد و فرم اطالعیه عرضه به تصویب هیئت مدیره 

اولیه اعتبار اسنادي که در مواقع سندي است حاوي اطالعات 
 .گردد مقتضی توسط بانک گشایش کننده اعتبار اسنادي به بانک طرف فروشنده ارسال می

منظور مقصدي خارج از ایران است که فروشنده و خریدار با هدف انتقال کاال به آن 

سندي است تعهدآور که پس از انجام معامله در بورس از سوي فروشنده صادر و 

ه یا تصفیه عبارت است از تائید انجام فرآیند صدور حواله خرید توسط فروشنده و پرداخت وجه معامل
 .گردد آن توسط خریدار، از جانب بورس طبق مستندات دریافتی که براساس آن معامله قطعی می
 .عبارت است از اعالم آمادگی براي خرید مقدار معینی کاال از طرف کارگزار خریدار

شود  ر یا تائید میسندي است که توسط بورس، فروشنده یا کارگزار فروشنده به نام خریدار صاد
تواند با ارائه آن به انبارهاي اعالم شده توسط فروشنده و مورد تائید بورس کاالي خریداري شده 

مبلغی است که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص ثالث حسب مورد در صورت فعل یا ترك فعل 
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مصوب (دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کاالي ایران 
)اوراق بهادارسازمان بورس و 

بورس کاالي ایران، در تاریخ  23/4/88این دستورالعمل براساس پیشنهاد مورخ 
  . تبصره، به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید

شده در این دستورالعمل داراي معانی زیر می هاي بکار گرفته اصطالحات و واژه

شامل شرائط انتقال مالکیت، مخاطرات و قیمت کاال و تعهدات طرفین  :المللی استانداردهاي تجارت بین
باشد المللی می یک معامله براساس آخرین قواعد پذیرفته شده تجارت بین

سندي است که بورس براساس اطالعات دریافتی عرضه از کارگزار فروشنده تنظیم و از  :اطالعیه عرضه
ق سایت رسمی خود و سامانه معامالتی به عموم و کارگزاران اطالع

باشد و فرم اطالعیه عرضه به تصویب هیئت مدیره  که کارگزار فروشنده ملزم به ارائه آن به بورس می
 
سندي است حاوي اطالعات ): Pre-advice(گشایش  اعالمیه پیش

مقتضی توسط بانک گشایش کننده اعتبار اسنادي به بانک طرف فروشنده ارسال می

منظور مقصدي خارج از ایران است که فروشنده و خریدار با هدف انتقال کاال به آن  :المللی بازار هدف بین
 .نمایند مقصد، کاال را در رینگ صادراتی معامله می

 .است) شرکت سهامی عام(بورس کاالي ایران 
سندي است تعهدآور که پس از انجام معامله در بورس از سوي فروشنده صادر و  ):پرفرما(

 .گردد کلیه شرائط معامله در آن درج می
عبارت است از تائید انجام فرآیند صدور حواله خرید توسط فروشنده و پرداخت وجه معامل

آن توسط خریدار، از جانب بورس طبق مستندات دریافتی که براساس آن معامله قطعی می

عبارت است از اعالم آمادگی براي خرید مقدار معینی کاال از طرف کارگزار خریدار

سندي است که توسط بورس، فروشنده یا کارگزار فروشنده به نام خریدار صاد
تواند با ارائه آن به انبارهاي اعالم شده توسط فروشنده و مورد تائید بورس کاالي خریداري شده 

 
مبلغی است که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص ثالث حسب مورد در صورت فعل یا ترك فعل 

 .باشند ن موظف به پرداخت آن میمابی معین طبق مقررات و توافقات فی

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

  
دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کاالي ایران  )4

  
این دستورالعمل براساس پیشنهاد مورخ 

تبصره، به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید
اصطالحات و واژه -1ماده 

استانداردهاي تجارت بین -1
یک معامله براساس آخرین قواعد پذیرفته شده تجارت بین

اطالعیه عرضه -2
ق سایت رسمی خود و سامانه معامالتی به عموم و کارگزاران اطالعطری

که کارگزار فروشنده ملزم به ارائه آن به بورس می  عرضه
 .رسد بورس می

گشایش اعالمیه پیش -3
مقتضی توسط بانک گشایش کننده اعتبار اسنادي به بانک طرف فروشنده ارسال می

بازار هدف بین -4
مقصد، کاال را در رینگ صادراتی معامله می

بورس کاالي ایران  :رسبو -5

(پیش فاکتور  -6
کلیه شرائط معامله در آن درج می

عبارت است از تائید انجام فرآیند صدور حواله خرید توسط فروشنده و پرداخت وجه معامل :تسویه -7
آن توسط خریدار، از جانب بورس طبق مستندات دریافتی که براساس آن معامله قطعی می

عبارت است از اعالم آمادگی براي خرید مقدار معینی کاال از طرف کارگزار خریدار :تقاضا -8

سندي است که توسط بورس، فروشنده یا کارگزار فروشنده به نام خریدار صاد :حواله خرید -9
تواند با ارائه آن به انبارهاي اعالم شده توسط فروشنده و مورد تائید بورس کاالي خریداري شده  و خریدار می
 .را تحویل گیرد

مبلغی است که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص ثالث حسب مورد در صورت فعل یا ترك فعل  :خسارت -10
معین طبق مقررات و توافقات فی



 

 

روزهایی است که جزء تعطیالت رسمی کشور جمهوري اسالمی ایران 

باشد که مقصد آنها صرفاً بازار هدف 

شبکه الکترونیک یا غیر الکترونیکی است که بورس و کارگزاران از آن براي انجام 

شرائط تسویه وجه معامله اعم از نقدي، اعتباري، نقدي و اعتباري و یا هر روش پرداخت 
 .گردد ر که طبق مقررات مورد قبول بورس بوده و در اطالعیه عرضه اعالم می

التفاوت حمل،  بندي، وسیله حمل و نقل، مابه
وضعیت اظهارنامه گمرکی و سایر مواردي که طبق مقررات در اطالعیه عرضه اعالم و فروشنده کاالي 

که در ، غیرقابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی 
 .نتیجه وقوع آن متعهد اعم از خریدار و فروشنده قادر به انجام تعهد خود نباشد

اند، لیکن  وضعیتی است که در رینگ صادراتی متقاضیان خرید قیمت پایه عرضه را پذیرفته

 .عبارت است از اعالم آمادگی براي فروش مقدار معینی کاال از طرف کارگزار فروشنده
در عرضه نوبت اول در همان رینگ 

 .منظور اولین عرضه یک کاال در طی یک رینگ صادراتی بورس است
. کننده ملزم است براي عرضه کاال در بورس طبق مقررات اعالم نماید

گیرد و عالوه بر ثبت در  قیمتی است که معامله در رینگ صادراتی براساس آن صورت می

قیمتی است که حسب شرائط پرداخت اعالم شده در اطالعیه عرضه، در زمان تحویل، حمل یا 
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روزهایی است که جزء تعطیالت رسمی کشور جمهوري اسالمی ایران 
 .نیست و بورس در آن روز طبق مقررات فعالیت دارد

باشد که مقصد آنها صرفاً بازار هدف  جلسه معامالتی بورس براي معامله کاالهایی می :رینگ صادراتی
 

 .ایران است "سازمان بورس و اوراق بهادار
شبکه الکترونیک یا غیر الکترونیکی است که بورس و کارگزاران از آن براي انجام  :سامانه معامالتی
 .نمایند معامالت استفاده می
شرائط تسویه وجه معامله اعم از نقدي، اعتباري، نقدي و اعتباري و یا هر روش پرداخت  :شرائط پرداخت

ر که طبق مقررات مورد قبول بورس بوده و در اطالعیه عرضه اعالم می

بندي، وسیله حمل و نقل، مابه شرائطی است شامل کیفیت کاال، نوع بسته :شرائط تحویل
وضعیت اظهارنامه گمرکی و سایر مواردي که طبق مقررات در اطالعیه عرضه اعالم و فروشنده کاالي 

 .دهد ده را براساس آن به خریدار تحویل می
، غیرقابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی  شرائطی است خارجی ):فرس ماژور(شرائط غیرمترقبه 

نتیجه وقوع آن متعهد اعم از خریدار و فروشنده قادر به انجام تعهد خود نباشد

وضعیتی است که در رینگ صادراتی متقاضیان خرید قیمت پایه عرضه را پذیرفته 
 .جمع تقاضاي کاال از عرضه کاال کمتر است

عبارت است از اعالم آمادگی براي فروش مقدار معینی کاال از طرف کارگزار فروشنده

در عرضه نوبت اول در همان رینگ  اي است که پس از عدم معامله کاال منظور عرضه :
 .شود صادراتی انجام می
منظور اولین عرضه یک کاال در طی یک رینگ صادراتی بورس است :عرضه نوبت اول

کننده ملزم است براي عرضه کاال در بورس طبق مقررات اعالم نماید قیمتی است که عرضه
 .است این قیمت مبناي شروع حراج در رینگ صادراتی

قیمتی است که معامله در رینگ صادراتی براساس آن صورت می :
 .گردد سیستم معامالتی بورس توسط بورس اعالم می

قیمتی است که حسب شرائط پرداخت اعالم شده در اطالعیه عرضه، در زمان تحویل، حمل یا  
 .گردد مشخص می بارگیري کاالي معامله شده

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

روزهایی است که جزء تعطیالت رسمی کشور جمهوري اسالمی ایران  :روز کاري -11
نیست و بورس در آن روز طبق مقررات فعالیت دارد

رینگ صادراتی -12
 .المللی است بین

سازمان بورس و اوراق بهادار" :سازمان -13

سامانه معامالتی -14
معامالت استفاده می

شرائط پرداخت -15
ر که طبق مقررات مورد قبول بورس بوده و در اطالعیه عرضه اعالم میدیگ

شرائط تحویل -16
وضعیت اظهارنامه گمرکی و سایر مواردي که طبق مقررات در اطالعیه عرضه اعالم و فروشنده کاالي 

ده را براساس آن به خریدار تحویل میش معامله

شرائط غیرمترقبه  -17
نتیجه وقوع آن متعهد اعم از خریدار و فروشنده قادر به انجام تعهد خود نباشد

 :عدم رقابت -18
جمع تقاضاي کاال از عرضه کاال کمتر است

عبارت است از اعالم آمادگی براي فروش مقدار معینی کاال از طرف کارگزار فروشنده :عرضه -19

:عرضه مجدد -20
صادراتی انجام می

عرضه نوبت اول -21

قیمتی است که عرضه :قیمت پایه -22
این قیمت مبناي شروع حراج در رینگ صادراتی

:قیمت معامله -23
سیستم معامالتی بورس توسط بورس اعالم می

 :قیمت نهایی -24
بارگیري کاالي معامله شده



 

 

شده در بورس است که کاال را براي 

شده در هنگام تحویل که از نظر بورس مجاز 

. 
الزاماتی است که توسط مراجع ذیصالح در چارچوب اختیارات آنها وضع شده و بورس، کارگزار، 

هایی است که طبق شرائط پرداخت، خریدار عالوه بر قیمت معامله  موظف به 

رسد، خریداران رینگ صادراتی را  بورس مکلف است با رویه معینی که به تصویب هیئت مدیره بورس می
کنندگان کاالهاي صادراتی، کارگزاران و خریداران 

ثبت سفارش خریدار توسط کارگزار جهت انجام معامله در رینگ صادراتی منوط به ثبت نام خریدار در 

معامالتی مجزا از شناسه   شوند شناسه
  

هاي معادل ریال اعالمی بانک مرکزي 
هاي دیگر داراي عاملیت از طرف بانک مرکزي  براي ارزهاي 
گیرد را از طریق سایت رسمی خود به اطالع عموم 

یه محاسبات بورس براي تسویه شده در هر روز براساس این ماده مبناي کل

در صورت درخواست خریدار و موافقت فروشنده و اعالم کتبی مراتب توسط کارگزار فروشنده مبنی بر 
تواند مبناي تسویه قرار  جدید میتسویه معامله با ارزي غیر از ارز اعالم شده قبلی به بورس، ارز توافق شده 

هاي تبدیل ارز را  المللی یا داخلی اعالم کننده نرخ

بورس موظف است اطالعات هر عرضه را که به تائید فروشنده رسیده است از طریق کارگزار فروشنده 
ز کاري قبل از عرضه در بورس، از طریق سایت رسمی خود و سامانه معامالتی در قالب 

    54از  27صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

شده در بورس است که کاال را براي   یکی از کارگزاران مجاز پذیرفته
 .نماید دیگران و به حساب آنها معامله می

شده در هنگام تحویل که از نظر بورس مجاز  میزان نوسان وزن یا حجم کاالهاي معامله: التفاوت حمل

.خرید یا فروش کاال در بورس استشخصی است که متقاضی 

الزاماتی است که توسط مراجع ذیصالح در چارچوب اختیارات آنها وضع شده و بورس، کارگزار، 
 .مشتریان و سایر اشخاص ذیربط بورس موظف به رعایت آنها هستند

هایی است که طبق شرائط پرداخت، خریدار عالوه بر قیمت معامله  موظف به  کلیه هزینه :هاي جانبی
 .باشد پرداخت یا تصفیه آن می

بورس مکلف است با رویه معینی که به تصویب هیئت مدیره بورس می
کنندگان کاالهاي صادراتی، کارگزاران و خریداران  عرضه. قبل از هرگونه معامله در بورس نزد خود ثبت نماید

  .موظفند اطالعات مورد نیاز را حسب درخواست به بورس ارائه نمایند
ثبت سفارش خریدار توسط کارگزار جهت انجام معامله در رینگ صادراتی منوط به ثبت نام خریدار در 

  .فهرست خریداران رینگ صادراتی است
شوند شناسه بورس مکلف است براي کاالهایی که در رینگ صادراتی عرضه می

  .تی خود تعریف و از آن استفاده نمایدهاي معامال آن کاال در سایر رینگ
هاي معادل ریال اعالمی بانک مرکزي  بورس مکلف است قبل از شروع هر رینگ صادراتی آخرین نرخ

هاي دیگر داراي عاملیت از طرف بانک مرکزي  براي ارزهاي  ي اسالمی ایران و یا یکی از بانک
گیرد را از طریق سایت رسمی خود به اطالع عموم  هاي آن روز بر مبناي آنها صورت می خارجی که عرضه

شده در هر روز براساس این ماده مبناي کل هاي معادل ریال اعالم
  .ها خواهد بود ها و سایر هزینه معامالت آن روز، کارمزدها، خسارت

در صورت درخواست خریدار و موافقت فروشنده و اعالم کتبی مراتب توسط کارگزار فروشنده مبنی بر 
تسویه معامله با ارزي غیر از ارز اعالم شده قبلی به بورس، ارز توافق شده 

المللی یا داخلی اعالم کننده نرخ هیئت مدیره بورس موظف است یک مرجع معتبر بین

بورس موظف است اطالعات هر عرضه را که به تائید فروشنده رسیده است از طریق کارگزار فروشنده 
ز کاري قبل از عرضه در بورس، از طریق سایت رسمی خود و سامانه معامالتی در قالب رو 3دریافت و حداقل 

 . رسانی نماید اطالعیه عرضه به عموم و کارگزاران اطالع

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

یکی از کارگزاران مجاز پذیرفته :کارگزار -25
دیگران و به حساب آنها معامله می

التفاوت حمل مابه -26
 .باشد می

شخصی است که متقاضی  :مشتري -27

الزاماتی است که توسط مراجع ذیصالح در چارچوب اختیارات آنها وضع شده و بورس، کارگزار،  :مقررات -28
مشتریان و سایر اشخاص ذیربط بورس موظف به رعایت آنها هستند

هاي جانبی هزینه -29
پرداخت یا تصفیه آن می

بورس مکلف است با رویه معینی که به تصویب هیئت مدیره بورس می -2ماده 
قبل از هرگونه معامله در بورس نزد خود ثبت نماید

موظفند اطالعات مورد نیاز را حسب درخواست به بورس ارائه نمایند
ثبت سفارش خریدار توسط کارگزار جهت انجام معامله در رینگ صادراتی منوط به ثبت نام خریدار در  :تبصره

فهرست خریداران رینگ صادراتی است
بورس مکلف است براي کاالهایی که در رینگ صادراتی عرضه می -3ماده 

آن کاال در سایر رینگ
بورس مکلف است قبل از شروع هر رینگ صادراتی آخرین نرخ -4ماده 

ي اسالمی ایران و یا یکی از بانکجمهور
خارجی که عرضه

  .برساند
هاي معادل ریال اعالم نرخ :1تبصره 

معامالت آن روز، کارمزدها، خسارت
در صورت درخواست خریدار و موافقت فروشنده و اعالم کتبی مراتب توسط کارگزار فروشنده مبنی بر : 2تبصره 

تسویه معامله با ارزي غیر از ارز اعالم شده قبلی به بورس، ارز توافق شده 
هیئت مدیره بورس موظف است یک مرجع معتبر بین. گیرد

  .تعیین نماید
بورس موظف است اطالعات هر عرضه را که به تائید فروشنده رسیده است از طریق کارگزار فروشنده  -5ماده 

دریافت و حداقل 
اطالعیه عرضه به عموم و کارگزاران اطالع



 

 

در صورتیکه کارگزار فروشنده تغییري در اطالعات عرضه را به بورس اعالم 
ز روز عرضه نوبت اول معتبر خواهد بود، لیکن 
هاي نوبت اول رینگ صادراتی روز کاري آینده 

  .خود را از طریق سایت رسمی و سامانه معامالتی خود به عموم و کارگزاران اعالم نماید
به هر ترتیب . تواند متفاوت با قیمت معامله باشد

هاي  فروشنده مکلف است جزئیات نحوة محاسبۀ قیمت نهایی را بر اساس قیمت معامله و همچنین هزینه
درج این اطالعات در اطالعیه عرضه . 

ارش خرید حداقل معادل پنج درصد ارزش معامله را، براساس 
هاي مذکور در این دستورالعمل، از خریدار دریافت 

ها و  در هر صورت جبران تمامی کارمزدها، هزینه
  .گردد، بر عهده کارگزار خریدار خواهد بود

بورس مکلف است پس از . گردد کلیه معامالت انجام گرفته در رینگ صادراتی با تائید بورس قطعی می
خریدار نسبت به  پرداخت وجه معامله توسط خریدار یا اخذ تائیدیه فروشنده مبنی بر تسویه معامله توسط

هاي مربوطه را براساس  کردن معامله طبق رویه خود اقدام نماید و کلیه کارمزدهاي متعلقه و خسارت
کارمزدهاي اخذ شده مذکور قطعی بوده و قابل استرداد 

روز کاري از تاریخ معامله مهلت خواهد داشت تا معامله را تسویه 

روز کاري از تاریخ معامله، کارگزار خریدار مکلف است 
اال به قیمت معامله را به عنوان خسارت  از طریق بورس به 

  .روز تقویمی است
روزتقویمی پس از پایان مهلت تسویه نقدي 
ماید، معامله مورد نظر کن لم یکن تلقی گردیده و کارگزار خریدار مکلف 

از طریق بورس به   درصد ارزش کاال به قیمت معامله را به عنوان خسارت

ه از طریق اعتبار اسنادي یا در صورتی که حسب اطالعیه عرضه، پرداخت تمام یا بخشی از وجه معامل
روز کاري پس از تاریخ  5ضمانت نامه بانکی مورد قبول فروشنده باشد، خریدار مکلف است حداکثر ظرف مدت 

روز کاري پس از تاریخ معامله، اعتبار اسنادي را براساس 
یه عرضه گشایش یا ضمانت نامه بانکی را ارائه نماید و همزمان به 

    54از  28صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

در صورتیکه کارگزار فروشنده تغییري در اطالعات عرضه را به بورس اعالم 
ز روز عرضه نوبت اول معتبر خواهد بود، لیکن روز کاري پس ا 3ننماید، اطالعیه عرضه بورس حداکثر براي 

هاي نوبت اول رینگ صادراتی روز کاري آینده  هر روز، برنامه عرضه 24بورس موظف است حداقل تا ساعت 
خود را از طریق سایت رسمی و سامانه معامالتی خود به عموم و کارگزاران اعالم نماید

تواند متفاوت با قیمت معامله باشدالعیه عرضه میقیمت نهایی طبق اعالم فروشنده در اط
  .قیمت نهایی باید بر مبناي قیمت معامله محاسبه گردد

فروشنده مکلف است جزئیات نحوة محاسبۀ قیمت نهایی را بر اساس قیمت معامله و همچنین هزینه
. جانبی کاالي عرضه شده را از طریق کارگزار خود به بورس اعالم نماید

  .توسط بورس الزامی است
ارش خرید حداقل معادل پنج درصد ارزش معامله را، براساس کارگزار خریدار مکلف است هنگام دریافت سف

هاي مذکور در این دستورالعمل، از خریدار دریافت  ها و خسارت شده جهت تأمین هزینه قیمت پایه کاالي عرضه
در هر صورت جبران تمامی کارمزدها، هزینه. و در حساب پیش دریافت از مشتري منظور نماید

گردد، بر عهده کارگزار خریدار خواهد بود مقررات باید از محل پنج درصد مذکور تأمین هایی که طبق 
کلیه معامالت انجام گرفته در رینگ صادراتی با تائید بورس قطعی می

پرداخت وجه معامله توسط خریدار یا اخذ تائیدیه فروشنده مبنی بر تسویه معامله توسط
کردن معامله طبق رویه خود اقدام نماید و کلیه کارمزدهاي متعلقه و خسارت

کارمزدهاي اخذ شده مذکور قطعی بوده و قابل استرداد . ارزش کاال به قیمت معامله از طرفین وصول نماید

روز کاري از تاریخ معامله مهلت خواهد داشت تا معامله را تسویه  5کثر در تسویه نقدي معامله، خریدار حدا
  . نماید و این مدت به هیچ وجه قابل تمدید نیست
روز کاري از تاریخ معامله، کارگزار خریدار مکلف است  5شدن  در صورت تسویه نقدي معامله پس از سپري

اال به قیمت معامله را به عنوان خسارت  از طریق بورس به درصد ارزش ک 25/0به ازاي هر روزتقویمی تأخیر 
روز تقویمی است 10دوره پرداخت خسارت تأخیر حداکثر . فروشنده پرداخت نماید

روزتقویمی پس از پایان مهلت تسویه نقدي  10چنانچه خریدار نتواند از طریق کارگزار خود طی مدت 
ماید، معامله مورد نظر کن لم یکن تلقی گردیده و کارگزار خریدار مکلف نسبت به تسویه تعهدات خود اقدام ن

درصد ارزش کاال به قیمت معامله را به عنوان خسارت 5/2است کلیه کارمزدهاي متعلقه و 
  .فروشنده پرداخت نماید

در صورتی که حسب اطالعیه عرضه، پرداخت تمام یا بخشی از وجه معامل
ضمانت نامه بانکی مورد قبول فروشنده باشد، خریدار مکلف است حداکثر ظرف مدت 

روز کاري پس از تاریخ معامله، اعتبار اسنادي را براساس  10گشایش و حداکثر ظرف مدت  معامله اعالمیه پیش
یه عرضه گشایش یا ضمانت نامه بانکی را ارائه نماید و همزمان به شرائط اعالمی از طرف فروشنده در اطالع

  .فروشنده، کارگزار فروشنده و بورس اطالع دهد

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

در صورتیکه کارگزار فروشنده تغییري در اطالعات عرضه را به بورس اعالم : تبصره
ننماید، اطالعیه عرضه بورس حداکثر براي 

بورس موظف است حداقل تا ساعت 
خود را از طریق سایت رسمی و سامانه معامالتی خود به عموم و کارگزاران اعالم نماید

قیمت نهایی طبق اعالم فروشنده در اط -6ماده 
قیمت نهایی باید بر مبناي قیمت معامله محاسبه گردد

فروشنده مکلف است جزئیات نحوة محاسبۀ قیمت نهایی را بر اساس قیمت معامله و همچنین هزینه :تبصره
جانبی کاالي عرضه شده را از طریق کارگزار خود به بورس اعالم نماید

توسط بورس الزامی است
کارگزار خریدار مکلف است هنگام دریافت سف -7ماده 

قیمت پایه کاالي عرضه
و در حساب پیش دریافت از مشتري منظور نماید

هایی که طبق  خسارت
کلیه معامالت انجام گرفته در رینگ صادراتی با تائید بورس قطعی می -8ماده 

پرداخت وجه معامله توسط خریدار یا اخذ تائیدیه فروشنده مبنی بر تسویه معامله توسط
کردن معامله طبق رویه خود اقدام نماید و کلیه کارمزدهاي متعلقه و خسارت قطعی

ارزش کاال به قیمت معامله از طرفین وصول نماید
  .باشد نمی

در تسویه نقدي معامله، خریدار حدا -9ماده 
نماید و این مدت به هیچ وجه قابل تمدید نیست

در صورت تسویه نقدي معامله پس از سپري :1تبصره 
به ازاي هر روزتقویمی تأخیر 

فروشنده پرداخت نماید
چنانچه خریدار نتواند از طریق کارگزار خود طی مدت  :2تبصره 

نسبت به تسویه تعهدات خود اقدام ن
است کلیه کارمزدهاي متعلقه و 

فروشنده پرداخت نماید
در صورتی که حسب اطالعیه عرضه، پرداخت تمام یا بخشی از وجه معامل -10ماده 

ضمانت نامه بانکی مورد قبول فروشنده باشد، خریدار مکلف است حداکثر ظرف مدت 
معامله اعالمیه پیش

شرائط اعالمی از طرف فروشنده در اطالع
فروشنده، کارگزار فروشنده و بورس اطالع دهد



 

 

مدارك و اسنادي که الزم است خریدار ضمن اعالم گشایش اعتبار اسنادي یا 
یئت مدیره بورس تعیین ارائه ضمانت نامه بانکی به فروشنده، کارگزار فروشنده و بورس ارائه گردد، توسط ه

روز  10در صورت گشایش اعتبار اسنادي یا ارائه ضمانت نامه بانکی توسط خریدار  پس از سپري شدن 
درصد ارزش کاال  25/0کاري از تاریخ معامله، کارگزار خریدار مکلف است به ازاي هر روزتقویمی تأخیر معادل 

دوره پرداخت خسارت . پرداخت نمایداز طریق بورس به فروشنده 

روز تقویمی پس از پایان مهلت گشایش اعتبار 
نامه بانکی نسبت به تسویه تعهدات موضوع این ماده اقدام نماید، معامله مورد نظر کن 

درصد ارزش کاال به قیمت  5/2لم یکن تلقی گردیده و کارگزار خریدار مکلف است کلیه کارمزدهاي متعلقه و 

که تمام یا بخشی از وجه معامالت موضوع این ماده بصورت اعتباري توسط فروشنده تسویه 
هاي مقرر در  نامه بانکی در مهلت گردد، مسئولیت بورس کاال صرفاٌ تا گشایش اعتبار اسنادي یا ارائه ضمانت

عدي خریدار باید در تعهدات ب جهت ایفاي

اي را که تمام یا بخشی از وجه آن  تواند معامله
تسویه گردد، به صورت طبق اطالعیه عرضه باید از طریق گشایش اعتبار اسنادي یا ارائه ضمانت نامه بانکی 

اي را که طبق اطالعیه عرضه باید بصورت نقدي تسویه گردد، تمام یا بخشی از 
در این صورت کارگزار . وجه آن را، از طریق گشایش اعتبار اسنادي یا ارائه ضمانت نامه بانکی تسویه نماید

روز کاري پس از روز معامله به بورس اعالم و معامله را 

کارگزار خریدار مکلف است پس از گشایش اعتبار اسنادي یا ارائه ضمانت نامه بانکی توسط خریدار مطابق 
ها و  این دستورالعمل را پس از کسر هزینه

در کلیه معامالتی که قیمت نهایی اعالم شده توسط فروشنده معادل قیمت معامله نباشد، کارگزار خریدار 
م معامله اسناد الزم جهت تسویه را به کارگزار فروشنده، 

  .اسنادي که الزم است جهت تسویه معامله ارائه شود، باید در اطالعیه عرضه قید گردد
روز کاري پس از معامله کارگزار خریدار مکلف است به 

از طریق بورس درصد ارزش کاال به قیمت معامله را به عنوان خسارت 
  .استروز تقویمی 

    54از  29صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

مدارك و اسنادي که الزم است خریدار ضمن اعالم گشایش اعتبار اسنادي یا 
ارائه ضمانت نامه بانکی به فروشنده، کارگزار فروشنده و بورس ارائه گردد، توسط ه

در صورت گشایش اعتبار اسنادي یا ارائه ضمانت نامه بانکی توسط خریدار  پس از سپري شدن 
کاري از تاریخ معامله، کارگزار خریدار مکلف است به ازاي هر روزتقویمی تأخیر معادل 

از طریق بورس به فروشنده رت تأخیر به قیمت معامله را به عنوان خسا
  . روزتقویمی است 10

روز تقویمی پس از پایان مهلت گشایش اعتبار  10چنانچه خریدار نتواند از طریق کارگزار خود طی مدت 
نامه بانکی نسبت به تسویه تعهدات موضوع این ماده اقدام نماید، معامله مورد نظر کن  اسنادي یا ارائه ضمانت

لم یکن تلقی گردیده و کارگزار خریدار مکلف است کلیه کارمزدهاي متعلقه و 
  .پرداخت نمایداز طریق بورس به فروشنده معامله را به عنوان خسارت 

که تمام یا بخشی از وجه معامالت موضوع این ماده بصورت اعتباري توسط فروشنده تسویه 
گردد، مسئولیت بورس کاال صرفاٌ تا گشایش اعتبار اسنادي یا ارائه ضمانت

جهت ایفاياز سوي فروشنده الزم باشد و هرگونه شرط  این دستورالعمل می
  .گردد بینی و قید  نامه بانکی پیش اعتبار اسنادي یا ضمانت

تواند معامله در صورت درخواست خریدار و موافقت فروشنده، خریدار می
طبق اطالعیه عرضه باید از طریق گشایش اعتبار اسنادي یا ارائه ضمانت نامه بانکی 

اي را که طبق اطالعیه عرضه باید بصورت نقدي تسویه گردد، تمام یا بخشی از  نقدي تسویه نماید و یا معامله
وجه آن را، از طریق گشایش اعتبار اسنادي یا ارائه ضمانت نامه بانکی تسویه نماید

روز کاري پس از روز معامله به بورس اعالم و معامله را  5 خریدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت
  .این دستورالعمل حسب مورد تسویه نماید 10و  9حسب مفاد مواد 

کارگزار خریدار مکلف است پس از گشایش اعتبار اسنادي یا ارائه ضمانت نامه بانکی توسط خریدار مطابق 
این دستورالعمل را پس از کسر هزینه 7دار موضوع ماده شرایط اطالعیه عرضه، سپرده دریافتی از خری

  .هاي  موضوع این دستورالعمل، به خریدار مسترد نماید
در کلیه معامالتی که قیمت نهایی اعالم شده توسط فروشنده معادل قیمت معامله نباشد، کارگزار خریدار 

م معامله اسناد الزم جهت تسویه را به کارگزار فروشنده، روز کاري پس از انجا 10مکلف است حداکثر تا 
  .فروشنده و بورس ارائه نماید

اسنادي که الزم است جهت تسویه معامله ارائه شود، باید در اطالعیه عرضه قید گردد
روز کاري پس از معامله کارگزار خریدار مکلف است به  10در صورت عدم ارائه اسناد الزم طی مهلت 

درصد ارزش کاال به قیمت معامله را به عنوان خسارت  25/0ازاي هر روز تقویمی تأخیر معادل 
روز تقویمی  10دوره پرداخت خسارت تأخیر حداکثر . پرداخت نماید

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

مدارك و اسنادي که الزم است خریدار ضمن اعالم گشایش اعتبار اسنادي یا : 1تبصره 
ارائه ضمانت نامه بانکی به فروشنده، کارگزار فروشنده و بورس ارائه گردد، توسط ه

  .شود می
در صورت گشایش اعتبار اسنادي یا ارائه ضمانت نامه بانکی توسط خریدار  پس از سپري شدن : 2تبصره 

کاري از تاریخ معامله، کارگزار خریدار مکلف است به ازاي هر روزتقویمی تأخیر معادل 
به قیمت معامله را به عنوان خسا

10تأخیر حداکثر 
چنانچه خریدار نتواند از طریق کارگزار خود طی مدت : 3تبصره 

اسنادي یا ارائه ضمانت
لم یکن تلقی گردیده و کارگزار خریدار مکلف است کلیه کارمزدهاي متعلقه و 

معامله را به عنوان خسارت 
که تمام یا بخشی از وجه معامالت موضوع این ماده بصورت اعتباري توسط فروشنده تسویه  از آنجایی :4تبصره 
گردد، مسئولیت بورس کاال صرفاٌ تا گشایش اعتبار اسنادي یا ارائه ضمانت می

این دستورالعمل می
اعتبار اسنادي یا ضمانت

در صورت درخواست خریدار و موافقت فروشنده، خریدار می -11ماده 
طبق اطالعیه عرضه باید از طریق گشایش اعتبار اسنادي یا ارائه ضمانت نامه بانکی 

نقدي تسویه نماید و یا معامله
وجه آن را، از طریق گشایش اعتبار اسنادي یا ارائه ضمانت نامه بانکی تسویه نماید

خریدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت
حسب مفاد مواد 

کارگزار خریدار مکلف است پس از گشایش اعتبار اسنادي یا ارائه ضمانت نامه بانکی توسط خریدار مطابق  -12ماده 
شرایط اطالعیه عرضه، سپرده دریافتی از خری

هاي  موضوع این دستورالعمل، به خریدار مسترد نماید خسارت
در کلیه معامالتی که قیمت نهایی اعالم شده توسط فروشنده معادل قیمت معامله نباشد، کارگزار خریدار  -13ماده 

مکلف است حداکثر تا 
فروشنده و بورس ارائه نماید

اسنادي که الزم است جهت تسویه معامله ارائه شود، باید در اطالعیه عرضه قید گردد :1تبصره 
در صورت عدم ارائه اسناد الزم طی مهلت  :2تبصره 

ازاي هر روز تقویمی تأخیر معادل 
پرداخت نمایدبه فروشنده 



 

 

روز تقویمی پس از 
پایان مهلت ارائه مستندات الزم جهت تسویه معامله نسبت به ارائه مستندات مذکور اقدام نماید، معامله مورد 

درصد ارزش کاال  5/2نظر کن لم یکن تلقی گردیده و کارگزار خریدار مکلف است کلیه کارمزدهاي متعلقه و 
 .پرداخت نماید

تواند پس از انجام معامله در بورس تا قبل از پایان مهلت تسویه، از طریق کارگزار خود تقاضاي 
درصد ارزش کاال به قیمت  5/2اي متعلقه و 

  .معامله به عنوان خسارت فروشنده توسط کارگزار خریدار، معامله مذکور فسخ خواهد گردید
کارگزار فروشنده مکلف است حسب اعالم بورس، حواله خرید را بطور همزمان  به بورس و کارگزار 
ساعت پس از زمان مندرج در اطالعیه عرضه نسبت به 

در صورت تحویل کاال پس از پایان مهلت مقرر در این ماده، فروشنده موظف است به ازاي هر 
. معامله را به عنوان خسارت به خریدار پرداخت نماید

روز تقویمی پس از پایان مهلت مقرر در این ماده نسبت به تحویل 
و فروشنده مکلف است اصل مبلغ دریافتی بابت 
درصد ارزش کاال به قیمت معامله به عنوان خسارت تاخیر، کلیه کارمزدهاي متعلقه و سایر 

روزتقویمی از    10خیر تحویل بیش از 
سوي فروشنده، معامله به قوت خود باقی بماند، کاالي موضوع معامله از نظر بورس تحویل شده تلقی گردیده 

گمرك به نام خود اظهار خواهد کرد، 
فروشنده مکلف است حداکثر ظرف دو هفته پس از تسویه معامله توسط بورس، نسبت به اظهار کاال در گمرك 
در صورت تاخیر در ایفاي تعهد موضوع این ماده توسط 
درصد ارزش کاال به قیمت معامله را به عنوان 

در صورت عدم رقابت، کاالي مازاد تا پایان همان رینگ صادراتی با قیمت پایه قابل عرضه مجدد به 

تواند کاالي مازاد را با همان قیمت و  در صورت وجود کاالي مازاد پس از یک رینگ صادراتی، فروشنده می
شده به تصویب هیئت  حداکثر طی مدت زمانی که به تفکیک هر کاال، گروه کاال و یا کل کاالهاي پذیرفته

مازاد طبق این ماده حداکثر تا در هر صورت معامله کاالي 

    54از  30صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

روز تقویمی پس از 10چنانچه خریدار نتواند از طریق کارگزار خود طی مدت 
پایان مهلت ارائه مستندات الزم جهت تسویه معامله نسبت به ارائه مستندات مذکور اقدام نماید، معامله مورد 

نظر کن لم یکن تلقی گردیده و کارگزار خریدار مکلف است کلیه کارمزدهاي متعلقه و 
پرداخت نمایداز طریق بورس به فروشنده به قیمت معامله را به عنوان خسارت 

تواند پس از انجام معامله در بورس تا قبل از پایان مهلت تسویه، از طریق کارگزار خود تقاضاي 
اي متعلقه و در این صورت پس از پرداخت کلیه کارمزده. فسخ معامله را بنماید

معامله به عنوان خسارت فروشنده توسط کارگزار خریدار، معامله مذکور فسخ خواهد گردید
کارگزار فروشنده مکلف است حسب اعالم بورس، حواله خرید را بطور همزمان  به بورس و کارگزار 

ساعت پس از زمان مندرج در اطالعیه عرضه نسبت به  72ثر تا فروشنده مکلف است حداک. خریدار ارائه نماید
  .تحویل کاال به خریدار یا حمل آن به مقصد خریدار اقدام نماید

در صورت تحویل کاال پس از پایان مهلت مقرر در این ماده، فروشنده موظف است به ازاي هر 
معامله را به عنوان خسارت به خریدار پرداخت نمایددرصد ارزش کاال به قیمت  25/0روزتقویمی تأخیر معادل 

  .روز تقویمی است 10دوره پرداخت خسارت تأخیر حداکثر 
روز تقویمی پس از پایان مهلت مقرر در این ماده نسبت به تحویل  10چنانچه فروشنده نتواند طی مدت 

و فروشنده مکلف است اصل مبلغ دریافتی بابت  کاال اقدام نماید، معامله مورد نظر کن لم یکن تلقی گردیده
درصد ارزش کاال به قیمت معامله به عنوان خسارت تاخیر، کلیه کارمزدهاي متعلقه و سایر 

  . ها و خسارات متعلقه را به خریدار پرداخت نماید
خیر تحویل بیش از در صورتی که فروشنده وخریدار توافق نمایند که علی رغم تا

سوي فروشنده، معامله به قوت خود باقی بماند، کاالي موضوع معامله از نظر بورس تحویل شده تلقی گردیده 
  . هاي بعدي بر عهده خریدار و فروشنده خواهد بود و کلیه مسئولیت

گمرك به نام خود اظهار خواهد کرد، چنانچه در اطالعیه عرضه قید شود که فروشنده، کاال را نزد 
فروشنده مکلف است حداکثر ظرف دو هفته پس از تسویه معامله توسط بورس، نسبت به اظهار کاال در گمرك 

در صورت تاخیر در ایفاي تعهد موضوع این ماده توسط . هاي الزم به نام خود اقدام نماید و سپردن ضمانت نامه
درصد ارزش کاال به قیمت معامله را به عنوان  25/0ز تقویمی تاخیر معادل فروشنده، وي باید به ازاي هر رو
  .خسارت به خریدار پرداخت نماید

در صورت عدم رقابت، کاالي مازاد تا پایان همان رینگ صادراتی با قیمت پایه قابل عرضه مجدد به 
 . متقاضیان خواهد بود

در صورت وجود کاالي مازاد پس از یک رینگ صادراتی، فروشنده می
حداکثر طی مدت زمانی که به تفکیک هر کاال، گروه کاال و یا کل کاالهاي پذیرفته

در هر صورت معامله کاالي . رسد، به متقاضیان عرضه نماید مدیره بورس می
  .پذیر است عرضه بعدي کاال در رینگ صادراتی امکان

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

چنانچه خریدار نتواند از طریق کارگزار خود طی مدت  :3تبصره
پایان مهلت ارائه مستندات الزم جهت تسویه معامله نسبت به ارائه مستندات مذکور اقدام نماید، معامله مورد 

نظر کن لم یکن تلقی گردیده و کارگزار خریدار مکلف است کلیه کارمزدهاي متعلقه و 
به قیمت معامله را به عنوان خسارت 

تواند پس از انجام معامله در بورس تا قبل از پایان مهلت تسویه، از طریق کارگزار خود تقاضاي  خریدار می -14ماده 
فسخ معامله را بنماید

معامله به عنوان خسارت فروشنده توسط کارگزار خریدار، معامله مذکور فسخ خواهد گردید
کارگزار فروشنده مکلف است حسب اعالم بورس، حواله خرید را بطور همزمان  به بورس و کارگزار  -15ماده 

خریدار ارائه نماید
تحویل کاال به خریدار یا حمل آن به مقصد خریدار اقدام نماید

در صورت تحویل کاال پس از پایان مهلت مقرر در این ماده، فروشنده موظف است به ازاي هر :1تبصره   
روزتقویمی تأخیر معادل 

دوره پرداخت خسارت تأخیر حداکثر 
چنانچه فروشنده نتواند طی مدت  :2تبصره   

کاال اقدام نماید، معامله مورد نظر کن لم یکن تلقی گردیده
درصد ارزش کاال به قیمت معامله به عنوان خسارت تاخیر، کلیه کارمزدهاي متعلقه و سایر  5/2معامله، 
ها و خسارات متعلقه را به خریدار پرداخت نماید هزینه

در صورتی که فروشنده وخریدار توافق نمایند که علی رغم تا :3تبصره      
سوي فروشنده، معامله به قوت خود باقی بماند، کاالي موضوع معامله از نظر بورس تحویل شده تلقی گردیده 

و کلیه مسئولیت
چنانچه در اطالعیه عرضه قید شود که فروشنده، کاال را نزد  -16ماده 

فروشنده مکلف است حداکثر ظرف دو هفته پس از تسویه معامله توسط بورس، نسبت به اظهار کاال در گمرك 
و سپردن ضمانت نامه

فروشنده، وي باید به ازاي هر رو
خسارت به خریدار پرداخت نماید

در صورت عدم رقابت، کاالي مازاد تا پایان همان رینگ صادراتی با قیمت پایه قابل عرضه مجدد به  -17ماده 
متقاضیان خواهد بود

در صورت وجود کاالي مازاد پس از یک رینگ صادراتی، فروشنده می -تبصره
حداکثر طی مدت زمانی که به تفکیک هر کاال، گروه کاال و یا کل کاالهاي پذیرفته

مدیره بورس می
عرضه بعدي کاال در رینگ صادراتی امکان



 

 

شده در رینگ صادراتی، مختص صادرات و انتقال به بازار هدف 
هاي ناشی از تقصیر خریدار در صادرات کاال به بازار هدف 

حل و فصل هرگونه اختالف فیمابین خریدار و فروشنده ، در چارچوب توافقاتی که اسناد آن قبالً طبق 
المللی و از طریق مراجع قانونی صالح به 

در صورتی که عدم ایفاي تعهدات ناشی از شرائط غیرمترقبه باشد، خریدار و فروشنده یا هر دوي آنها 
  . حسب مورد مسئولیتی درخصوص تادیه خسارات طرف مقابل بر عهده نخواهند داشت

    .   فعالیت بورس خواهد بودبینی نشده در این دستورالعمل، مشمول سایر مقررات حاکم بر 

  

    54از  31صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  
شده در رینگ صادراتی، مختص صادرات و انتقال به بازار هدف  کاالهاي معامله

هاي ناشی از تقصیر خریدار در صادرات کاال به بازار هدف  هاي قانونی و خسارت کلیه مسئولیت. 
  .المللی مستقیماً متوجه وي خواهد بود

حل و فصل هرگونه اختالف فیمابین خریدار و فروشنده ، در چارچوب توافقاتی که اسناد آن قبالً طبق 
المللی و از طریق مراجع قانونی صالح به  مقررات به بورس ارائه گردیده، براساس استانداردهاي تجارت بین

  .خواهد بودرسیدگی قابل پیگیري 
در صورتی که عدم ایفاي تعهدات ناشی از شرائط غیرمترقبه باشد، خریدار و فروشنده یا هر دوي آنها 

حسب مورد مسئولیتی درخصوص تادیه خسارات طرف مقابل بر عهده نخواهند داشت
بینی نشده در این دستورالعمل، مشمول سایر مقررات حاکم بر 

   

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

کاالهاي معامله -18ماده 
. المللی است بین
المللی مستقیماً متوجه وي خواهد بود بین

حل و فصل هرگونه اختالف فیمابین خریدار و فروشنده ، در چارچوب توافقاتی که اسناد آن قبالً طبق  -19ماده 
مقررات به بورس ارائه گردیده، براساس استانداردهاي تجارت بین

رسیدگی قابل پیگیري 
در صورتی که عدم ایفاي تعهدات ناشی از شرائط غیرمترقبه باشد، خریدار و فروشنده یا هر دوي آنها  -20ماده 

حسب مورد مسئولیتی درخصوص تادیه خسارات طرف مقابل بر عهده نخواهند داشت
بینی نشده در این دستورالعمل، مشمول سایر مقررات حاکم بر  موارد پیش -21ماده 
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ی عا   ه 
  
  
  

  كاالي ايرانسفارش كاال در بورس دستورالعمل ثبت 
  27/6/89و  4/12/88و اصالحية  9/2/1386مصوب 

  
  

شوراي بورس و اصـالحات   03/06/82مصوب مورخ نامة معامالت  آيين 21اجراي مواد در راستاي 
و بـا هـدف   ي بـورس  شورا 09/03/84فلزات مصوب مورخ نامة اتاق پاياپاي بورس  آيين 22و بعدي آن 

 هـاي  و سامان بخشـيدن بـه ثبـت سـفارش     گذاران سرمايه  حمايت از حقوق ،افزايش شفافيت معامالت
  .گردد تورالعمل تدوين و تصويب ميها اين دس در اين بورس )اعم از خريداران و فروشندگان( مشتريان

هاي ثبت سفارش كه توسط  از مشتريان را در فرمهريك  هاي شسفاركارگزاران موظفند  ةكلي  .1مادة 
  .ثبت نمايند، گردد ابالغ ميبورس 

 بانكيهاي  مابين حساب نقل و انتقاالت وجوه بين كارگزار و مشتري از طريق انتقال في ةكلي  .2مادة 
بانـك   .باشد مشتري صورت خواهد پذيرفت و انتقال وجه از ساير طرق ممنوع ميكارگزاري و 

 .گردد اب توسط بورس تعيين ميمورد نظر و نوع حسهاي  يا بانك
  .الزامي است  فرم ثبت سفارش ج كد مشتري دردر  .3مادة 
اين دستورالعمل بايستي قبالً به درخواست مشتري توسط كارگزار  3 ةكد مشتري موضوع ماد  .4مادة 

  :باشد شرايط اخذ كد مشتري به شرح زير مي. از بورس اخذ شده باشد
جهت اخذ كد . باشد اً توسط اشخاص حقوقي مجاز مياخذ كد خريد كاال در بورس صرف - 1

مدارك توسط  ةكلي. مشتري كارگزاري بايستي مدارك زير را به بورس ارائه نمايد
 "برابر اصل"كارگزار كنترل و ضمن تطبيق با اصل آن توسط كارگزار ممهور به مهر 

  :گردد شده و به بورس ارائه مي
 ؛كه به تأييد كارگزار رسيده است فرم درخواست كد مشتري تكميل شده  –الف 

 ة شركت؛كپي اساسنام  –ب  

 ؛رسمي آخرين تغييرات شركت ةكپي روزنام  – ج  
ت مديره و أرسمي در خصوص اعضاي هي ةآخرين آگهي روزنام كپي  – د  

 ؛دارندگان امضاي مجاز شركت
رين گزارش مالي شركت به همراه آخ ةهاي مالي آخرين دور صورت  – ـه 

 بازرس قانوني؛ حسابرس و
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  ؛ت مديره و مديرعامل شركتأاعضاي هي ةكپي شناسنام  –و  
ساير مدارك، مجوزها و مستندات مثبته در خصوص فعاليت مشتري در   –ز  

پذيرش  ةكميت"هاي مرتبط با كاالهاي پذيرفته شده حسب مصوبات  حوزه
 .گردد كه طبق اين ضوابط در بورس تشكيل مي "مشتري

كدهاي معامالتي . نمايددات فوق اقدام به ايجاد كد معامالتي ميبورس براساس مستن - 2
  :صادره شامل انواع زير مي باشد

كد معامالتي است كه جهت خريد و فروش كاال يا گروه كااليي : كد معامالتي عام −
آن مجاز است به شرط عدم وجود محدوديت اعالمي  ةخاصي ايجاد نشده و دارند

كاالهاي  ةيي خاصي در بورس، اقدام به خريد كليجهت خريد كاال يا گروه كاال
 د؛پذيرفته شده در بورس نماي

كد معامالتي است كه جهت خريد و فروش يك گروه  :كد معامالتي خاص گروه كاال −
آن مجاز است به شرط عدم وجود محدوديت  ةكاالي خاص ايجاد شده و دارند

فته شده آن گروه كاالهاي پذير ةاعالمي جهت خريد يك كاالي خاص، از كلي
 د؛كااليي نيز خريد نماي

كد معامالتي است كه جهت خريد يك يا چند كاالي خاص : كد معامالتي خاص كاال −
 .آن مجاز است كاال يا كاالهاي خاص را نيز خريد نمايد ةايجاد شده و دارند

اشخاص حقوقي كه فرم درخواست اخذ كد و مستندات مربوطه را  ةبورس براي كلي - 3
و  "كد معامالتي خاص گروه كاال"جهت صدور . نمايد نمايند، كد عام ايجاد مي ه ميئارا
ه شده توسط ئ، درخواست مشتري به همراه مستندات ارا"كد معامالتي خاص كاال"

ارجاع و پس از تصويب كميته كد مورد نظر صادر  "پذيرش مشتري ةكميت"بورس به 
 "كميته پذيرش مشتري"توسط هاي مشتريان  زمان رسيدگي به درخواست. گردد مي

 .روز كاري خواهد بود 15حداكثر 
، نحوة تشكيل، ءاز جمله تعداد و تركيب اعضا "پذيرش مشتري ةكميت"ضوابط اجرايي  - 4

ت أرسميت يافتن، اتخاذ تصميم و مدارك و مستندات مورد نياز كميته به تصويب هي
 .مديرة بورس خواهد رسيد

كدهاي معامالتي خاص سقف خريد ساليانه  تواند براي پذيرش مشتري مي ةكميت - 5
تواند از ميزان تعيين  تعيين نمايد، در اينصورت سقف خريد كد مذكور طي يكسال نمي

 ةبورس موظف است محدوديت مذكور را در سامان. شده توسط كميته بيشتر گردد
 .معامالتي خود اعمال و رعايت آن را كنترل نمايد

ايفاي تعهدات و ارزش معامالت نكول  ةاساس سوابق معامالتي خريداران و نحوبورس بر - 6
هايي بر روي كدهاي معامالتي اعمال  تواند محدوديت يا ممنوعيت ايشان مي ةشد
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نحوه و شرايط ايجاد محدوديت يا ممنوعيت موضوع اين تبصره طبق ضوابطي . نمايد
 ∗.رسد بورس مي ةت مديرأاست كه به تصويب هي

سريال بايگـاني و  شماره به ترتيب براي هر مشتري را هاي ثبت سفارش  كارگزاران مكلفند فرم  .5ة ماد
  .ارائه نمايندو يا سازمان بورس به حسب استعالم 

. تكميل فرم سفارش الزامي استهنگام  ،دقيق خثبت زمان و تاري جهت رعايت نوبت مشتريان  .6مادة 
كـارگزاران مكلفنـد   . باشـد  نيكي يا تلفني نيز صادق مـي الكترو هاي اين قاعده در مورد سفارش

  .اقدام نمايند  نسبت به اجراي سفارش ،سفارش مشتري ي دريافتبراساس اولويت زمان
پرداخت خريد،  توسط كارگزار منوط به واريز وجه به عنوان پيشاخذ سفارش خريد از مشتري   .7مادة 

ه حساب بـانكي خاصـي كـه كـارگزار طبـق      درصد بهاي تقريبي معامله ب 10حداقل به ميزان 
  .باشد پرداخت مشتريان افتتاح نموده است، مي شرايط اعالمي بورس جهت دريافت پيش

 100پرداخـت را بـراي عرضـه تـا      تواند حسب شرايط بازار ميـزان پـيش   بورس مي  :1تبصرة 
طـي  بورس موظف است ايـن تغييـرات را   . درصد بهاي تقريبي معامله افزايش دهد

  .مية عرضه به عموم اعالم نمايداعال
پرداخـت خريـد،    كارگزار موظف است براساس وجوه واريزي به حساب بانكي پـيش   :2تبصرة 

تخصـيص كـاالي   . ها را براي مشتري يا مشتريان معين ثبت و اجرا نمايـد  سفارش
پـذير اسـت كـه تـا قبـل از پايـان حـراج،         خريداري شده فقط به مشترياني امكـان 

د را به حسـاب بـانكي مربوطـه واريـز و اسـامي آنهـا در سيسـتم        پرداخت خو پيش
  .نظارتي بورس ثبت شده باشد

كننده، تسوية اعتباري معاملـه توسـط مشـتري يـا مشـتريان       در صورتي كه عرضه  :3تبصرة 
كننــده بايــد تــا زمــان اخــذ ســفارش، توســط  خاصــي را بپــذيرد، تأييديــة عرضــه

ـ اراكننده به بورس و كارگزار خريدار  عرضه ه و در سيسـتم نظـارتي بـورس ثبـت     ئ
در صورت تصديق تأييدية مذكور توسط بورس و ثبت آن در سيستم نظارتي . گردد

  .پرداخت خريد توسط مشتري الزامي نخواهد بود بورس، واريز پيش
هايي كه مقررات اين ماده در خصـوص   بورس موظف است از ثبت و اجراي سفارش  :4تبصرة 

  .در سيستم معامالت، جلوگيري نمايد آنها رعايت نشده است،
سفارش و قبل از انجام معامله از خريد كاال منصرف شود و يا  ارائهدر صورتيكه خريدار پس از   .8مادة 

د، چنانچه كارگزار خريدار به هر علت نتواند نسبت به خريد كاالي موضوع سفارش اقـدام كنـ  
  .شود مشتري آزاد مي دريافت پيش
درج و به سفارش مربوطه فرم  ذيل ةاف خريدار بايد قبل از تحقق معاملمراتب انصر  :هتبصر

  .امضاي طرفين برسد

                                                 
  .به تصويب هيأت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده است 27/6/89تاريخ اين ماده در   ∗
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چنانچه خريدار پس از اعمال سفارش توسط كارگزار خريدار از پرداخت الباقي وجـه موضـوع     .9مادة 
نظر محقق نشـده و كـارگزار خريـدار     سفارش ظرف مهلت مقرر خودداري نمايد معاملة مورد

دريافت مشتري يا اعتبار اعطايي به وي كسـر و   پيشرا از محل ي انجام معامله دهاكلية كارمز
  .نون كارگزاران مراجعه خواهد كردفروشنده براي مطالبه خسارات وارده به خود به كا

روز كاري از احراز عدم تحقق معاملـه، كـارگزار خريـدار پـس از      10بعد از گذشت   :تبصره
و اطمينان از عدم طرح شكايت بابت مطالبه خسـارت،  استعالم از كانون كارگزاران 

  .مسترد خواهد كردوي  دريافت مشتري را به پيشالباقي 
رعايت نكنـد در  در صورتيكه كارگزار هر يك از وظايف و تكاليف مقرر در اين دستورالعمل را   .10مادة 

براسـاس  طرف مقابل مسئول و پاسخگو بـوده و اقـدام كـارگزاري حسـب مـورد       مقابل ادعاي
  .تخلف محسوب خواهد شد ،مقررات انضباطي مربوطه

از تاريخ ابالغ اين دسـتورالعمل عمليـات خـود را بـا      روز 15كارگزاران مكلفند ظرف حداكثر   .11مادة 
ف برابـر مقـررات   بديهي است در پايان مهلت مذكور با كارگزاران متخل .تطبيق دهند آن مفاد

 .برخورد خواهد شد



 ٣ 

 بسمه تعالی
 واست کد مشتریان حقیقیفرم درخ
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ضمن تائید صحت مندرجات فوق اعالم می دارم که هر گونه تغییرات احتمالی را سریعاَ به آن شرکت کارگزاري اطالع     
 .دهم
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 اثر انگشت ءنمونه امضا
 
 

 

 
 

 کد صادره توسط بورس
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 2حساب بانکی
کد : ................................................   نام شعبه .....   :...........................................نام بانک

 :...........................شعبه
 :........................................شماره حساب:............................................   نوع حساب

 

 
 

 .رات احتمالی سریعاَ به آن شرکت کارگزاري اعالم می گرددضمن تأیید صحت مندرجات فوق هر گونه تغیی
 :تاریخ:                                  مهر شرکت:                                              امضاء صاحبان مجاز

 
 

    
 

 مهر شرکت نمونه امضاء صاحبان امضاء مجاز
 
 
 

 

 
 

 :کد صادر شده توسط بورس
 
 
 
 

 : امضاي واحد صدور کد  مهر و

 
 

                                                
 . بانک و نوع حساب توسط بورس تعیین می گردد-2



 
 هاي عضو رخصوص كارگزاريكاالي ايران د بورست دستورالعمل وظايف و اختيارات شرك

 

 
و به منظور تعيـين   1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ) 35(و مادة ) 1(مادة  6اجراي مفاد بند  به منظور     

ايـن دسـتورالعمل بـه    ، هـاي عضـو خـود    در خصـوص كـارگزاري  كـاالي ايـران    بورسوظايف و اختيارات شركت 
 .اوراق بهادار رسيدو  بورستصويب هيأت مديره سازمان 

 
 ) 1( هماد

 :شوند اصطالحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي
 .و اوراق بهادار بورسسازمان  :          سبا  -الف 
 .كاالي ايران بورسشركت   :    بورس  -   ب
  .منظور كارگزار عضو بورس كاالي ايران است :   كارگزار  -   ج

 ) 2(ماده 
كنتــرل مــدارك ماهانــة  فــرممربوطــه،  مقــرراتاهانــه مطــابق اي مهــ پــس از دريافــت گــزارش ،بــورس

موضوع  ،نمايد و درصورت مشاهده هرگونه نقص ميتكميل ، )1(مطابق پيوست شمارهها را  كارگزاري
هـاي   وجود هر گونه نقص در گزارش. اطالع دهدمربوطه ارگزاري كروز كاري كتباً به  هفترا ظرف 

 .باشد مي بورسعدم دريافت گزارش توسط  ، به منزلةفرممذكور براساس اين 
هـاي موضـوع ايـن     بار در ارسال گزارش كه كارگزار در طول يك سال بيش از يك در صورتي  :هتبصر 

موظف اسـت موضـوع    بورسمربوطه را رعايت ننمايد، مقررات هاي تعيين شده در  مهلت ،ماده
گـزارش   سـبا بـر كـارگزاران    ها و مديريت نظـارت  را به مرجع رسيدگي به تخلفات كارگزاري

 . نمايد

   )3( هماد
حـداكثر ظـرف    بـورس داراي نقص نباشد، ) 2(دريافتي موضوع مادة ماهانة هاي  كه گزارش درصورتي

ها را بـراي هـر كـارگزاري     بررسي ماهانه كارگزاريفرم  ،ها پس از دريافت اين گزارشكاري روز  15
ه پاسخ به هر يك از سؤاالت مذكور در اين فرم منفي ك و در صورتي، تكميل )2(مطابق پيوست شمارة 

در دريافـت و   ،تكميـل ايـن فـرم   روزكاري پس از اتمـام مهلـت    10باشد، توضيح كارگزاري را ظرف 
ت خـود بـه   ابـه همـراه نظـر    كاري بعدروز هفتظرف كننده نبودن توضيحات كارگزاري،  صورت قانع

عـدم   .نمايـد  مـي ارسـال   سـبا نظارت بر كارگزاران و مديريت  ها مرجع رسيدگي به تخلفات كارگزاري
 .دريافت يا عدم ارائه توضيحات كارگزاري مانع از ارسال اين گزارش به مرجع مذكور نخواهد بود
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 )  4( هماد
 باسـ . دهـد  يارائـه مـ   باسبرنامه رسيدگي ساالنه خود را تهيه و بـه   ،قبل از آغاز هر سال يك ماه بورس

نمايد و در اين صـورت بـورس موظـف     برنامه به بورس اعالم مي ر مورد ايننظرات اصالحي خود را د
اي كه قبل از شروع سـال،  است اصالحات الزم را در برنامه رسيدگي ساالنه به موقع انجام دهد به گونه

 .برسد سبابرنامه رسيدگي به تأييد 

 ) 5(ماده 

هـا كـه در برنامـه سـاالنه      ي كـارگزاري هـا  در هر بازديـد از دفـاتر مركـزي و شـعب و نماينـدگي      بورس   
فرم گزارش بازديد از كارگزاري را مطابق نمونه پيوسـت شـماره    ،بيني نموده است رسيدگي خود پيش

 بورس درصورتي كه پاسخ به هر يك از سؤاالت مطرح در اين فرم منفي باشد،. نمايد تكميل مي) 3(
در ز تـاريخ تكميـل ايـن فـرم دريافـت و      ا كـاري روز 15مربوطـه را ظـرف   بايد توضيحات كارگزاري 

از اتمام ايـن   كاريروز 15ظرف مدت  بورسكننده نبودن اين توضيحات به همراه نظرات  صورت قانع
ارسـال   سـبا ها و مديريت نظـارت بـر كـارگزاران     كننده به تخلفات كارگزاري مهلت به مرجع رسيدگي

مـذكور  گـزارش بـه مراجـع    ايـن  نع از ارسـال  ا عدم ارائه توضيحات كارگزاري مايعدم دريافت . نمايد
 .نخواهد بود

در برنامـه سـاالنه رسـيدگي    دوره بررسـي در فـرم مـذكور در ايـن مـاده      چگونگي انتخاب  ) :1( ةتبصر
 . شود بيني مي پيش بورس

اي و تصـادفي ذكـر شـده باشـد،      هرگاه در فرم گزارش بازديد از كارگزاري، بررسي نمونـه  ):2(تبصرة 
هـاي رسـيدگي شـامل     كاربرگي به همـين منظـور تهيـه نمايـد كـه در آن روش     بايد  بورس
ها و نتايج رسيدگي به نحو كـافي مسـتند شـود و بـه ضـميمة فـرم مـذكور در پرونـدة          نمونه

 بـورس موارد مورد نظر خود را در ايـن مـورد بـه    تواند  مي سبا. كارگزاري نگهداري گردد
 .  اعالم نمايد

دهد كننده تشخيص ميبورس توضيحات كارگزاري موضوع اين ماده را قانعدر مواقعي كه  ):3(تبصرة 
كننده بودن توضيحات كـارگزاري بـه تأييـد    حاوي داليل قانع يبايد موضوع را طي گزارش

 .نمايدمديريت مربوطه در بورس تهيه كرده و به ضميمه فرم گزارش بازديد، بايگاني 

  )6(ماده 
كارگزاري كه مصـوب مجمـع عمـومي    هاي مالي  صورتدريافت  روزكاري پس از 15داكثر ح بورس

هــاي مــالي  براســاس صــورت) 4(هــا را مطــابق پيوســت شــماره  اســت، فــرم بررســي ســاالنه كــارگزاري
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نمايـد و گـزارش    ها و مدارك دريافتي، براي هر كارگزاري تكميـل مـي   شده و ساير گزارش حسابرسي
كه جـواب هـر يـك     در صورتي. دهد ميآن كارگزاري را مورد بررسي قرار حسابرس و بازرس قانوني 

از سؤاالت مذكور در اين فرم منفي باشد يا كارگزاري براساس گزارش حسابرس و بـازرس قـانوني از   
روزكـاري پـس از پايـان ايـن مهلـت توضـيح        15ظـرف   بـورس ررات تخلف نموده باشد، قوانين و مق

كننده نبودن ايـن توضـيحات بـه     در صورت قانعز موارد دريافت و كارگزاري را در خصوص هر يك ا
هـا و   جع رسيدگي بـه تخلفـات كـارگزاري   هفت روزكاري بعد به مرنظرات خود حداكثر ظرف همراه 

 .نمايد ميارسال  ،سبامديريت نظارت بر كارگزاران 

 ) 7(ماده 
 :زير است داراي اختيارات بورساالجرا شدن اين دستورالعمل،  از تاريخ الزم

 ؛ي عضو خودها به كارگزاريا نمايندگي ياعطاي مجوز ايجاد شعبه  ) الف
 هاي عضو خود؛به كارگزاري اعطاي مجوز ايجاد تاالر اختصاصي )   ب
 ؛ي عضو خودها به كارگزاري بورساعطاي حق دسترسي به سامانة معامالتي   )   ج
و ورود بـه  جهت دسترسي به سامانة معـامالتي   هاي عضو كاركنان كارگزاريصدور مجوز براي   )    د

 هاي معامالت بورس؛ محل
هـا در راسـتاي انجـام     هـاي عضـو خـود و مـديران و كاركنـان آن      دريافت اطالعـات كـارگزاري    )   هـ

 ؛)ستاك(وظايف محوله و ثبت آن در بانك اطالعاتي كارگزاران 
و  سـبا از كـارگزاران بـه درخواسـت    هاي كارشناسي درخصوص شكايت مشـتريان  تهيه گزارش)  و   

 ؛اوراق بهادارو بورس  كميته سازش كانون كارگزاران
مقـررات  . نمايـد  را رعايـت مـي  در اجراي اختيـارات موضـوع ايـن مـاده مقـررات       بورس: ) 1(تبصره 

ايـن   5در پيوسـت شـمارة    كـاالي ايـران   بـورس  عضـو  هاي با كارگزاريموجود در رابطه 
 .بعدي، پس از تصويب به بورس ابالغ خواهد شد مقررات. ندا ستورالعمل فهرست شدهد

اين ماده، بورس موظف است مقررات پيشنهادي خود را ) ب(و ) الف(در اجراي بندهاي ) : 2(تبصره 
 .ارائه كند سباحداكثر سه ماه پس از تصويب اين دستورالعمل؛ به 

 دارصـالحيت لعمل، نيـروي انسـاني   بورس بايد در اجراي اختيارات موضوع ايـن دسـتورا   ) :3( هتبصر
 .استخدام نمايد سباكافي به تشخيص 

 ) 8(ماده 
پذيرش اعضـاء توسـط بـورس، كـارگزاراني كـه در حـال حاضـر مجـوز         تصويب مقررات مربوط به تا 

بـه  شـوند،  به بـورس معرفـي مـي    باسو كارگزاراني كه از طرف فعاليت در بورس كاالي ايران را دارند 
 .شوند پذيرفته ميعنوان عضو بورس 
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 ) 9(ماده 
رعايت قانون و مقررات توسط اعضاي خود را انجام  هت اطمينان ازبورس موظف است بررسي الزم ج

 سباها و  داده، و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را به مرجع رسيدگي به تخلفات كارگزاري
 .گزارش كند

 ) 10(ماده 
، حجـم و ارزش  هـا   هـاي آن  ران فعـال و غيرفعـال و شـعبه   بورس هر ماه گزارشـي از وضـعيت كـارگزا   

هـاي كـارگزاري و    و همچنين هر سه ماه گزارشي از بازرسي انجام شده از شـركت مشتريان و معامالت 
ها توسط مديريت نظارت شكل و محتواي اين گزارش .نمايد ارسال مي سباها را تهيه و به  هاي آن شعبه

 .گرددالغ مي، تعيين و ابسبابر كارگزاران 

 ) 11(ماده 
تواند براي انجام موارد مـذكور در ايـن دسـتورالعمل از خـدمات حسابرسـان معتمـد سـازمان         بورس مي

 .استفاده نمايد

 ) 12(ماده 
مخصـوص  ي كـارگزاري يـا پرونـده   ي ها و مدارك رسيدگي بورس، در پرونده يك نسخه از كليه فرم

 .شود نگهداري مي ديگري

 ) 13(ماده 
زمان بايد در چارچوب اختيارات بورس بوده و هم هاي صادره توسط بورس، اطالعيه ها و بخشنامه كلية

 .ارسال گردد سبابا ابالغ به كارگزاران، يك نسخه از آن به 

 ) 14(ماده 
 .پيشنهاد دهد سباتواند اصالحات الزم در اين دستورالعمل را جهت تصويب به  بورس مي

 ) 15(ماده 
 .دارد ارسال مي سباها را بالفاصله به  از مصوبات خود درخصوص كارگزاريبورس يك نسخه 

 ) 16(ماده 
بـه تصـويب هيـأت     2/3/1388 تـاريخ در  و چهار پيوست تبصره هفت ماده، شانزدهاين دستورالعمل در 

 .الزم االجرا است تاريخاين رسيد و از  سبامديره 
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 به نام خدا
 

 :تاريخ تهيه          :  نام شركت كارگزاري 
 

 :صفحه          :  ماه مورد گزارش 
 ي بورس كاالي ايرانها ماهانه كارگزاريگزارش نترل مدارك فرم ك

 
 توضيحات ن/مخير بليسؤالفردي

1 

بـه ترتيبـي   طبق دستورالعمل مربوطـه؛هاي ماهانه دريافتي از كارگزاري آيا تمام صفحات گزارش

شـوند، امضـاء شـده و بـه ضـميمه نامـه رسـمي         كه مكاتبات عادي شركت كارگزاري امضـاء مـي  

 شركت كارگزاري ارسال شده است؟

    

2 

رش با ذكر نام شركت كارگزاري، تـاريخ تهيـه   آيا تراز آزمايشي كل به تاريخ پايان ماه مورد گزا

گزارش، شماره آخرين سند، شماره صفحه و تعداد كل صفحات در باالي هر صـفحه، و امضـاي   

 مقام مجاز در زير كل صفحات ارسال شده است؟

   

فقط در صورت وجود نقص عمده به 

 2تشخيص بورس، مطابق ماده 

 .دستورالعمل عمل شود

3 
هاي بـانكي و وجـوه نقـد    هاي بانكي و وجوه نقد در تراز تفصيلي حساب سابآيا مجموع مانده ح

 با مانده حساب وجوه نقد در تراز كل مطابقت دارد؟
    

4 

 مرتبط به بورس كاالكارگزاري كههاي بانكي شركتآيا صورت مغايرت بانكي كليه حساب

و به همراه صورت مغايرت بانك، صورت حساب بانك در تاريخ تهيه و ارسال گرديده  است، 

 م باز و توضيح هر يك ارائه شده است؟رش و يك روز بعد از آن، فهرست اقالپايان ماه گزا

    

5 

شـركت  مـرتبط بـا بـورس كـاال در دفـاترهاي بـانكيكليه حساب يي روزانهو ماندهآيا گردش

هاي مـذكور،  از ابتـدا   حسابصورتحساب بانكي ي وزانهي رو ماندهكارگزاري به همراه گردش 

 تهيه و ارسال گرديده است؟ ،تا پايان ماه

    

6 
ارزش كــل %10(نحســاب سرفصــل پــيش دريافــت از مشــترياي ي روازنــهو مانــدهآيــا گــردش

 تهيه و ارسال گرديده است؟از ابتدا تا پايان ماه، ) معامالت
    

7 
تهيـه و  ،پايان ماهتااعتبار اعطايي به مشتريان از ابتداي حساب كنترلنهي روزاو ماندهآيا گردش

 ارسال گرديده است؟
    

8 

به تفكيك مشتريان به تاريخ پايان ي سني بدهكاران بيش از يك ماه كارگزاريآيا گزارش مانده

، شـماره  ماه مورد گزارش با ذكر نام شركت كارگزاري، تاريخ تهيه گزارش، شماره آخرين سـند 

صفحه و تعداد كل صفحات در باالي هر صفحه و امضاء مقام مجاز در زير كل صـفحات ارسـال   

 شده است؟ 

   

فقط در صورت وجود نقص عمده به 

 2تشخيص بورس، مطابق ماده 

 .دستورالعمل عمل شود

 
 :كننده  تهيهخانوادگي  نام و نام

 
 :امضاء    
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 )2پيوست ( هاي عضو رخصوص كارگزاريد ايران كااليدستورالعمل وظايف و اختيارات شركت بورس 
 به نام خدا

 :تاريخ تهيه          : نام شركت كارگزاري 
 :صفحه          : ماه مورد گزارش 

 ي بورس كاالي ايرانها فرم بررسي گزارش ماهانه كارگزاري
 توضيحات  ن/م خير بليسؤالرديف

   ده است؟مربوطه به موقع ارسال شبخشنامه آيا گزارش ماهانه مطابق 1

2 
يـا   "حسـاب جـاري معـامالتي مشـتريان"هـاي بـانكي كـه بـه عنـوان حسـاب يآيا كليه

هـاي بـانكي و وجـوه     در تراز تفصيلي حسـاب  "هاي بانكي مرتبط با بورس كاالحساب"
 اند؟ معرفي شده بورسرسماً به  اند، قبل از تاريخ تهيه گزارش، نقد گزارش شده

 
 

 

3 
هاي بانكي و وجوه نقد به عنوان هاي بانكي كه در تراز تفصيلي حساب حسابيآيا كليه

 هستند؟ از نوع حساب جارياند،  حساب جاري معامالتي مشتريان گزارش شده
 

 
 

4 
هـاي  براي حساب جاري معامالتي مشـتريان و سـاير حسـاب"آيا صورت مغايرت بانكي 

 به طور صحيح تهيه گرديده است ؟، "مرتبط با بورس كاال
 

 
 

   هاي كل تعريف شده است؟در سطح حسابپيش دريافت از مشتريانآيا حساب5
    هاي كل تعريف شده است؟حساب كنترل اعتبار اعطايي به مشتريان در سطح حسابآيا6

7 
هـاي  بـين حسـابانتقـالنقل و انتقال وجوه بين كارگزاري و مشتري از طريقيآيا كليه

 بانكي كارگزاري و مشتري صورت پذيرفته است ؟
 

 
 

8 
هاي خريـد كـارگزاري   حداكثر مجموع ارزش سفارشاي و تصادفي، با بررسي نمونهآيا

مشـتريان و   ي حساب پـيش دريافـت از  در هر روز كمتر يا مساوي ده برابر مجموع مانده
 باشد؟ حساب كنترل اعتبار اعطايي به مشتريان در پايان همان روز مي

 
 

 

9 

حسـاب  "كـه بـه عنـوانمجمـوع حسـاب بـانكييدر طول ماه مورد بررسي، مانـدهآيا
در انـد،  معرفـي شـده   "حساب بانكي مرتبط با بورس كـاال "يا  "جاري معامالتي مشتريان

 "حسـاب پـيش دريافـت از مشـتريان    "ي مانـده مجمـوع  ي يا مسـاو بزرگتر پايان هر روز 
 باشد؟ ميدر پايان همان روز به مشتريان  "اعتبار اعطاييكنترل حساب "و

 

 

 

10 
ي بدهكار باشد، آيا اين مانده بـا توجـه   در صورتي كه حساب جاري شركاء داراي مانده

 رسد؟ي كارگزاري، معقول به نظر ميبه سرمايه
 

 
 

11 
ات كـارگزاري بـراي عـدم تسـويه بـا بـدهكاراني كـه بـيش از يـك مـاه بـه            آيا توضـيح 

 رسد؟كارگزاري بدهكارند معقول و منطقي به نظر مي
 

 
 

 
 : امضاء               :امضاء         :نام و نام خانوادگي تأييدكننده      : كننده تهيه خانوادگي نام و نام
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 )3پيوست ( هاي عضو كارگزاري درخصوص ي ايرانكاالدستورالعمل وظايف و اختيارات شركت بورس 
 

 : دوره بررسي         : نام شركت كارگزاري 
 : تاريخ تهيه          :  حل بازديدم

 1 : شماره صفحه          : نشاني محل بازديد 
 

 نهاي بورس كاالي ايرافرم گزارش بازديد از كارگزاري
  

 توضيحات ن/م خير بليسؤالرديف

وامعمومي حاوي نرؤيتآيا محل مورد بازديد داراي تابلوي مناسب در 1
     باشد؟ شركت كارگزاري ميمشخصات 

بـا ذكـر    ركت بورس كاالسبا و شآيا نشاني محل مورد بازديد قبالً بـه   2
 عنوان آن اعالم شده است؟ 

    

اسناد مالكيت يا اجاره محل مورد بازديد    باشد يا خير؟مالكيت شركت كارگزاري مي محل مورد بازديد، درآيا 3
 .رويت گردد

درنظرگرفتـه   هاي هاوسالن وتعداد اتاق ذكرمتراژكل   آيا محل مورد بازديد، داراي كاربري اداري يا تجاري است؟ 4
 .كااليي ضروري است بورس براي فعاليت جهت شده

ـ ي شاغلين در محل مورد بازديد، قـبالً بـه   آيا فهرست اسام 5 اعـالم  ورسب
 گرديده است؟

    

ــد داراي 6 ــورد بازدي ــارگزاري در محــل م ــاغل ك ــان ش ــه كاركن ــا كلي آي
     باشند؟ مجوزهاي الزم مي

7 
اي و تصـادفي، فـرم مشخصـات مشـتريان كـارگزاري آيا با بررسي نمونـه 

شكل صحيح دريافت و  مطابق مقررات مربوطه تنظيم و مدارك مربوط به
 گردد؟ بايگاني مي

    

8 
ــه  ــا بررســي نمون ــا ب اي و تصــادفي، اطالعــات مشــتريان كــارگزاري و آي

ها مطابق مقـررات مربوطـه در فـرم سـفارش      سفارشات خريد و فروش آن
شود؟ خريد يا فروش كاال ثبت مي

    

9 
ــه  ــا بررســي نمون ــا ب اي و تصــادفي، اطالعــات مشــتريان كــارگزاري و آي

ــدوفروش آن  ــات خري ــتم      سفارش ــه در سيس ــررات مربوط ــابق مق ــا مط ه
گردد؟كامپيوتري كارگزاري ثبت مي

    

10 
تواننـد از طريـق سيسـتمآيا در مكان مورد بازديـد، كاركنـان مسـئول مـي

حسابداري شركت كارگزاري، هر آن به درخواسـت مشـتري، اطالعـات    
بل ارائه دهند؟تفصيلي گردش حساب وي را به تاريخ پايان روز ق

    

11 
هاي پـذيرش، معـامالت و حسـابداري را بـه آيا شركت كارگزاري بخش

هــا و نيــروي انســاني كــافي بــه هــر يــك از بخــشتفكيــك ايجــاد كــرده 
 است؟اختصاص داده 

    

آيا شركت كارگزاري اختيارات و وظايف مسوؤالن پذيرش، معامالت و 12
كپــــي يــــك نســــخه از اختيــــارات مــــذكور     ها ابالغ نموده است؟ حسابداري را به طور كتبي تهيه و به آن

 .گردد ضميمه گزارش اين پيوست به بايست مي
 : امضاء                :امضاء       :ده نام و نام خانوادگي تأييدكنن     : كننده تهيه خانوادگي نام و نام  
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 )3پيوست ( هاي عضو  درخصوص كارگزاري ي ايران كاالدستورالعمل وظايف و اختيارات شركت بورس 
 

 : دوره بررسي         : نام شركت كارگزاري 
 : تاريخ تهيه          :  حل بازديدم

 2 : شماره صفحه          : نشاني محل بازديد 
 بورس كاالي ايران زارش بازديد از كارگزاريفرم گ

 
 توضيحات ن/م خيربليسؤالرديف

ــاراداريآيــا وســايل و تجهيــزات مناســب 13 در حــد متعــارف، در اختي
 .ذكر تجهيزات مربوطه ضروري است    هاي پذيرش، معامالت و حسابداري گذاشته شده است؟ بخش

14 
كان مورد بازديد، قـادرآيا سيستم حسابداري شركت كارگزاري در م

به ارائه تراز كل آزمايشي، گردش حساب پيش دريافت از مشـتريان و  
 باشد؟ اعتبار اعطايي به مشتريان مي

 .براي شعبه و نمايندگي مورد  ندارد   

مقــررات مربوطــه در دريافــت واي و تصــادفي، آيــا بــا بررســي نمونــه 15
     شود؟ يهاي خريد، به طور كامل رعايت م سفارشاجراي 

اي و تصــادفي، مقــررات مربوطــه در دريافــت و آيــا بــا بررســي نمونــه 16
     شود؟ اجراي سفارش فروش به طور كامل رعايت مي

17 
ــه   ــي نمون ــا بررس ــا ب ــاب آي ــزي حس ــانكياي و تصــادفي واري ــاي ب ه

هـاي   به حسـاب جهت انجام معامالت وجوه مشتريان كليه كارگزاري، 
 د؟نشو ميكارگزاري واريز  يدهمعرفي شجاري معامالتي 

    

18 
يمانـدههـا در دفـاتر كـارگزاري بـامانده حسابدر دوره بررسي آيا

     ارسالي كارگزاري تطابق دارد؟هاي گزارش شده ماهيانه حساب

19 
وانتقال وجوه بـين كـارگزاري ونقل،اي و تصادفي آيا با بررسي نمونه

بـانكي كـارگزاري و مشـتري     مـابين  هـاي فـي   مشتري از طريق حسـاب 
 )گردد؟ درصد مبلغ اخذ مي 10(صورت پذيرفته است؟ 

    

 
 

  :نام و نام خانوادگي تأييدكننده      : كننده تهيه خانوادگي نام و نام
        

 : امضاء               :امضاء   
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 )4پيوست ( هاي عضو كارگزاري درخصوصي ايران كاالدستورالعمل وظايف و اختيارات شركت بورس 
 

 به نام خدا
 

 : كننده تهيه         : نام شركت كارگزاري 

 :گزارش  تاريخ تهيه         :  سال مالي منتهي به
 

 يرانبورس كاالي ا يها كارگزاريهاي مالي حسابرسي شده صورتفرم بررسي ساالنه 
 

 توضيحات ن/م خير بليسؤالرديف

هاي مالي حسابرسـي شـده كـارگزاري و سـاير مـدارك و آيا صورت 1
     اطالعات مربوطه مطابق مقررات به موقع ارسال شده است؟

2 

آيا در انتخاب يا تغيير حسابرس كارگزاري، مقررات مربوطـه رعايـت
 شده است؟

   

كــه حســابرس شــركت تغييــر  درصــورتي
ه و علل تغييـر از نظـر بـورس منطقـي     يافت

نباشد، موضـوع بـه مـديريت نظـارت بـر      
 .گزارش شود سباكارگزاران 

آيـا حسـابرس در صــدور گـزارش خـود مقــررات مربوطـه را رعايــت 3
     نموده است؟

4 
هاي مـالييادداشت پيوست صورتهاي بانكي كه در آيا كليه حساب

انـد، از نـوع    گـزارش شـده  به عنوان حساب جاري معـامالتي مشـتريان   
 حساب جاري بانكي هستند؟

    

5 
گذاري كارگزاري در سهام سايرهاي سرمايه آيا مجموع مانده حساب

درصـد حقـوق    70شده يـا   ها، برابر يا كمتر از سرمايه پرداخت شركت
 صاحبان سهام كارگزاري است؟

    

جاري شركاء داراي مانده بدهكار باشد، آيا اين كه حساب درصورتي 6
     رسد؟ مانده با توجه به سرمايه كارگزاري معقول به نظر مي

هاي مالي كارگزاري مقبول ياآيا اظهارنظر حسابرس در مورد صورت7
 مشروط با بندهاي شرط قابل قبول است؟

   

در صــورت مشــروط بــودن اظهــارنظر    
ــول  حســابرس،  ــل قب ــودن تشــخيص قاب ب

در  .بندهاي شرط، به عهده بـورس اسـت  
ضــمن صــورت غيرقابــل قبــول بــودن    

هـاي  از شـركت گزارش موضوع به سبا، 
كــارگزاري خواســته شــود تــا نســبت بــه  

 هاي مالي و اخـذ تأييديـه  اصالح صورت
 .مقبول از حسابرس و بازرس اقدام نمايد

 
 

  :تأييدكننده  نام و نام خانوادگي     : كننده تهيه خانوادگي نام و نام
       

 : امضاء             :امضاء   



 پيوست شماره 5
 
  شوراي بورس3/06/1382 مصوب ؛يين نامة معامالتآ ‐۱

  شوراي بورس 09/03/1384 مصوب ؛ آيين نامة اتاق پاياپاي-2

 02/02/1387 مصوب ؛ دستورالعمل پذيرش كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال در بورس كاالي ايران-3
اوراق بهادارو هيأت مديره سازمان بورس   

 هيأت مديره سازمان 09/11/1387 مصوب ؛لعمل صدور مجوز و فعاليت مشاور پذيرش دستورا-4
  اوراق بهادار وبورس

 هيأت مديره سازمان 31/06/1386 مصوب ؛ دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري-5
 بورس و اوراق بهادار 

يأت مديره سازمان بورس  ه09/02/1386  مصوب ؛دستورالعمل ثبت سفارش كاال در بورس فلزات-6
 و اوراق بهادار

 هيأت مديره سازمان كارگزاران بورس 12/06/1384 مصوب ؛ دستورالعمل اجرائي رينگ صادراتي-7
 فلزات

؛  )سهامي عام( دستورالعمل اجرائي معامالت قراردادهاي آتي در شركت بورس كاالي ايران -8
  مصوب شوراي عالي بورس20/12/1386مصوب 

لعمل برداشت توسط خريداران دستورا-9  
تمديد مجوز موقت ورود به سالن معامالت افراد فاقد گواهي اصول مقدماتي؛ و نحوة صدور -10

17/07/1387 مورخ 11010015بخشنامة شمارة   
30/06/1387 مورخ 11010014 ايجاد سايت الكترونيكي؛ بخشنامة شمارة -11  
 مورخ 11010013بخشنامة شمارة  ؛التتمديد مجوز موقت انجام معامو  نحوة صدور -12
24/04/1387  
 مورخ 09 بخشنامة شمارة؛ ارسال اطالعات ماهانة شركتهاي كارگزاري فعال در بورس كاالي ايران-13
30/06/1386  
 مورخ 11010005 بخشنامة شمارة ؛ درخواست فعاليت در بازار معامالت آتي و معرفي نماينده-14
13/04/1386  
 ؛هاي كارگزاري عضو بورس كاالي ايران ز معامله قراردادهاي آتي براي شركتنحوة صدور مجو-15

  19/12/1387 مورخ 11020028ابالغيه شمارة 
 ابالغيه شمارة ؛ ابالغ دستورالعمل كميته سازش و نحوة دريافت رسيدگي به اختالفات و شكايات-16

  31/01/1388 مورخ 11020031



ابالغيه شمارة ؛  1,1. قانون بازار اوراق بهادار ج35خاص مادة  دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اش-17
  02/04/1387 مورخ 11020021

 مورخ 11020020 ابالغيه شمارة ؛ ابالغ دستورالعمل استفاده از خدمات موسسه حسابرسي-18
11/02/1388  
 مورخ 11020031 ابالغيه شمارة ؛اي مديران نهادهاي مالي  ابالغ دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه-19
31/01/1388  
 ابالغيه مجوز فعاليت در زمينه معامالت كاالهاي پتروشيمي شركتهاي كارگزاري عضو بورس -20

  11/03/1388 مورخ 11020018 ابالغيه شمارة ؛كاالي ايران
 سقف نرخ كارمزد شركت بورس كاالي ايران و سقف نرخ كارمزد كارگزاران در معامالت -21
  12/12/1386 مورخ 11020016االي پتروشيمي؛ ابالغيه شمارة ك

 ارجاع سازش در  اختالفات بين فعاالن بازار به كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار؛ ابالغيه -22
  03/11/1386 مورخ 11020015شمارة 

اري نزد  هيأت مديره سازمان كارگز30/10/1386 ابالغ اساسنامه نمونه شركت كارگزاري مصوب -23
  17/11/1386 مورخ 11020015سازمان؛ ابالغيه شمارة 

؛ -كارگزار غير ذينفع در بورس كاال- ابالغ شرايط فعاليت كارگزاران در بورس كاالي ايران -24
  25/07/1386 مورخ 11020007ابالغيه شمارة 

 11030006رة  اخذ نظر از معاونت حقوقي سازمان در خصوص قوانين بازار سرمايه؛ ابالغيه شما-25
  25/07/1386مورخ 

 مورخ 11030028 شمارة  در سيستمهاي كامپيوتري؛ اطالعية office 2007 نصب نرم افزار -26
24/12/1387  
هاي  هاي شركت اعالم ارسال چك ليست پيشنهادي رعايت قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت-27

  08/08/1387 مورخ 11030025 شمارة اطالعيةكارگزاري؛ 
 مورخ 11030024 شمارة  اطالعيةهاي آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده؛ رسال مجموعة گزارشا-28
02/07/1387  
اجراي دستورالعمل نحوة دريافت مجوز تأسيس بورسها، كانونها و نهادهاي مالي از سازمان بورس -29

  25/08/1386 مورخ 11030004 شمارة ؛ اطالعيةو اوراق بهادار 
 11030001 شمارة اطالعيةي اعضاء هيأت مديره و تغيير تركيب سهامداري؛ ا  صالحيت حرفه-30

  05/04/1386مورخ 
 



 

 

 حداقل خرید جهت کشف نرخ در بورس کاال توسط چه کسی تعیین می شود؟
  هیئت مدیره بورس

 شرایط تقاضاي فسخ معامله توسط خریدار در رینگ صادراتی چگونه است؟

 ایران توسط چه کسی صادر می گردد؟
 

  ؟در رینگ صادراتی بورس کاال به چه معنایی است
به بانک  سندي است حاوي اطالعات اولیه اعتبار اسنادي که توسط بانک گشایش کننده اعتبار اسنادي

  .اعالم بانک خریدار به خریدار مبنی بر آمادگی بانک جهت گشایش اعتبار اسنادي
  .اعالم ناظر بازار مبنی بر گشایش بازار پیش از شروع شدن معامالت

  .دسندي است تعهدآور که پس از انجام معامله در بورس از سوي فروشنده صادر می گرد

  ا یا یکی از بانک هاي دیگر که عاملیت بانک مرکزي را دارد
کارگزاري هاي عضو بورس کاال و اعطاي مجوز ایجاد شعبه به 

  ؟وظیفه بورس کاالي ایران در صورت شکایت مشتریان از کارگزاران مبنی بر مطالبه ضرر و زیان چیست

  تهیه گزارش کارشناسی و صدور رأي پیشنهادي به درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار
  تهیه گزارش کارشناسی به درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیته سازش کانون کارگزاران 

  تهیه گزارش کارشناسی به درخواست کمیته سازش کانون کارگزاران
  ؟کارگزاران عضو بورس کاال موظف به ارایه کدام یک از اطالعات و مدارك به بورس می باشند

    54از  52صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

حداقل خرید جهت کشف نرخ در بورس کاال توسط چه کسی تعیین می شود؟
هیئت مدیره بورس) 2 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

  ناظر معامالت) 4  هیئت پذیرش
شرایط تقاضاي فسخ معامله توسط خریدار در رینگ صادراتی چگونه است؟

  قبل از پایان مهلت تسویه و از طریق کارگزار خود
  بعد از پایان مهلت تسویه و از طریق کارگزار خود

  قبل از ارایه اعالمیه پیش گشایش و از طریق کارگزار خود
  .تقاضاي فسخ در معامالت رینگ صادراتی امکان پذیر نیست

ایران توسط چه کسی صادر می گردد؟پروفرما در معامالت رینگ صادراتی بورس کاالي 
 کارگزار فروشنده) 2 کارگزار خریدار

  فروشنده) 4  بورس کاالي ایران
در رینگ صادراتی بورس کاال به چه معنایی است "اعالمیه پیش گشایش

سندي است حاوي اطالعات اولیه اعتبار اسنادي که توسط بانک گشایش کننده اعتبار اسنادي
  .طرف فروشنده ارسال می گردد

اعالم بانک خریدار به خریدار مبنی بر آمادگی بانک جهت گشایش اعتبار اسنادي
اعالم ناظر بازار مبنی بر گشایش بازار پیش از شروع شدن معامالت

سندي است تعهدآور که پس از انجام معامله در بورس از سوي فروشنده صادر می گرد
  ؟مبناي تبدیل نرخ ارز در رینگ صادراتی چیست

  صرافی مورد تأیید بورس کاال
  اعالم فروشنده و تأیید هیئت مدیره بورس

  توافق خریدار و فروشنده
ا یا یکی از بانک هاي دیگر که عاملیت بانک مرکزي را دارد.ا.بانک مرکزي ج

کارگزاري هاي عضو بورس کاال و اعطاي مجوز ایجاد شعبه به اعطاي مجوز ایجاد تاالر اختصاصی به 
  ؟کارگزاري ها در حیطه وظایف چه مرجعی است

  مورد اول سازمان بورس و اوراق بهادار و مورد دوم شرق بورس
  هر دو، شرکت بورس کاالي ایران
  هر دو، سازمان بورس و اوراق بهادار
  م سازمان بورس و اوراق بهادارمورد اول شرکت بورس و مورد دو

وظیفه بورس کاالي ایران در صورت شکایت مشتریان از کارگزاران مبنی بر مطالبه ضرر و زیان چیست
  رسیدگی مقدماتی و  تکمیل پرونده و صدور رأي بدوي

تهیه گزارش کارشناسی و صدور رأي پیشنهادي به درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار
تهیه گزارش کارشناسی به درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیته سازش کانون کارگزاران 

تهیه گزارش کارشناسی به درخواست کمیته سازش کانون کارگزاران
کارگزاران عضو بورس کاال موظف به ارایه کدام یک از اطالعات و مدارك به بورس می باشند

  ماهه حسابرسی شده صورت هاي مالی شش
  صورت هاي مالی سه حسابرسی شده

  صورت هاي مالی ساالنه حسابرسی شده

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

حداقل خرید جهت کشف نرخ در بورس کاال توسط چه کسی تعیین می شود؟ .21
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) 1
هیئت پذیرش) 3

شرایط تقاضاي فسخ معامله توسط خریدار در رینگ صادراتی چگونه است؟ .22
قبل از پایان مهلت تسویه و از طریق کارگزار خود) 1
بعد از پایان مهلت تسویه و از طریق کارگزار خود) 2
قبل از ارایه اعالمیه پیش گشایش و از طریق کارگزار خود) 3
تقاضاي فسخ در معامالت رینگ صادراتی امکان پذیر نیست) 4

پروفرما در معامالت رینگ صادراتی بورس کاالي  .23
کارگزار خریدار) 1
بورس کاالي ایران) 3

اعالمیه پیش گشایش"اصطالح  .24
سندي است حاوي اطالعات اولیه اعتبار اسنادي که توسط بانک گشایش کننده اعتبار اسنادي) 1

طرف فروشنده ارسال می گردد
اعالم بانک خریدار به خریدار مبنی بر آمادگی بانک جهت گشایش اعتبار اسنادي) 2
اعالم ناظر بازار مبنی بر گشایش بازار پیش از شروع شدن معامالت) 3
سندي است تعهدآور که پس از انجام معامله در بورس از سوي فروشنده صادر می گرد) 4

مبناي تبدیل نرخ ارز در رینگ صادراتی چیست .25
صرافی مورد تأیید بورس کاال) 1
اعالم فروشنده و تأیید هیئت مدیره بورس) 2
توافق خریدار و فروشنده) 3
بانک مرکزي ج) 4

اعطاي مجوز ایجاد تاالر اختصاصی به  .26
کارگزاري ها در حیطه وظایف چه مرجعی است

مورد اول سازمان بورس و اوراق بهادار و مورد دوم شرق بورس) 1
هر دو، شرکت بورس کاالي ایران) 2
هر دو، سازمان بورس و اوراق بهادار) 3
مورد اول شرکت بورس و مورد دو) 4

وظیفه بورس کاالي ایران در صورت شکایت مشتریان از کارگزاران مبنی بر مطالبه ضرر و زیان چیست .27
رسیدگی مقدماتی و  تکمیل پرونده و صدور رأي بدوي) 1
تهیه گزارش کارشناسی و صدور رأي پیشنهادي به درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار) 2
تهیه گزارش کارشناسی به درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیته سازش کانون کارگزاران ) 3
تهیه گزارش کارشناسی به درخواست کمیته سازش کانون کارگزاران) 4

کارگزاران عضو بورس کاال موظف به ارایه کدام یک از اطالعات و مدارك به بورس می باشند .28
صورت هاي مالی شش) 1
صورت هاي مالی سه حسابرسی شده) 2
صورت هاي مالی ساالنه حسابرسی شده) 3



 

 

در صورتی که یک کارگزاران طی یکسال بیش از یک بار در ارایه تراز ماهیانه خود به بورس تأخیر داشته 

  .روزه دالیل کارگزار را در ارتباط با موضوع بررسی می کند

  . موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزارها و مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا گزارش می شود
  براي دریافت کد معامالتی خاص گروه کاال نیاز به تصویب چه مرجعی می باشد؟

  ؟نخواهد بود

  معامالت با موافقت کارگزار عرضه کننده و تأیید بورس
  ؟کدام یک از جمالت زیر درخصوص اخذ کد خرید کاال در بورس صحیح می باشد

  .اخذ کد خرید کاال در بورس صرفاً توسط اشخاص حقیقی مجاز می باشد
  .اخذ کد خرید کاال در بورس صرفاً توسط اشخاص حقوقی مجاز می باشد

  .کد خرید کاال در بورس صرفاً توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز می باشد
  .اخذ کد خرید کاال در بورس صرفاً توسط اشخاص حقوقی داراي پروانه بهره برداري فعال مجاز می باشد

  ؟کدام یک از موارد زیر جزء تضامین در تسویه معامالت در بورس کاال پذیرفته نمی شود

مشتري جهت خرید کاالهاي نفتی و پتروشیمی تا چه زمانی فرصت دارد پیش پرداخت خود را به حساب 

 از پایان حراج
  تا قبل از آغاز رینگ معامالتی

  کپی آخرین آگهی روزنامه رسمی در خصوص اعضاي هیئت مدیره و دارندگان امضاي مجاز

    54از  53صفحه   

بورس کاال گريقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 
  

  صورت هاي مالی سه ماهه شش ماه و ساالنه حسابرسی شده
در صورتی که یک کارگزاران طی یکسال بیش از یک بار در ارایه تراز ماهیانه خود به بورس تأخیر داشته 

  .به کمیته سازش کانون کارگزاران گزارش می شود
روزه دالیل کارگزار را در ارتباط با موضوع بررسی می کند 10بورس طی مهلت 

  .فعالیت کارگزار تا زمان ارایه تراز ماهیانه متوقف می شود
موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزارها و مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا گزارش می شود

براي دریافت کد معامالتی خاص گروه کاال نیاز به تصویب چه مرجعی می باشد؟
  کمیته پذیرش مشتري
  هیئت مدیره بورس کاال

  هیئت مدیریه سازمان بورس و اوراق بهادار
  کمیته عرضه

نخواهد بوددر چه شرایطی واریز پیش پرداخت خرید توسط مشتري الزامی 
  تسویه اعتباري معامالت صرفاً با موافقت عرضه کننده

  تسویه اعتباري معامالت با موافقت عرضه کننده و تأیید بورس
  تسویه اعتباري معامالت صرفاً با تأیید بورس

معامالت با موافقت کارگزار عرضه کننده و تأیید بورستسویه اعتباري 
کدام یک از جمالت زیر درخصوص اخذ کد خرید کاال در بورس صحیح می باشد

اخذ کد خرید کاال در بورس صرفاً توسط اشخاص حقیقی مجاز می باشد
اخذ کد خرید کاال در بورس صرفاً توسط اشخاص حقوقی مجاز می باشد

کد خرید کاال در بورس صرفاً توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز می باشد
اخذ کد خرید کاال در بورس صرفاً توسط اشخاص حقوقی داراي پروانه بهره برداري فعال مجاز می باشد

کدام یک از موارد زیر جزء تضامین در تسویه معامالت در بورس کاال پذیرفته نمی شود
  بانکی بدون قید و شرط ضمانت نامه

  اوراق مشارکت

  سهامم قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار
مشتري جهت خرید کاالهاي نفتی و پتروشیمی تا چه زمانی فرصت دارد پیش پرداخت خود را به حساب 

  ؟معرفی شده از سوي کارگزا واریز نماید
از پایان حراجتا قبل ) 2 تا قبل از آغاز حراج

تا قبل از آغاز رینگ معامالتی)4  تا قبل از پایان رینگ معامالتی
  ؟نیستکدام یک از موارد زیر جزء مدارك اخذ کد مشتري 
  مشخصات سهامداران متقاضی و درصد سهم آنها

  کپی اساسنامه شرکت متقاضی
  آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت متقاضی

کپی آخرین آگهی روزنامه رسمی در خصوص اعضاي هیئت مدیره و دارندگان امضاي مجاز

دوره آمادگی آزمون گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه    

صورت هاي مالی سه ماهه شش ماه و ساالنه حسابرسی شده) 4
در صورتی که یک کارگزاران طی یکسال بیش از یک بار در ارایه تراز ماهیانه خود به بورس تأخیر داشته  .29

  ....باشد،
به کمیته سازش کانون کارگزاران گزارش می شودموضوع ) 1
بورس طی مهلت ) 2
فعالیت کارگزار تا زمان ارایه تراز ماهیانه متوقف می شود) 3
موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزارها و مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا گزارش می شود) 4

براي دریافت کد معامالتی خاص گروه کاال نیاز به تصویب چه مرجعی می باشد؟ .30
کمیته پذیرش مشتري) 1
هیئت مدیره بورس کاال) 2
هیئت مدیریه سازمان بورس و اوراق بهادار) 3
کمیته عرضه) 4

در چه شرایطی واریز پیش پرداخت خرید توسط مشتري الزامی  .31
تسویه اعتباري معامالت صرفاً با موافقت عرضه کننده) 1
تسویه اعتباري معامالت با موافقت عرضه کننده و تأیید بورس) 2
تسویه اعتباري معامالت صرفاً با تأیید بورس) 3
تسویه اعتباري ) 4

کدام یک از جمالت زیر درخصوص اخذ کد خرید کاال در بورس صحیح می باشد .32
اخذ کد خرید کاال در بورس صرفاً توسط اشخاص حقیقی مجاز می باشد) 1
اخذ کد خرید کاال در بورس صرفاً توسط اشخاص حقوقی مجاز می باشد) 2
کد خرید کاال در بورس صرفاً توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز می باشد اخذ) 3
اخذ کد خرید کاال در بورس صرفاً توسط اشخاص حقوقی داراي پروانه بهره برداري فعال مجاز می باشد) 4

کدام یک از موارد زیر جزء تضامین در تسویه معامالت در بورس کاال پذیرفته نمی شود .33
ضمانت نامه) 1
اوراق مشارکت) 2
  وج نقد) 3
سهامم قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار) 4

مشتري جهت خرید کاالهاي نفتی و پتروشیمی تا چه زمانی فرصت دارد پیش پرداخت خود را به حساب  .34
معرفی شده از سوي کارگزا واریز نماید

تا قبل از آغاز حراج) 1
تا قبل از پایان رینگ معامالتی) 3

کدام یک از موارد زیر جزء مدارك اخذ کد مشتري  .35
مشخصات سهامداران متقاضی و درصد سهم آنها) 1
کپی اساسنامه شرکت متقاضی) 2
آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت متقاضی) 3
کپی آخرین آگهی روزنامه رسمی در خصوص اعضاي هیئت مدیره و دارندگان امضاي مجاز) 4




