
دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنى بر کاال در بورس کاالى ایران
ة

ماده 1: اصطالحات و واژه هایى که در این دستورالعمل به کار رفته است داراى معانى زیر مى باشد:

1. اتاق پایاپاي: واحدى است که وظیفۀ تسویه و پایاپاى کردن قرارداد هاى معامله شده در بورس را بر عهده دارد. 

2. بورس: شرکت بورس کاالى ایران (سهامى عام) است. 

3. بهترین سفارش خرید: سفارش خرید با بیشترین قیمت است. 

4. بهترین سفارش فروش: سفارش فروش با کمترین قیمت است. 

5. تقاضا: اعالم آمادگى براى خرید کاال یا اوراق بهادار مبتنى بر کاال از طریق کارگزار خریدار طبق مقررات بورس است. 

6. خطاي مجاز1 تحویل: عبارت است از میزان مجاز تفاوت وزن کاالى تحویلى نسبت به کاالى معامله شده که براى هر کاال توسط 

هیأت پذیرش تعیین و در قالب امیدنامه منتشر مى  گردد.

7. جلسۀ رسمى معامالت: دورة زمانى معین که معامالت کاال ها و یا اوراق بهادار مبتنى بر کاال طبق مقررات این دستورالعمل در 

آن انجام مى  شود. 

8. حداقل تغییر قیمت سفارش: کمترین مقدار مجاز تغییر قیمتى سفارش هاى ثبت شده در سامانۀ معامالتى است. 

9. حداقل خرید: کمترین مقدار از هر کاالست که یک کارگزار مى تواند در بورس خریدارى نماید. 

10. حداقل خرید جهت کشف نرخ: مقدار یا درصدى از عرضۀ هر نماد معامالتى در بورس است که طبق مقررات باید معامله گردد 

تا نرخ کشف شده مورد تأیید بورس قرار گیرد. 

11. حداقل عرضه: کمترین مقدار مجاز عرضه در هر نماد معامالتى طبق مقررات است.

12. حداکثر افزایش عرضه: میزان معینى از حجم کاال است که عرضه کننده مجاز به افزایش عرضۀ خود طى جلسۀ معامالتى، 

حداکثر تا آن میزان مى باشد.

13. حداکثر خرید: بیشترین مقدار مجاز خرید از هر نماد معامالتى توسط یک کارگزار و یا یک مشترى طى یک جلسۀ معامالتى، 

حسب مقررات است. 

بسمه    تعالى
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14. حراج: سازوکارى براى دادوستد کاال یا اوراق بهادار مبتنى بر کاال است که بر پایۀ انطباق سفارش هاى خرید و فروش 

مشتریان و با در نظرگرفتن اولویت هاى مقرر در این دستورالعمل است انجام مى شود. 

15.  سامانۀ معامالتى: سیستم رایانه اى است که عملیات مربوط به معامالت از قبیل ورود و ثبت سفارش هاى خرید و فروش، 

تطبیق سفارش ها و در نهایت انجام معامالت از طریق آن صورت مى گیرد.

16. سفارش: درخواست خرید یا فروش کاال یا اوراق بهادار مبتنى بر کاالست که توسط مشترى به کارگزار ارایه مى شود. 

17. حوادث غیرمترقبه2 : شرایطى است خارجى، غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینى که در نتیجه وقوع آن متعهد اعم از 

خریدار و فروشنده قادر به انجام تعهد خود نباشد.

18. رینگ داخلى: جلسه معامالتى بورس براى معامله کاالهایى مى باشد که مقصد آنها صرفاً بازار داخلى است.

19. رویۀ تسهیم به نسبت: شیوة تخصیص کاال یا اوراق بهادار مبتنى بر کاالست که مطابق آن کاال یا اوراق بهادار مبتنى بر 

کاالى تخصیص یافته به هر سفارش، معادل حجم سفارش ثبت شده تقسیم بر کل سفارش هاى ثبت شده، ضربدر کل کاال یا 

اوراق بهادار مبتنى بر کاالى قابل عرضه است.

20. عرضه: اعالم آمادگى براى فروش کاال و یا اوراق بهادار مبتنى بر کاال از طریق کارگزار فروشنده طبق مقررات است.

21. قرارداد: توافقى مبتنى بر خرید و فروش مقدار معینى کاال یا اوراق بهادار مبتنى بر کاال میان خریدار و فروشنده که از 

طریق کارگزاران فروشنده و خریدار در بورس انجام مى شود.

22. قرارداد جزء: بخشى از قرارداد است که بر مبناى تخصیص کارگزار ایجاد مى گردد.

23. قیمت پایه: قیمت مشخصى است که کارگزار فروشنده در درخواست خود براى عرضۀ هر کاال اعالم مى نماید و پس از 

تأیید بورس در اطالعیۀ عرضه قید مى گردد.

24. قیمت پیشنهادي: قیمتى است که توسط کارگزار در جریان حراج وارد سامانه معامالتى مى گردد.

25. قیمت پایانى: قیمتى است که براساس میانگین موزون قیمت معامالت انجام شده براى هر نماد معامالتى در پایان هر 

جلسۀ رسمى معامالتى توسط بورس محاسبه و اعالم مى گردد.

26. کارگزار: شخص حقوقى است که پس از اخذ مجوزهاى الزم و پذیرش در بورس طبق مقررات، کاال یا اوراق بهادار مبتنى 

بر کاال را براى دیگران و به حساب آنها معامله مى نماید.

27. کارگزار/ معامله گر: شخص حقوقى است که پس از اخذ مجوز هاى الزم و پذیرش در بورس طبق مقررات، کاال یا اوراق 

بهادار مبتنى بر کاال را براى دیگران و به حساب آن ها و یا به نام و حساب خود معامله مى نماید.

2 فورس ماژور



3

28. کد تجمیعى: کد معامالتى است که براى ورود همزمان سفارش هاى خرید هم قیمت چند مشترى توسط کارگزار، در 

سامانۀ معامالتى تعریف مى گردد.

29. گواهینامۀ انجام معامله: سندى است که در پایان معامالت، پس از تأیید کارگزار خریدار و فروشنده و ناظر معامالت از 

طریق سامانۀ معامالتى به اتاق پایاپاى ارسال مى گردد.

30. محموله: مقدارى از کاالست که سفارش هاى وارده بایستى مضرب صحیحى از آن باشد.

31. محدودة نوسان قیمت پایه: حداکثر مجاز تغییر قیمت پایه یک نماد معامالتى نسبت به آخرین قیمت کشف شده براى 

آن است.

32. محدودة نوسان قیمت مجاز: حداکثر تغییرات قیمت سفارش ها و معامالت نسبت به قیمت پایه است.

33. مشتري: شخصى است که متقاضى خرید یا فروش کاال یا اوراق بهادار مبتنى بر کاال در بورس مى باشد.

34. معامله: خرید یا فروش کاال یا اوراق بهادار مبتنى بر کاال که در بورس پذیرفته شده است.

35. ناظر معامالت: شخص یا اشخاص حقیقى از بین کارکنان بورس مى باشند که توسط مدیرعامل بورس منصوب شده و 

بخشى از مسئولیت  هاى مدیرعامل بورس در خصوص نظارت بر حسن انجام معامالت طبق مقررات، رسماً به ایشان تفویض

مى گردد.

36. نماد معامالتى: شناسه اى است که توسط بورس براى هر یک از کاالها یا اوراق بهادار مبتنى بر کاال به صورت منحصر به 

فرد در سامانه معامالت تعریف مى شود. این شناسه مى تواند به صورت حرف، عدد یا ترکیبى از هر دو باشد.

37. واحد پایۀ تخصیص: کمترین مقدار جهت تخصیص در هر نماد معامالتى است که تخصیص  هاى کارگزار به مشتریان 

باید مضرب صحیحى از آن باشد.

فصل دوم: ضوابط عمومى انجام معامله

ماده 2:کلیۀ معامالت در بورس باید براساس ضوابط این دستورالعمل و در جلسه رسمى معامالت انجام شود.

ماده 3: روزهاى انجام معامله، ساعات شروع و پایان و تعداد جلسات رسمى معامالت براى کلیه کاالها و اوراق بهادار مبتنى بر 

کاالى پذیرفته شده توسط هیأت مدیرة بورس تعیین و ابالغ مى گردد.

تبصره: تغییرات در موارد موضوع این ماده، حداقل 3 روز کارى قبل از اعمال باید توسط بورس اطالع

 رسانى شود.

 تبصره: انجام معامالت در خارج از جلسه رسمى معامالت منحصراً با تصویب هیأت مدیرة سازمان و طبق 

شرایط تعیین شده توسط آن امکان پذیر است.
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ماده 4: مدیرعامل بورس مى تواند ساعات شروع، خاتمه و طول جلسه رسمى معامالت را در صورت بروز اشکاالت فنى تغییر 

دهد. این تغییرات باید به نحو مقتضى اطالع رسانى شود. بورس باید مستندات مربوط به اشکاالت فنى را در سوابق معامالت 

خود نگهدارى نموده و حسب درخواست به سازمان ارائه نماید.

ماده 5: معامالت بورس باید همواره بر مبناى رقابت و به یکى از روش هاى حراج انجام شود. اجراى سفارش ها براساس اولویت 

قیمت و در صورت تساوى قیمت ها براساس اولویت زمانى ورود سفارش به سامانه معامالتى خواهد بود.

تبصره 1: در معامالت به روش حراج حضورى در صورتى که کارگزار فروشنده داراى تقاضاى خرید با 

قیمتى برابر تقاضاى سایر کارگزاران باشد، اولویت انجام معامله با سایر کارگزاران خواهد بود.

ماده 6: معامالت کاالها و اوراق بهادار مبتنى بر کاال در رینگ داخلى بر مبناى ریال ایران انجام مى شود. تغییر واحد پولى 

معامالت با تصویب هیأت مدیرة بورس و اطالع رسانى آن قبل از اعمال امکان پذیر مى باشد.

ماده 7: معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنى بر کاال در بورس، صرفاً از طریق سامانه معامالتى بورس و توسط کارگزاران پذیرفته 

شده در بورس انجام مى شود.

ماده 8: بورس باید به تفکیک کاالها و یا اوراق بهادار مبتنى بر کاالهایى که در بورس عرضه مى شود نماد معامالتى مجزا تعریف 

نموده و بازار و تابلوى معامالتى مربوط به هریک را مشخص نماید. معامالت نمادهاى معامالتى صرفاً در بازار و تابلو معین شده 

قابل انجام است.

تبصره: ضوابط تعریف نماد معامالتى در بورس به تصویب هیأت مدیرة بورس خواهد رسید.

تبصره 2: هیأت مدیرة بورس مى تواند عالوه بر اولویت هاى مذکور در این ماده، اولویت هاى دیگرى را 

جهت تصویب به هیئت مدیرة سازمان پیشنهاد نماید. اولویت هاى مذکور نباید اصول منصفانه و رقابتى 

بودن معامالت در بورس را نقض نماید. در صورت تصویب سازمان تغییر مذکور حداقل 3 روز کارى قبل 

از اعمال باید توسط بورس اطالع رسانى شود.
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فصل سوم: انواع قراردادهاى قابل معامله در بورس کاال

ماده 9: انواع قرارداد هاى قابل معامله در بورس عبارتند از: 

1-قرارداد نقدي: قراردادى است که براساس آن، پرداخت بهاى کاالى مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و براساس 

دستورالعمل تسویه و پایاپاى انجام مى شود.

براساس  و  تاریخ سررسید  در  آن  بهاى  و  تحویل  معامله  در هنگام  کاال  آن،  براساس  است که  قراردادى  2-قرارداد نسیه: 

دستورالعمل تسویه و پایاپاى پرداخت مى گردد.

3-قرارداد سلف: قراردادى است که براساس آن، کاال با قیمت معین در زمانى مشخص در آینده تحویل گردیده و بهاى آن 

در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپاى پرداخت مى گردد.

4-قرارداد آتى: قراردادى است که فروشنده براساس آن متعهد مى شود در سررسید معین، مقدار معینى از کاالى مشخص 

را به قیمتى که االن تعیین مى کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد مى شود آن کاال را با آن مشخصات خریدارى 

کند و براى جلوگیرى از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد مى شوند مبلغى را به عنوان 

وجه تضمین نزد اتاق پایاپاى بگذارند و متعهد مى شوند متناسب با تغییرات قیمت آتى، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق 

پایاپاى از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشى از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در 

اختیار دیگرى قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.

5-قرارداد اختیار خرید: مطابق این قرارداد، خریدار اختیار، با پرداخت مبلغى حق پیدا مى کند مقدار معینى کاال یا اوراق 

بهادار مبتنى بر کاال به قیمت معین در تاریخ معین از فروشنده اختیار خریدارى کند و فروشنده اختیار، متعهد مى شود در 

صورت درخواست خریدار اختیار، آن مقدار کاال یا اوراق بهادار مبتنى بر کاال را به قیمت مذکور به وى بفروشد.

6-قرارداد اختیار فروش: مطابق این قرارداد، خریدار اختیار، با پرداخت مبلغى حق پیدا مى کند مقدار معینى کاال یا اوراق 

بهادار مبتنى بر کاال به قیمت معین در تاریخ معین به فروشنده اختیار بفروشد و فروشنده اختیار، متعهد مى شود در صورت 

درخواست خریدار اختیار، آن مقدار کاال یا اوراق بهادار مبتنى بر کاال را به قیمت مذکور از وى خریدارى کند.

تبصره 1: سایر قراردادهاى قابل معامله در بورس کاالى ایران به پیشنهاد هیئت مدیرة سازمان به تصویب شوراى 

عالى بورس خواهد رسید.

تبصره2: مقررات معامالت بند هاى 4 ،5 ،6 این ماده در دستورالعمل  هاى جداگانه  اى به تصویب هیئت مدیرة 

سازمان خواهد رسید.

تبصره 3: تسویه و پایاپاى قرارداد هاى موضوع این ماده براساس دستورالعمل تسویه و پایاپاى که به تصویب

هیئت مدیرة سازمان خواهد رسید، انجام مى شود.
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فصل چهارم: اقدامات پیش از عرضه

ماده 10: کلیه قرارداد هاى قابل معامله در بورس صرفاً براساس کاالها یا اوراق بهادار مبتنى بر کاالى پذیرفته شده تعریف

مى گردد. انجام معامالت کاالها یا اوراق بهادار مبتنى بر کاالیى که طبق مقررات پذیرفته نشده اند، به هیچ وجه مجاز نمى باشد.

ماده 11: جهت عرضه کاالها در بورس، کارگزار عرضه کننده باید فرم سفارش فروش تکمیل شده توسط عرضه کننده را به همراه 

اطالعات و مستندات زیر در قالب فرم اطالعیه عرضه و حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز کارى قبل از روز عرضه به بورس ارایه 

نماید: 
1. مشخصات کاالى قابل عرضه  

2. حجم کاالى قابل عرضه 

3. حداکثر افزایش عرضه توسط عرضه کننده 

4. نوع معامله، در معاملۀ سلف ذکر سررسید تحویل کاال و در معاملۀ نسیه ذکر شرایط پرداخت 

5. قیمت پایه 

6. تاریخ عرضه

7. نام عرضه کننده و تولیدکننده 

اعتبارى تعیین میزان دقیق بخش نقدى و  اعتبارى و در صورت تسویه  یا  نوع تسویه شامل نقدى   .8

اعتبارى و همچنین ذکر اسناد مورد نیاز جهت تسویه 

9. زمان بندى و مکان تحویل 

10. نوع بسته بندى 

11. سایر اطالعات به درخواست بورس

تبصره: فرمت فرم هاى سفارش فروش و اطالعیه عرضه توسط هیئت مدیرة بورس تصویب مى شود.

ماده 12: در صورتى که مستندات و مدارك موضوع مادة 11 طى مهلت مقرر و به صورت کامل به بورس ارایه گردد، بورس 

موظف است پس از حصول اطمینان از رعایت مقررات حداکثر تا ساعت 14 همان روز کارى، اطالعیۀ عرضه را تأیید و به اتاق 

پایاپاى ارایه نماید. اطالعیه عرضه در صورت اعالم موافقت اتاق پایاپاى، حداکثر تا ساعت 16 روز کارى قبل از عرضه توسط 

بورس منتشر مى شود.
تبصره: در صورت عدم تأیید اطالعیۀ عرضه، بورس مراتب را حداکثر تا ساعت 14 همان روز کارى به 

کارگزار عرضه کننده اعالم مى کند.
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ماده 13: اطالعیۀ عرضۀ منتشره توسط بورس باید حاوى اطالعات زیر باشد:

1. بند هاى 1 تا 11 مادة 11 این دستورالعمل که به تأیید بورس رسیده است.

2. محدودیت نوسان قیمت پایه 

3. محدودیت نوسان قیمت مجاز در صورت وجود 

4. واحد پایه تخصیص 

5. حداقل خرید 

6. حداقل خرید جهت کشف نرخ 

7. حداقل تغییر قیمت سفارش 

8. حداکثر خرید در صورت وجود 

تبصره 1: بورس قبل از شروع هر جلسۀ معامالتى ترتیب زمانى عرضه هاى آن جلسه را اعالم مى نماید.

تبصره 2: سایر اطالعات عمومى کاال از جمله خطاى مجاز تحویل، استاندارد کاال و هزینۀ انباردارى در 

قالب امیدنامه منتشر مى شود. اطالعات منتشره در قالب امیدنامه جزء الینفک اطالعیه عرضه است.

ماده 14:کلیۀ وظایف و تعهدات طرفین معامله صرفاً در چارچوب شرایط مندرج در اطالعیۀ عرضه و مقررات مى باشد 

و شرایط معامله پس از انتشار اطالعیه عرضه قابل تغییر نمى باشد.

ماده 15: پس از انتشار اطالعیۀ عرضه توسط بورس، فروشنده نمى تواند از عرضۀ کاال در بورس خوددارى نماید، مگر 

اینکه مراتب و دالیل انصراف خود را قبل از عرضه به بورس اعالم و موافقت بورس را اخذ نماید.

ماده 16: در صورت انتشار آگهى فروش یا اعالم شرایط فروش کاال توسط عرضه کننده به هر نحو، اطالعات مندرج 

در آن نباید با اطالعیۀ عرضۀ منتشره توسط بورس مغایرت داشته باشد. در صورت مغایرت، اطالعیۀ عرضۀ منتشره 

در سایت رسمى بورس مبناى انجام معامله مى باشد.
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فصل پنجم: مراحل انجام معامله

ماده 17: معامالت در بورس به دو روش حراج حضورى و حراج پیوسته انجام مى گیرد.

ماده 18: مراحل انجام معامالت کاال به روش حراج حضورى به شرح زیر مى باشد:

1- پیش گشایش: در این مرحله امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش براى کارگزار خریدار وجود دارد و کارگزار فروشنده فقط 

باید عرضۀ خود را با قیمت پایه و حجم مندرج در اطالعیه عرضه وارد نماید، لیکن در این مرحله معامله اى انجام نمى شود.

2- مظنه یابى: کلیۀ سفارش هاى فعال در پایان مرحله پیش گشایش به این مرحله منتقل مى شود.

شرایط این مرحله به شرح زیر مى باشد:

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

2-2 امکان افزایش حجم تقاضاى خریداران و کاهش حجم عرضه فروشندگان وجود ندارد.

3-2 فروشندگان صرفاً در زمان یک سوم ابتدایى دوره، امکان افزایش میزان عرضه را دارند.

4-2 فروشندگان مى توانند قیمت خود را حداکثر تا سطح قیمت بهترین سفارش خرید ثبت شده کاهش 

دهند.

5-2 خریداران مى توانند قیمت خود را حداکثر تا سطح قیمت بهترین سفارش فروش ثبت شده افزایش 

دهند.

6-2 کاهش حجم هر سفارش خرید صرفاً قبل از برابرى قیمت آن با قیمت بهترین سفارش فروش ثبت 

شده امکان پذیر است.

7-2 چنانچه حجم عرضه بیشتر از مجموع تقاضاهایى باشد که قیمت فروشنده را پذیرفته اند، معامالت با 

قیمت فروشنده و به میزان مجموع تقاضا هاى خریدارانى که قیمت فروشنده را پذیرفته اند، انجام مى شود.

8-2 چنانچه در پایان این مرحله هیچ خریدارى قیمت فروشنده را نپذیرد امکان تجدید مرحلۀ مظنه یابى 

صرفاً براى یکبار دیگر توسط ناظر معامالت وجود دارد.

3- رقابت: در صورتى که در پایان زمان مظنه یابى مجموع تقاضا هاى خریدارانى که قیمت فروشنده را پذیرفته اند بیش از کل 

میزان عرضه باشد، سفارش خریداران مذکور وارد مرحلۀ رقابت مى گردد.

شرایط این مرحله به شرح زیر مى باشد:

1-3 سفارش  هاى فروشندگان قابل تغییر نمى باشد.
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4- نظارت: این مرحله پس از پایان زمان معامالت، جهت انجام اقدامات ناظر بازار از جمله تأیید معامالت مى باشد.

5- عرضۀ مازاد: در صورتى که حجم عرضه در پایان مرحلۀ مظنه یابى از تقاضاهایى که قیمت عرضه کننده را پذیرفته اند بیشتر 

باشد، مازاد عرضه در این مرحله قابل معامله مى باشد. خریداران مى توانند با ارایه تقاضاى خرید با قیمت معامالت انجام شده 

در پایان مرحلۀ مظنه یابى، اقدام به خرید عرضه هاى مازاد نمایند. مرحلۀ عرضۀ مازاد از پایان مرحله نظارت آغاز و حداکثر تا 

پایان زمانى از روز جارى معامالتى که هیئت مدیره بورس تعیین مى کند ادامه مى یابد.

شرایط معامالت عرضۀ مازاد به شرح ذیل مى باشد:

2-3 خریداران حق تغییر حجم تقاضاى وارده را ندارند.

3-3 خریداران صرفاً مى توانند قیمت تقاضاى خود را افزایش دهند.

4-3 در پایان مرحله رقابت، معامالت براساس اولویت هاى موضوع مادة 5 این دستورالعمل انجام

خواهد شد.

5-3 در صورتى که به دلیل وجود محدودیت نوسان قیمت مجاز، حجم تقاضا هایى که سقف قیمت مجاز 

را پذیرفته اند بیش از کل حجم عرضه باشد، عرضه به روش تسهیم به نسبت انجام خواهد شد. پس از تسهیم 

به نسبت، مقادیر تخصیص یافته به هر یک از کارگزاران نسبت به واحد پایۀ تخصیص، گرد مى شوند.

1-5 در صورتى که قسمتى از حجم عرضه اعالمى طبق اطالعیۀ عرضه یا عرضه افزایش یافته در مرحلۀ 

مظنه یانى معامله نگردد، این مازاد در سامانۀ معامالتى باقی مانده و تا پایان مرحلۀ عرضۀ مازاد قابل معامله 

مى باشد.

2-5 عرضه مازاد با پیشنهاد عرضه کننده و موافقت بورس مى تواند تا پایان روز کارى قبل از روز عرضه 

بعدى نماد معامالتى یا یک هفته پس از روز عرضه، هر کدام که کمتر باشد، معامله شود.

3-5 در صورت منتقل شدن عرضۀ مازاد به روزهاى کارى بعد کارگزار عرضه کننده صرفاً تا 9 صبح روز 

کارى بعد مى تواند عرضه مازاد را از سامانه معامالتى حذف نماید. در غیر اینصورت عرضه مازاد تا پایان 

مرحلۀ عرضۀ مازاد آن روز معامالتى قابل معامله خواهد بود.

4-5 در صورتى که در پایان مرحلۀ نظارت کارگزار عرضه کننده درخواست افزایش مازاد عرضه را بدهد، 

افزایش مازاد با تائید بورس امکان پذیر است.

تبصره: طول مدت هر یک از مراحل فوق توسط هیأت مدیرة بورس تعیین و حداقل 3 روز کارى قبل از 

اعمال اطالع رسانى مى گردد. تغییر طول مدت مراحل فوق حین جلسه معامالتى مجاز نمى باشد.
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ماده 19: مراحل انجام معامالت اوراق بهادار مبتنى بر کاال به روش حراج پیوسته به شرح زیر مى باشد:

1. پیش گشایش: مرحلۀ ابتدایى معامالت است که در آن امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش وجود دارد 

لیکن معامله اى انجام نمى شود.

2. مرحلۀ گشایش: این مرحله بالفاصله پس از مرحلۀ پیش گشایش است و در آن، سفارش هاى موجود 

در سامانۀ معامالت براساس ساز وکار حراج تک قیمتى انجام مى شود.

به محض تطبیق قیمت  انجام مرحلۀ گشایش شروع و در آن  از  این مرحله پس  3. مرحلۀ پیوسته: 

سفارش هاى وارد شده به سامانۀ معامالتى، معامله انجام مى شود.

4. مرحلۀ حراج تک قیمتى پایانى: این مرحله پس از خاتمۀ مرحلۀ پیوسته شروع مى شود . طى این 

مرحله امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد لیکن معامله اى انجام نمى شود. در 

پایان این مرحله سفارش هاى موجود در سامانۀ معامالت براساس سازوکار حراج تک قیمتى اجرا مى شود.

5. مرحلۀ معامالت پایانى: مرحله پایانى جلسۀ معامالتى است که طى آن ورود سفارش و انجام معامله 

صرفاً با قیمت پایانى امکان پذیر است.
تبصره 1: انجام مراحل یک الى سه فوق در روش حراج پیوسته الزامى است. انجام مراحل چهار و پنج 

پس از تصویب در هیئت مدیره بورس و اطالع رسانى آن حداقل سه روز کارى قبل از اعمال، امکان پذیر 

مى باشد.

تبصره 2: هیأت مدیرة بورس مى تواند در روش حراج پیوسته، زمانى را خارج از جلسۀ معامالت، براى ورود 

سفارش ها تعیین نماید. 

تبصره 3: طول مدت هر یک از مراحل فوق توسط هیأت مدیرة بورس تعیین و حداقل 3 روز کارى قبل 

از اعمال اطالع رسانى مى گردد. تغییر طول مدت مراحل فوق حین جلسۀ معامالت مجاز نمى باشد.

1. نماد معامالتى 

2. تعیین خرید یا فروش بودن سفارش 

3. اعتبار زمانى سفارش

4. حجم سفارش 

مادة 20: سفارش هاى وارد شده به سامانۀ معامالت، حداقل باید حاوى موارد زیر باشد:
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5. نوع سفارش و شرایط قیمتى آن 

6. کد معامالتى

تبصره 1: انواع سفارش به لحاظ شرایط قیمتى و اعتبار زمانى توسط هیأت مدیرة بورس تعیین و حداقل 

3 روزکارى قبل از اعمال اطالع رسانى مى گردد.

تبصره 2: بورس باید از ورود سفارش هایى که در آن شرایط اطالعیه عرضه رعایت نشده است، جلوگیرى 

نماید.

فصل ششم: ضوابط معامالت تاالر

ماده 21: تاالر معامالت زیر نظر ناظر معامالت، براساس مقررات و طبق اختیارات و مسئولیت هاى محوله اداره خواهد شد.

ماده 22: در صورتى که هیأت مدیرة بورس براى یک نماد محدودیت نوسان قیمت مجاز تعریف نماید، کلیۀ سفارش هاى وارده 

به سامانۀ معامالتى براى آن نماد باید در محدودة نوسان قیمت مجاز باشد. محدودة نوسان قیمت مجاز توسط هیأت مدیرة 

بورس تصویب و تا پایان روز قبل از عرضه اطالع رسانى مى گردد.

ماده 23: در صورتى که قیمت پایۀ پیشنهاد شده در اطالعیۀ عرضه، خارج از محدودة نوسان قیمت پایه باشد، بورس مى تواند 

از انتشار اطالعیه عرضه جلوگیرى کند.
تبصره: محدودة نوسان قیمت پایه توسط هیأت مدیرة بورس تعیین و حداقل 3 روزکارى قبل از اعمال 

اطالع رسانى مى گردد.

ماده 24: بورس مى تواند روش محاسبۀ قیمت پایۀ برخى از کاالهاى پذیرفته شده را براساس فرمول مشخصى اعالم کند. در 

این صورت عرضه کننده مکلف به عرضۀ کاالى خود با قیمت پایۀ محاسبه شده براساس فرمول مذکور مى باشد.

تبصره: فرمول تعیین قیمت پایه به پیشنهاد عرضه کننده به تأیید بورس رسیده و حداقل 3 روزکارى قبل 

از اعمال توسط بورس اطالع رسانى مى گردد.

ماده 25: میزان واحد پایه تخصیص، حداقل خرید، حداقل تغییر قیمت سفارش، حداقل عرضه و حداکثر خرید توسط هیأت 

مدیرة بورس مصوب مى گردد. کارگزاران باید در دریافت، ثبت و تخصیص سفارش ها، محدودیت هاى فوق الذکر را رعایت 

نمایند. بورس از ورود سفارش ها و یا انجام معامالتى که محدودیت هاى مذکور را رعایت ننماید، جلوگیرى خواهد کرد.

تبصره: اعمال هرگونه محدودیت حجمى یا سهمیه بندى در خرید، فروش و یا تخصیص کاال خارج از 

موارد موضوع این ماده مجاز نمى باشد.
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ماده 26: در صورتى که سفارش هاى تطبیق یافته یک نماد طى یک جلسه معامالتى کمتر از حداقل خرید جهت کشف نرخ 

باشد، تطبیق سفارش هاى مذکور نمى تواند مورد تأیید بورس قرار گیرد و معامله اى انجام نمى شود.
تبصره: حداقل خرید جهت کشف نرخ توسط هیأت پذیرش تعیین و تا پایان روز قبل از عرضه اطالع

 رسانى مى گردد.

ماده 27: هرگونه عرضه کاال به صورت یکجا، به لحاظ جلوگیرى نمودن از ایجاد انحصار صرفاً با موافقت مدیرعامل بورس و 

پس از درج در اطالعیه عرضه امکان پذیر است.

ماده 28: در صورتى که براى یک نماد معامالتى حراج حضورى انجام شود و به دلیل عدم وجود تقاضاى کافى معامله اى بر 

روى آن نماد صورت نپذیرد، امکان حراج مجدد نماد تا پایان آن جلسه معامالتى وجود دارد. در این حالت باید کارگزاران 

متقاضى خرید، درخواست خود را قبل از پایان جلسه معامالتى به بورس اعالم نمایند. درصورت موافقت بورس با عرضۀ مجدد، 

عرضه کننده ملزم به عرضه مجدد در همان جلسۀ معامالتى مى باشد.

ماده 29: کارگزاران مى توانند جهت شرکت در رقابت براى خرید از یک کد تجمیعى استفاده نمایند .کد تجمیعى صرفاً براساس 

سفارش هاى ثبت شده مشتریان در سامانه و پس از کنترل مقررات مربوط به ثبت سفارش، استفاده مى شود.

تبصره: کارگزاران موظفند پس از قطعى شدن معامله و براساس سفارش هاى ثبت شده قبل از معامله، 

نسبت به تخصیص کاال یا اوراق بهادار مبتنى بر کاالى خریدارى شده براى هر یک از مشتریان، طبق 

دستورالعمل ثبت سفارش کاال در بورس کاالى ایران اقدام نمایند.

ماده 30: مدیرعامل بورس صرفاً در شرایط زیر مى تواند تمام یا تعدادى از معامالت را تائید ننماید.

الف) بر اساس تقاضاى کارگزار به دلیل وقوع آن دسته از اشتباهاتى که طبق مقررات مصوب هیئت مدیرة 

سازمان احصاء مى شود.

ب) معامالتى که با نوسان غیرعادى قیمت همراه باشد.

ج) خطاى معامالتى متأثر از اشکال سامانه معامالتى 

د) عدم رعایت محدودیت هاى حجمى اعالم شده 

ه) عدم رعایت مقررات ثبت سفارش

و) سایر موارد طبق قوانین و مقررات 

تبصره 1: بورس باید مراتب عدم تایید معامله را به نحو مقتضى به کارگزار خریدار و کارگزار فروشنده 

اعالم نماید.
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تبصره2: کلیۀ مدارك ، سوابق و دالیل عدم تایید معامالت طبق این ماده، باید نزد بورس نگهدارى و 

حسب درخواست، به سازمان ارسال گردد.

ماده 31: براى کلیه معامالت قطعى شده توسط بورس گواهینامۀ انجام معامله صادر و جهت انجام امور تسویه به اتاق پایاپاى 

ارسال مى گردد.

فصل هفتم: سایر مقررات

ماده 32: در صورتى که به دلیل حوادث غیرمترقبه تمام یا بخشى از وظائف یا مسئولیت  هاى اشخاص ذیربط در معامله طبق 

این دستورالعمل امکان پذیر نباشد، با حکم مرجع ذیصالح، از این بابت مسئولیتى متوجه اشخاص مذکور نمى گردد.

ماده 33: نرخ هاى خدمات و کارمزد هاى بورس و نحوة وصول آن در چارچوب سقف هاى مصوب هیأت مدیرة سازمان، توسط 

هیأت مدیرة بورس تصویب و اعمال مى گردد.

ماده 34: کلیه مواردى که مطابق این دستورالعمل باید توسط بورس اعالم، منتشر و یا اطالع رسانى شود، از طریق سایت 

رسمى بورس انجام خواهد گرفت.

ماده 35: این دستورالعمل دو ماه پس از ابالغ اجرایى گردیده و آیین نامۀ معامالت بورس فلزات تهران مصوب 1382/6/3 

شوراى بورس فلزات لغو مى گردد. در خصوص کلیه معامالتى که قبل از الزم االجرا شدن این دستورالعمل در بورس کاالى 

ایران انجام شده است، ضوابط آیین نامۀ معامالت بورس فلزات تهران مصوب 1382/6/3 شوراى بورس فلزات مجرى است.


